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Sammanfattning 

Syftet med studien är att belysa och jämföra hur två jämnstora kommuner i Sverige har 

implementerat
1
 lagen om det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 

år som inte studerar på ett nationellt eller specialutformat program. Vi har använt oss av en 

kvalitativ metod där vi har intervjuat fem personer i tre olika funktioner för att få olika 

perspektiv på det vi studerade. Vi fann att det praktiska arbetet skiljer sig åt mellan de båda 

kommunerna trots att målet är detsamma: att hitta och kartlägga alla ungdomar som befinner sig 

utanför gymnasieskolan och sedan erbjuda hjälp baserat på individuella intressen, behov och 

förutsättningar. Kommunerna har liknande verktyg för att hitta och motivera ungdomarna som 

t.ex. samma registreringssystem, centralt placerade utanför skolan, liknande kontaktsätt och 

trycker lika starkt på frivilligheten som en viktig faktor. De hittar även alternativa lösningar med 

sikte på studier, arbete eller övriga åtgärder osv. De skiljer sig även åt i många avseenden bl.a. 

så finns de under olika förvaltningar, den ena organisationen ligger inom kommunen, den andra 

externt, den ena samarbetar lokalt och den andra nationellt osv. Vi har dragit slutsatser som t.ex. 

att bägge kommuner har insett allvaret i att låta ungdomar utanför skolsystemet vara utan 

sysselsättning och tillsammans med ungdomarna så försöker de därför finna lösningar som 

fungerar i längden samt att olika sätt att organisera verksamheten kan leda till samma mål.  

Nyckelord: 

Kommunalt uppföljningsansvar, sammanhang, implementering, kommunal organisation, 

gymnasieutbildning, studieavbrott  
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1
 Implementering betyder att förverkliga eller realisera och genomföra samt att det man gör får 

den verkan och den effekten man avser och önskar. 



 

Responsibility to follow up – more than 

a name on a list 

Monica Larsson and Heidi Ojala 

Abstract 

The aim of this study is to elucidate and compare how two equally-sized municipalities in 

Sweden have implemented the law on the municipal responsibility for monitoring young people 

between 16 and 20 who are not studying at a national or specially designed program. We have 

used a qualitative approach in which we have interviewed five people in three different 

functions to get different perspectives on what we studied. We found that the practical work 

differs between the two municipalities, although the objective remains the same: to find and 

identify all young people who are outside high school and then offer assistance based on 

individual interests, needs and conditions. The municipalities have similar tools to find and 

motivate youngsters such as the same registration system, centrally located outside the school, 

similar means of contact and they both press as strongly in free will as an important factor. They 

can also find alternative solutions that focus on study, work or other activities. They also differ 

in many respects, for instance they are under different administrations, one is located in the 

municipality and the other outside, one works locally and the second nationally and so on. We 

have drawn conclusions such as both municipalities have realized the gravity of letting young 

people stay outside the school system be without jobs and together with the young people they 

try to find solutions that work in the long run and also that different organization of each 

activity can lead to the same goal. 

Keywords: 

Municipal responsibility to follow up, context, implementation, municipal organization, 

secondary education, dropout  
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1. Inledning 

Vi har genom våra tidigare yrkeserfarenheter och under utbildningens gång kommit i kontakt 

med ungdomar som inte riktigt passar in i mallen, dvs. som inte passar in i gymnasieskolan, 

utan har av olika anledningar hamnat utanför utbildningsväsendet. Vi har upplevt att dessa 

ungdomar ofta lämnas ”vind för våg” och att ingen riktigt tar ansvar för att få dem i 

sysselsättning, oavsett om det innebär arbete, praktik eller studier. Eftersom vi har arbetat med 

ungdomarna som lärare och handledare respektive fritidsgårdsföreståndare så har vi lyckats 

komma dessa ungdomar nära och har helt naturligt utvecklat ett intresse för hur kommunerna 

ser på situationen för ungdomarna och hur de arbetar med dem. Vi har valt att koncentrera oss 

på detta i vår C-uppsats: Hur två kommuner organiserar det kommunala uppföljningsansvaret
2
 

för ungdomar mellan 16 och 20 år som står utanför gymnasieskolan.  

Då vi började söka bakgrundsmaterial inför arbetet med uppsatsen upptäckte vi snart att det 

kommunala uppföljningsansvaret har funnits med i debatten om ungdomar och arbetslöshet ett 

bra tag. Det infördes för alla ungdomar som slutar grundskolan 1976 och statsbidrag utgick för 

uppsökande verksamhet. Det var Arbetsförmedlingen och skolan som hade ett gemensamt 

ansvar att i två år följa upp hur det gick för alla ungdomar som slutade grundskolan (Skolverket, 

2000). 1991 fattade riksdagen beslut om en ny gymnasiereform som innebar 16 treåriga 

program och 1992 kom förordningen om Individuella programmet (IV) och det kommunala 

uppföljningsansvaret upphörde. Skolverket utgick från att lagändringen inte skulle minska 

kommunernas ansvar men resultatet visade olyckligtvis att kommunerna hade gjort olika 

tolkningar av bestämmelserna och därmed behandlades ungdomarna utanför skolsystemet olika 

beroende på vilken tolkning som hemkommunen hade gjort (Skolverket, 2002). Detta framkom 

av förarbetet till nuvarande lagstiftning som trädde i kraft 1 juli 2005 vilken innebär att 

kommunerna är skyldiga att hålla sig informerade om ungdomar under 20 år som inte studerar.  

I en undersökning som Skolverket genomförde ca ett år efter att lagen om det kommunala 

uppföljningsansvaret trätt i kraft, visade det sig att mindre än hälften av kommunerna hade en 

handlingsplan för arbetet med ungdomarna mellan 16 och 20 år (Skolverket, 2006). Nu har 

drygt fem år gått och det har gett kommunerna tid att se över 

och organisera uppföljningsansvaret och förhoppningsvis är arbetet 

kring dessa ungdomar bättre och mer strukturerat. Detta är dock svårt att veta eftersom vi inte 

lyckats hitta några rapporter av större mått daterade efter 2006. Vi har funderat 

över vad skälen till denna tystad kan vara. Har Skolverket fått andra direktiv efter valet 2006 

eller antas att kommunerna följer lagen nu? Vi anser att det är av stor vikt att 

uppföljningsansvaret tas på allvar, inte bara av oss blivande vägledare utan också av politiker 

och ansvariga tjänstemän. Något annat vore mycket kortsiktigt och i det långa loppet även 

skadligt för samhället av många olika skäl som anges i uppsatsen.  

                                                      
2
 En lag som trädde i kraft 1 juli 2005 som innebär att kommunerna är skyldiga att följa upp de 

ungdomar i åldern 16-20 år som inte går i gymnasieskolan och erbjuda dem åtgärder (Skolverket, 

2002). 
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1.1. Problemområde  

Utgångspunkten i uppsatsen är lagen som behandlar uppföljningsansvaret och hur denna lag 

implementerats i våra valda kommuner. Vi vill undersöka hur själva arbetet med ungdomar som 

är mellan 16 och 20 år som inte studerar på någon eftergymnasial utbildning är organiserat, det 

vill säga belysa hur det kommunala uppföljningsansvaret är utformat i respektive kommun och 

sedan göra jämförelser mellan de två.  

Vi upplever att det ofta är studie- och yrkesvägledare som har som arbetsuppgift att säkerställa 

uppföljningsansvaret i kommunen och det är därför av vikt att vi är förberedda och informerade 

om hur det kan se ut i verkligheten. Det är också av samhällsekonomiskt intresse att 

effektivisera och möjliggöra för unga vuxna att snabbt komma in i sysselsättning eftersom ett 

alltför länge pågående utanförskap försvårar för ett inträde på arbetsmarknaden (SOU 2003:92). 

Det får även konsekvenser för individen på lång sikt, t.ex. pensionen som påverkar deras 

livsinkomst. Det viktigaste är att främja alla ungdomars möjlighet till arbete och delaktighet 

samt att förbättra möjligheterna att förena arbetsliv med familjeliv, då detta kan bidra till att öka 

sysselsättningsgraden, nativiteten och att minska utanförskapet, sett ur ett demografiskt 

perspektiv. Enligt Ungdomsstyrelsens skrift 2005:10 och Regeringens skrivelse 2009/10:53 så 

är det av vikt att ungdomar är engagerade och känner tillhörighet och har tillträde till samhället, 

eftersom det annars finns stor risk att deras boendeetablering och familjebildning försenas. I 

regeringens proposition 2004/05:2 poängteras bl.a. vikten av att minska skillnaderna mellan 

olika ungdomsgruppers möjligheter till delaktighet i samhället, att motverka långvarig 

arbetslöshet bland ungdomar för att minska utanförskapet och att särskilt uppmärksamma 

ungdomars möjlighet till egen försörjning. Om personen är över 20 år måste staten gå in med 

försörjningsstöd, vilket kan bli en stor kostnad för statskassan och dessutom riskeras ungdomens 

självkänsla genom att inte kunna bidra till samhället. 

I vuxenlivets väntrum (Gullberg & Börjeson) framhävs det att en framgångsrik 

arbetsmarknadspolitik förutsätter kännedom om hur ungdomsarbetslöshet ser ut och vilka 

ungdomar som är särskilt utsatta. Lena Schröder (2000) menar att svårigheten för unga på den 

svenska arbetsmarknaden beror på en kombination av strukturella faktorer på arbetsmarknaden 

och bristen på direkt koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. De kommunala 

ungdomsprogrammen är väsenligt sämre på att få ungdomar i arbete än andra program som 

riktar sig till både vuxna och ungdomar (Forslund & Nordström Skans, 2006). Många 

kategoriserar sig själva utifrån arbetslösheten vilket också omgivningen gör och samtidigt har 

många problem med kontakten med institutioner (Mäkitalo, 2006). Många ungdomar har svåra 

hinder och Beckne (1995) menar att anledningen till att ungdomar har svårigheter att ta sig 

genom gymnasieskolan tycks vara brist på baskunskaper från grundskolan. Han menar vidare att 

en stor orsak till avhoppen från studier tycks vara individualiseringen inom utbildningsväsendet. 

Både arbetslivet och arbetsmarknaden har förändrats och välfärdsområdet för unga har fått 

minskade resurser (SOU 2001:79). Idag finns bl.a. stora svårigheter att kvalificera sig till 

arbetslöshetsersättning (SOU 2000:40).  

Utanförskapet – som är resultatet av att inte studera, inte arbeta, inte aktivt söka arbete eller ha 

annan sysselsättning – har vuxit markant (SOU 2003:92) och ger bl.a. svårigheter att flytta 

hemifrån och en stor risk blir att ungdomarna passiviseras och får till följd att även nätverket 
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tunnas ut. Av stor betydelse är det likaså om de unga bor i ett resurssvagt eller ett mer 

välbeställt område (Ungdomsstyrelsens skrifter 2008:09). Ett senare inträde i arbetslivet bidrar 

till svårigheter för unga att få inflytande i samhället (Ungdomsstyrelsens skrifter 2005:10). 

Etableringsprocessen
3
 har förlängts under de senaste decennierna. Det viktiga är att snabbt sätta 

in åtgärder för att undvika passivisering. Av de kommuner som Ungdomsstyrelsen studerat och 

presenterat i sin skrift 2009:11 så har en del tecknat lokala utvecklingsavtal med staten för att se 

till att snabba åtgärder sätts in. En förutsättning för att ha möjlighet att lyckas med att få 

ungdomar sysselsatta är samverkan mellan olika instanser. Det är även viktigt att kunna ge 

ungdomarna olika alternativ. Det mest betydelsefulla enligt Ungdomsstyrelsen är att kunna se 

helhetsbilden av personens livssituation såsom bostad, psykisk och fysisk hälsa, dagliga rutiner, 

tidigare kontakt med myndigheter samt familjesituationen. Vidare nämns vikten av att 

personalen möter ungdomen på ett tillmötesgående sätt och arbetar lösningsfokuserat samt att 

de har täta kontakter med ungdomarna.  

1.2. Förförståelse 

Vår förförståelse av valt undersökningsområde är att olika kommuner har uppfattat uppdraget 

med det kommunala uppföljningsansvaret på olika sätt och detta kan leda till att ungdomar inte 

ges samma möjligheter beroende på var i Sverige de bor vilket resulterar i att det blir orättvist. 

Det är just de ungdomar som behöver mest stöd som blir drabbade (Skolverket, 2002). Då vi i 

förarbetet inför vår studie insett hur allmän och vid lagen om det kommunala 

uppföljningsansvaret är, så känns det relevant för oss som blivande studie- och yrkesvägledare 

att ha mer insyn i hur kommuner kan arbeta med ungdomar som står utanför 

utbildningsväsendet. Vi har även förstått att vissa kommuner inte levt upp till det som 

regeringen och riksdagen räknade med när lagen var tillfälligt borttagen, dvs. att kommunerna 

ändå skulle ta sitt ansvar för de ungdomar som inte gick på ett nationellt eller specialutformat 

program. Det var därför nödvändigt att införa lagen igen. Dock utformades den mycket allmänt 

och vi kan se att den därmed gav kommunerna ett stort utrymme för lokala tolkningar av 

densamma (Skolverket, 2002).   

1.3. Antagande 

Vi arbetar efter antagandet att kommuner inte nödvändigtvis prioriterar det kommunala 

uppföljningsansvaret utan att det förbises och att fasta rutiner om hur arbetet ska organiseras 

                                                      
3
 Att gå från ung till vuxen och bli självförsörjande 
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fortfarande saknas fem år efter att lagen trätt i kraft. De allmänna uttrycken i lagen (SFS 

2004:1298): ”hålla sig informerad om” och ”erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder” 

lämnar stort utrymme för varje kommun att själva bestämma hur mycket eller hur lite arbete 

som läggs ner på uppföljningsansvaret. Vi antar att ungdomarna som innefattas av det 

kommunala uppföljningsansvaret känner sig isolerade och utanför en social gemenskap i de fall 

där de inte har ett fungerande nätverk som kan hjälpa dem in i sysselsättning.  

1.4. Syfte 

Vårt syfte är att belysa och jämföra implementeringen av lagen om det kommunala 

uppföljningsansvaret i två kommuner fem år efter att lagen tillkommit, genom att undersöka 

insikter och åsikter från beslutsfattare, genomförare samt ungdomar som innefattas av 

uppföljningsansvaret. 

1.5. Forskningsfrågeställningar 

Våra forskningsfrågeställningar är: 

1. Hur har kommunerna organiserat och eventuellt förändrat arbetet kring 

uppföljningsansvaret för de ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar på ett 

nationellt eller specialutformat gymnasieprogram?  

2. Vilka åtgärder vidtas i arbetet med ungdomarna?  

3. Hur upplever en ungdom själv sin situation?  

 

Med motivation avser vi hur ungdomarna blir intresserade och får lust till att hitta sina 

personliga mål och med upplevelse avser vi hur ungdomarna känner och uppfattar sina 

möjligheter.  
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1.6. Avgränsningar 

Vi har valt att jämföra två ungefär lika stora kommuner med avseende på folkmängd: Linköping 

med 144 690 invånare och Västerås med 135 936 under år 2009
4
. Vi skulle ha kunnat undersöka 

alla kommuner i Sverige eller alla kommuner i ett län eller ännu fler kommuner av samma 

storlek, men beslöt oss för att undersöka två kommuner då vi är intresserade av att jämföra. Av 

tidsprincipsskäl så skulle det innefatta ett alltför stort arbete om vi hade valt fler kommuner då 

varje intervju måste transkriberas och analyseras. Anledningen till att det blev just Linköping 

och Västerås är att vi är bosatta i respektive kommun och dessutom relativt nyinflyttade och såg 

detta som ett sätt att lära känna kommunen. Eventuellt kommer vi i framtiden att arbeta med 

dessa ungdomar eftersom de ligger oss varmt om hjärtat. Givetvis så spelar närhetsprincipen en 

roll eftersom det är lätt att intervjua personer som bor nära och sedan få tag på material och 

liknande som behövs för att undersöka forskningsområdet. 

1.7. Kunskapssyn  

För att ett samhälle ska fungera behöver alla känna sig delaktiga och kunna påverka sin situation 

samt uppleva att de tillför något till samhället. I ett land behövs olika slags kunskap och 

kompetens, därför är människan värdefull i sin mångfald. Villkoren måste utgå just från den 

specifika människans förutsättningar, förkunskaper och erfarenheter. Det är även viktigt att de 

unga möter lagom stora utmaningar i sin egen takt för att utveckla sina grundläggande kognitiva 

färdigheter. Detta sker i interaktion mellan olika individer och därför är omgivningen och 

samhället avgörande för hur individens förutsättningar och utveckling sker.  

                                                      
4
 Enligt SCB:s statistikdatabas http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp  (2010-03-14). 

 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp
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2. Bakgrund 

2.1. Resultat av litteratursökning 

Vi har sökt kognitiva källor på internet utifrån bedömningen av trovärdighet och 

sanningsenlighet (Leth & Thurén, 2000) och har valt hemsidor av statliga myndigheter och 

hemsidor som har anknytning till regeringen. De publikationer vi har läst online är från 

Skolverket, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderingen (IFAU) och Regeringskansliets 

och Ungdomsstyrelsens hemsida. Vi har bl.a. använt sökordet kommunala uppföljningsansvaret, 

ungdomsarbetslöshet och arbetsmarknad på google.se och fick 46 träffar på sökordet 

kommunala uppföljningsansvaret, 40 träffar på sökordet ungdomsarbetslöshet och 445 träffar på 

sökordet arbetsmarknad. På google scholar fick vi 154 träffar på kommunalt 

uppföljningsansvar, 513 träffar på ungdomsarbetslöshet och 17 800 träffar på arbetsmarknad. 

När alla tre sökorden användes fick vi 20 träffar. Vi har även sökt på uppsatser.se och fått sex 

träffar på sökordet kommunala uppföljningsansvaret. Vi har likaså sökt litteratur och 

avhandlingar som antingen har förkastat eller stöttat våra antaganden om det kommunala 

uppföljningsansvaret. Vidare har vi läst om det individuella programmet, främst i Skolverkets 

Individuella programmet GY 2000:21 (Skolverket, 2000) eftersom de flesta kommuner lägger 

arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret på gymnasieskolans individuella program 

(Skolverket, 2006).  

2.2. Forskningsanknytning 

2.2.1. Vägen till dagens lagstiftning  

2.2.1.1. 1970-talet 

Det kommunala uppföljningsansvaret, eller som det då kallades; ungdomsgarantin, låg fram till 

1970-talet på arbetsmarknadsmyndigheterna men förändrades då ungdomsarbetslösheten ökade 

(Skott, 2009). I 1973 års valrörelse förekom begreppet ungdomsgaranti frekvent och handlade 

om att skolan borde vara bäst lämpad att ta hand om denna yngsta grupp av arbetslösa. 

Sysselsättningsutredningen som tillsattes 1974 behandlade denna fråga och redan året därpå 

vidtogs en rad åtgärder. Skolan skulle effektivt arbeta för att aktivt förebygga arbetslöshet hos 

dessa ungdomar samt följa upp samtliga ungdomar i kommunen så att de inte hamnade i 
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sysslolöshet. Formellt blev det Skolstyrelsens ansvar. Den lokala Skolstyrelsen skulle i 

samarbete med den lokala Arbetsförmedlingen och sociala myndigheter bedriva en uppföljande 

studie- och yrkesorientering för ungdomar utanför skolsystemet. För den praktiska 

uppläggningen av arbetet inrättades de s.k. SSA-råden, d.v.s. regionala och lokala 

samverkansgrupper mellan skola, samhälle och arbetsliv (Skott, 2009). 1976 infördes det 

kommunala uppföljningsansvaret som innebar att Arbetsförmedlingen och skolan hade ett 

gemensamt ansvar för ungdomarna (Myndigheten för skolutveckling, 2007) och detta ansvar 

var reglerat i 3 kap. 18 § i Skollagen enligt följande (Skolverket, 2002): 

Hemkommunen har skyldigheter enligt andra stycket (uppföljningsansvar) i fråga om 

ungdomar som har lämnat grundskolan eller motsvarande utbildning men som ännu inte har 

fyllt 18 år. Ansvaret omfattar dock inte ungdomar som avses i 19 §.  

Genom skolstyrelsen skall hemkommunen hålla sig underrättad om hur ungdomarna är 

sysselsatta. Har de inte stadigvarande sysselsättning genom studier i gymnasieskolan eller 

fast anställning eller på annat sätt, skall kommunen själv eller genom andra erbjuda dem 

personlig studie- och yrkesvägledning samt kurser, praktik eller annan liknande 

verksamhet.  

2.2.1.2. 1980-talet 

Med ungdomspropositionen 1979/80:145 som antogs i maj 1980 markerades att skolan bar 

huvudansvaret för eleverna och att Arbetsförmedlingen endast fick bidra till sysselsättning då 

alla andra möjligheter prövats (Skott, 2009). Då infördes Ungdomsgarantin med tydliga 

ansvarsgränser mellan Arbetsförmedlingen och skolan, vilka betydde att skolan hade ansvaret 

till 18 år och därefter tog Arbetsförmedlingen över (Skolverket, 2000). De sistnämnda hade 

även ansvar för de s.k. ungdomsplatserna fram till 1983 när Skolstyrelsen fick det totala 

ansvaret för både utbildning och arbete för ungdomar under 18 år. Beredskapsarbeten och 

arbetsmarknadsutbildningar togs bort och i stället utökades antalet platser i gymnasieskolans 

reguljära utbildning. Dessutom inrättades åtgärder i form av bl.a. introduktionsprogram. För att 

kunna tillgodose flera ungdomars möjlighet till gymnasieutbildning tillsattes också 

gymnasieskolgruppen (Skott, 2009). 1983 lagfästets hemkommunernas uppföljningsansvar i 

Skollagen och knöts till Skolstyrelsen med en komplettering med ett åtgärdsansvar där delar av 

driftansvaret övergick till kommunstyrelsen. Skolstyrelsen fick därmed det totala ansvaret för 

både utbildning och arbete när det gällde omyndiga ungdomar med villkorade statsbidrag. Den 

grundläggande strukturen hade därmed förändrats när det gällde att ta hand om ungdomar som 

av olika anledningar hamnat utanför gymnasieskolan (Skott, 2009). Insatser för ungdomar under 

18 år med enbart grundutbildning skulle hädanefter huvudsakligen hanteras som 

utbildningspolitik. Genom statliga regleringar gällande det kommunala uppföljningsansvaret 

skulle kommunerna utveckla lokala verksamheter för att ta hand om ungdomar som av olika 

anledningar hamnat utanför gymnasieskolan. Kommunerna hade ett särskilt åtgärdsansvar vilket 

innebar uppsökande verksamhet och att hålla sig underrättad om ungdomarnas sysselsättning 

och erbjuda dem studie- och yrkesorientering samt någon form av alternativ aktivitet. I 

förordningen (SFS 1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år 

fanns vissa kompletterande bestämmelser om kommunernas arbete med uppföljningsansvaret. 

Dessa bestämmelser innebar att individuella planer skulle upprättas med syftet att ungdomarna 

snabbt skulle få möjlighet att övergå till reguljär utbildning eller stadigvarande arbete. Även 

studie- och yrkesvägledning skulle ingå i alla planer samt en anställning i form av ungdomsplats 
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eller annan kommunal vuxenutbildning som skulle växlas med studier (Skolverket, 2002). Fram 

till 1989 minskades antalet ungdomar inom uppföljningsansvaret eftersom allt fler ungdomar 

började i gymnasieskolan (Skolverket, 2000). Kommunerna var nu skyldiga att erbjuda alla 

ungdomar gymnasieutbildning fram till den 30 juni det år de fyllde 20 år. Tanken var att 

samhället ställde högre krav på utbildning och därmed borde kommunernas åtgärdsansvar 

utökas och stärka inriktningen mot utbildning med målet att alla ungdomar skulle erhålla en 

fullständig gymnasieutbildning.  

2.2.1.3. 1990-talet 

Skollagens reglering av uppföljningsansvaret hade karaktären av en ramlag och därmed hade 

detaljregleringen skett i statbidragsförordningen. Inför gymnasiereformen 1992 med 

schablonisering av statsbidragen föreslogs i SOU 1989:113 att denna detaljreglering borde 

upphöra för att en likvärdig skola i ett målstyrt skolsystem skulle garanteras (Skott, 2009). 

Resurserna skulle kunna samordnas och alla skulle få del av en gymnasial utbildning. Därför 

föreslogs en garanti och rättighet för alla att få en gymnasial utbildning samt att gymnasieskolan 

skulle ha ansvaret för ungdomar upp till 20 år. Gymnasiereformen 1992 innebar en ny 

gymnasieskola med ett mål- och resultatstyrt system med 16 nationella program som alla var 

treåriga. Samtidigt upphörde det kommunala uppföljningsansvaret och en förordning om 

individuella programmet kom istället (SFS 1992:394). Den förändring som gjordes var det 

tillägg i 13 § i Skollagen som gjordes den 1 juli 1993 som innebar ett förtydligande av 

kommunens skyldighet när en elev avbrutit studierna på ett nationellt program eller en likvärdig 

utbildning (Skolverket, 2002). Kommunen var nu skyldig att erbjuda gymnasieutbildning i form 

av både nationella, specialutformade och individuella program.  

Utredarna i SOU 1989:113 menade att det hade skett en förändring bland ungdomar med 

problem och därför behövdes det arbetas med ungdomarnas hela livssituation och med det som 

var friskt och starkt; ett nytt socialpedagogiskt arbetssätt där ungdomar inte behöver få känslan 

av misslyckande. Detta ledde till ett uppdrag att forska vidare i frågan och resultatet kom i SOU 

1989:114 Livlina för livslångt lärande. Skolan hade fått ett motivations- och legitimitetsproblem 

då skolan måste göra ett urval av kunskaper (SOU 1989:114). Nyckelfrågan angående skoltrötta 

elever var hur dessa skulle bli intresserade av fortsatta studier då den förlängda skolgången hade 

gjort det svårare för många elever att upptäcka kunskapers bruksvärde. Ett inlärningsproblem 

hade blivit skapat då många hade svårt med symboltolkning och symbolhantering
5
. Detta kunde 

undvikas enligt utredarna genom direkt praktisk tillämpning. Ett annat problem blev att skolan 

nu hade en förvaringsfunktion för att hålla ungdomarna borta från arbetsmarknaden. Skolarbetet 

hade bara en betydelse för sig själv och innebar att många skoltrötta betraktades som 

otillräckliga. Ungdomen kunde även lätt smita från sitt personliga ansvar då de inte fick 

uppmuntran till ansvar och självständighet. En förutsättning för ett lyckat arbete enligt utredarna 

var en gemensam pedagogisk grundsyn där det viktiga var att gå till botten med orsakerna till 

elevernas teorifientlighet. Det krävdes en annorlunda undervisning som baserades på en 

utvecklingssyn där elevernas kunskaper och vardagserfarenheter skulle mötas och även hjälp att 

komma ur den destruktiva självbilden trots 30 elever i klassen. Det avgörande låg i arbetet med 

läs- och skrivutvecklingen enligt utredarna, som även menade att en skola för alla skulle ta tid 

                                                      
5
 Begreppet symboltolkning/symbolhantering innebär att tala och läsa om saker om egentligen 

finns någon annanstans. 
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och under tiden krävdes flexibla insatser för ungdomar med speciella behov. De ansåg även att 

de grundläggande problemen rörde hela samhällsutvecklingen. Utredarna i SOU 1989:114 kom 

fram till att vissa ungdomar i väntan på reell integrering med omfattande förändringar även i 

framtiden skulle undervisas utanför de reguljära undervisningsgrupperna. Detta på grund av 

skolans heterogenitet och det pedagogiska grunddilemmat
6
.  

2.2.1.4. 2000-talet 

I maj 2000 gav regeringen direktiv om en ny gymnasiekommitté som bl.a. skulle ompröva det 

individuella programmet (Skott, 2009). När det gällde det kommunala uppföljningsansvaret 

kom det fram att alla eventuella oklarheter om ansvaret skulle förtydligas . Detta genom att det 

skulle erbjudas en utbildning till dem som avbrutit eller aldrig påbörjat en gymnasieutbildning. 

Här uppmärksammades att gränsdragningen mellan utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken 

var diffus. Tidigare kunde ungdomen vända sig till arbetsmarknadsmyndigheterna och även 

länsarbetsnämnden – KUP, Kommunala ungdomsprogram – för hjälp. Kommittén ansåg att 

detta skulle tas bort och alla skulle omfattas av uppföljningsansvaret trots att det skulle kunna 

bli problem. Tanken var att de skulle vara sysselsatta i utbildning istället. Det var inte lätt för 

kommittén att ta beslutet då det parallellt med deras arbete initierades en översyn på 

ungdomsprogrammens framtid. Deras betänkande kom efter att kommittén lämnat sitt 

betänkande.  

I regeringens proposition 2003/04:140 kan man läsa att de ämnade återkomma med det 

kommunala uppföljningsansvaret. I utskottsbehandlingen framkom även att endast 

Kristdemokraterna ville koppla ihop det kommunala uppföljningsansvaret med individuella 

programmet (Skott, 2009).  

Förarbetet till nuvarande lagstiftning utgick från betänkandet Makt att bestämma – rätt till 

välfärd (Prop. 2004/05:2), statens offentliga utredningar Unga utanför (SOU 2003:92) och Åtta 

vägar till kunskap (SOU 2002:120) samt Skolverkets ”Det kommunala uppföljningsansvaret” – 

finns det? (Skolverket, 2002) och visade att skyldigheten för informationsansvaret inte avsågs 

att upphöra i och med att denna uttryckliga skyldighet togs bort ur författningstexten när 

individuella programmet infördes 1992. Skyldigheten skulle däremot utgöra en integrerad del i 

verksamheten. Detta tolkades olika av olika kommuner. Skolverkets uppfattning var att alla 

ungdomar skulle behandlas lika, men olyckligtvis blev det inte så och det drabbade framförallt 

de ungdomar som hade behov av stöd. Trots att det fanns många kommuner som hade 

fungerande rutiner så är det i många fall helt beroende av ambitiösa och engagerade individers 

personliga insatser och initiativ att det funkade (Skolverket, 2002). Kommunerna hade även haft 

svårt att redovisa en samlad bild av vilken sysselsättning ungdomar i åldern 16-20 som inte gick 

på gymnasieskolan hade.  

Majoriteterna av remissinstanserna ansåg att det var kommunerna som skulle ansvara för att 

aktivt söka och ge stöd åt unga under 20 år (Prop. 2004/05:2). Några ansåg dock att det inte 

borde föreskrivas en särskild organisation för denna uppgift, utan att kommunerna själva borde 

organisera det såsom det föll sig lämpligt. De flesta kommunerna menade att förslaget att 

förstärka ansvaret var bra, men hälften betonade dock att det då även borde finansieras fullt ut 

                                                      
6
 Det pedagogiska grunddilemmat betyder svårigheter med att tillgodose alla elevers skiftande 

behov och därmed leva upp till skolans samlade syften (Skott, 2009). 
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genom statliga medel. En tredjedel av remissinstanserna var negativa och ansåg att det borde 

vara ett statligt ansvarsområde och att staten skulle stå för finansieringen av insatserna och 

ersättningarna till de arbetslösa. Remissinstanserna tillstyrkte promemorians förslag om att 

förtydliga hemkommunens skyldighet att fortlöpande hålla sig informerad om ungdomars 

situation i syfte att kunna erbjuda dem lämplig individuell åtgärd. Arbetsmarknadsstyrelsen 

menade dock att en grundlig konsekvensanalys av förslaget borde göras och Ungdomsstyrelsen 

ansåg att det borde åligga kommunen att samverka med berörda aktörer. Datainspektionen och 

Socialstyrelsen ansåg att en reglering av vem som skulle samla in information och hur den 

skulle samlas in samt dess konsekvenser för sekretess om personuppgifter borde upprättas. 

Svenska Kommunförbundet bedömde att lagförslaget borde träda i kraft samtidigt som de nya 

föreslagna bestämmelserna om gymnasieskolans individuella program infördes.  

Regeringen ansåg att informationsansvaret borde införas i Skollagen med anledning av vikten 

att kunna erbjuda ungdomarna lämpliga åtgärder och möta ungdomarnas individuella behov 

inom ramen för kommunens befintliga verksamhet (Prop. 2004/05:2). Anledningen till detta var 

att det i förarbetet påpekades att borttagandet av bestämmelsen hade lett till att kommunerna 

uppfattade reglerna som otydliga och den variation som fanns bland kommunerna gällande 

ansvaret. Regeringens förslag var att åtgärderna i första hand skulle möjliggöra för ungdomarna 

att fullfölja en gymnasieutbildning och att vägledning skulle finnas tillgängligt och skapa 

förutsättningar för kommande utbildning och arbete. Det var även för att förbättra möjligheterna 

för samordning och samverkan mellan berörda aktörer som fanns i ungdomars omgivning, för 

att minska risken för att ungdomar skulle slussas fram och tillbaka mellan olika instanser samt 

för att förutsättningarna för en nationell likvärdighet skulle förbättras. Regeringens förslag 

syftade även till att minska riskerna för att ungdomarna skulle hamna utanför samhället. I 

betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92) föreslås ett förstärkt kommunalt uppföljningsansvar 

som bland annat skulle innebära att kommuner åläggs en skyldighet att erbjuda individuellt 

utformade insatser på heltid, men regeringen fann att en sådan förändring inte var lämplig att 

genomföra utan att den hade föregåtts av en grundlig analys av konsekvenserna (Prop. 

2004/05:2). Den nu föreslagna bestämmelsen innebar inte något utökat ansvar för kommunerna 

utan utgjorde ett förtydligande av det befintliga ansvaret. Regeringen avsåg att följa 

utvecklingen och vid behov närmare analysera effekterna. Av integritetsskäl var det särskilt 

angeläget att säkerställa att endast nödvändig information behandlades då regeringen ansåg att 

uppgifternas karaktär var av sådan art att det inte förelåg skäl att i lag närmare reglera 

handhavandet av dessa. Lagen innebar inte något utökat ansvar för kommunerna och därför inte 

några kostnadsökningar för vilka kommunerna skulle kompenseras. 

Ca ett år efter lagstiftningen om det kommunala uppföljningsansvaret gjorde Skolverket en 

enkätundersökning om hur kommunerna höll sig informerade om ungdomar som inte hade fyllt 

20 år. Uppdraget kom från ett regleringsbrev från Skolverket för budgetår 2005 och 2006 

(Skolverket, 2006). Undersökningen visade att mindre än hälften av kommunerna hade en 

handlingsplan för arbetet med ungdomarna. Flera kommuner ansåg att det är ett förtydligande 

av kommunernas ansvar, men endast ett fåtal kommuner hade skapat nya arbetssätt. Oftast 

hamnade huvudansvaret hos utbildningsförvaltningen eller motsvarande och det praktiska 

arbetet inom gymnasieskolans individuella program. I allmänhet hade de uppföljningsansvariga 

inte tillräckligt god och regelbunden kontakt med gymnasieskolan. Det största hindret var 

sekretessen vid informationsöverföringen mellan de olika verksamheterna. Många ansåg även 

att ungdomar med olika sociala problem hade varit särskilt svårt att få kontakt med och de 
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saknade rutiner hur kontakten skulle ske. Var fjärde kommun saknade en förteckning över 

ungdomarna. Den vanligaste åtgärden som erbjöds var ett individuellt program och bristen på 

andra alternativ skapade begränsningar hos de ansvariga. De åtgärder som borde undersökas 

enligt undersökningen Information om icke skolpliktiga ungdomar – det kommunala 

uppföljningsansvaret (Skolverket, 2006) var: 

 att underlätta kommunernas informationsinsamling  

 att gymnasieskolan ska ha rapporteringsskyldighet vid avbrutna gymnasiestudier 

 att skapa regler för samkörning av register 

 att få tillgång till CSN:s register 

 att skapa rutiner för kontaktverksamhet 

 att kommunerna provar andra kontaktsätt än de traditionella 

 att gymnasieskolan bör vidta åtgärder så att färre elever avbryter sina studier 

 att se över de åtgärder som erbjuds 

 att ungdomarna inte rutinmässigt skrivs in på det individuella programmet 

 

2.2.2. Individuella programmet IV 

Anledningen till att det individuella programmet uppkom var att det skulle vara 

kompensatoriskt för de elever som saknade tillräckliga kunskaper, 

motivationsskapande/vägledande för de elever som var omotiverade för studier och osäkra i sitt 

studieval och stödjande för de elever som inte tagits in eller avbrutit sin gymnasieutbildning 

(Skolverket, 2000). Det individuella programmet presenterades i propositionen 1990/91:85 

Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildning och tanken med programmet 

var en integrerad gymnasieskola för alla. Det skulle ingå i ett större sammanhang och inte vara 

en isolerad satsning (Skott, 2009). Alla ungdomar mellan 16 och 20 år skulle erbjudas 

gymnasieutbildning och det individuella programmet skulle erbjuda en utbildning efter 

personliga behov och lokala förutsättningar. Syftet var att stimulera eleven att senare gå över till 

ett nationellt eller specialutformat program (Skolverket, 2000). 1999 kom bestämmelserna om 

programinriktat individuellt program, PRIV, och möjlighet att utfärda betyg för ämnen lästa 

enligt grundskolans kursplaner.  

Statistik från 1993 visar att andelen elever som gick direkt från år 9 till individuella programmet 

var cirka 5 procent fram till 1998 då en ökning till 8 procent hade skett (Skolverket, 2000). 

Anledningen var att de nya behörighetsreglerna till gymnasieskolan trädde i kraft och dessa 

innebar krav på godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, matematik 

och engelska. Nu handlade IV om inkludering, individualisering och kompensering (Skott, 

2009). Skolan skulle stödja eleverna så att så många som möjligt lyckades fullfölja 

gymnasieutbildning med individuellt anpassade lösningar och därmed ge alla en 

framtidsmöjlighet. Det var upp till kommunerna att bestämma hur individuella programmet 

skulle läggas upp, vilket gav resultatet att vissa inte satsade på dessa elevgrupper. Ett annat 

problem blev att eleverna inte fick det stöd de behövde av lärarna som i sin tur inte hade fått den 

fortbildning som var tanken. Många kände även en känsla av utanförskap och programmet blev 

omfattande (Skott, 2009).  
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2.2.3. Kommunerna 

2.2.3.1. Linköping 

Linköping är Sveriges femte största stad med en befolkningsmängd på 144 690. Linköpings 

kommun är en politisk styrd organisation som sedan valet 2006 leds av förtroendevalda politiker 

med:  

 21 mandat från Moderaterna 

 7 mandat från Folkpartiet 

 6 mandat från Centern 

 6 mandat från Kristdemokraterna 

 6 mandat från Miljöpartiet 

 29 mandat från Socialdemokraterna 

 4 mandat från Vänsterpartiet 

 

Det är allianspartierna Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna som har 

majoritet sedan valet 2006 och bildar allians för Linköping (M, KD, FP och C) med totalt 40 

mandat. I opposition är var för sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet. 

Den politiska organisationen i kommunen är uppbyggd enligt följande:  

Kommunfullmäktige består av 76 ledarmöter, 1 ordförande, 1 förste viceordförande, 1 andra 

viceordförande. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av övergripande, principiell natur och i 

andra ärenden av större vikt för kommunen. Borgmästaren i Linköping som heter Ann-Cathrine 

Hjerdt (M) är ordförande i kommunfullmäktige. 

Som ett led i att bredda och utveckla demokratin har kommunfullmäktige 1 ekonomi- och 11 

geografiska utskott till sin hjälp. De flesta fullmäktigeledamöter har plats i något av dessa 

utskott och har med detta större möjligheter att delta i och påverka de kommunala besluten, 

exempelvis genom utskottens förslagsrätt till fullmäktige. 

Kommunstyrelsen består av 10 ledarmöter, 1 ordförande, 1 förste viceordföranden, 1 andra 

viceordförande. Den är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar 

för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den samordnar genom att leda och styra 

den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsens ordförande heter Paul Lindvall.  

Under kommunstyrelsen sorteras planeringsutskottet, personalutskottet, mål- och 

utvärderingsutskottet, Linköpings brottsförebyggande råd och Centrala arbetsmiljökommittén. 

Utskotten bereder ofta frågor som ska tas upp i kommunstyrelsen. 

Det finns 13 stycken nämnder som ansvarar för den löpande verksamheten i kommunen och 

fattar beslut i frågor som hör samman med den inom t.ex. barnomsorg, skola, byggfrågor, 

äldreomsorg och kultur- och fritidsfrågor. I kommunen finns åtta stycken kommunalråd som 

arbetar med politik på heltid, men majoriteten av politikerna i Linköping har alltså sitt politiska 

uppdrag vid sidan om sin huvudsakliga syssla.  
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Figur 1. Politiska uppbyggnaden i Linköping           Figur 2. Nämnderna i Linköping 

 

Vägval individuella program
7
, VIP, har funnits sedan januari 2007 och har i uppdrag att finnas 

till för elever som befinner sig utanför gymnasieskolans nationella och specialutformade 

program. De ansvarar för antagningen till de individuella programmen på kommunala och 

fristående gymnasieskolor, elever med speciella behov inom gymnasieskolan samt det 

kommunala uppföljningsansvaret. Utgångspunkten är att varje elev ska mötas utifrån egna 

intressen, behov och förutsättningar.  

2.2.3.2. Västerås 

Västerås är Sveriges sjätte kommun med en befolkningsmängd på 135 936. Västerås stad är en 

politisk styrd organisation som sedan 17 september 2006 leds av förtroendevalda politiker med:  

 14 mandat från Moderaterna  

 8 mandat från Folkpartiet 

 4 mandat från Centern 

 4 mandat från Kristdemokraterna 

 4 mandat från Miljöpartiet 

 23 mandat från Socialdemokraterna  

 4 mandat från Västerpartiet.  

 

Västeråsalliansen (FP, C, KD och MP) har det gemensam majoritet under mandatperioden åren 

2006-2010. Den politiska organisationen är uppbyggd enligt följande:  

                                                      
7
 

http://www.linkoping.se/Global/Skola%20och%20barnomsorg/F%C3%B6rvaltning/gymnasieskol

a/KatalogVIP0910.pdf (2010-05-08) 

http://www.linkoping.se/Global/Skola%20och%20barnomsorg/F%C3%B6rvaltning/gymnasieskola/KatalogVIP0910.pdf
http://www.linkoping.se/Global/Skola%20och%20barnomsorg/F%C3%B6rvaltning/gymnasieskola/KatalogVIP0910.pdf
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Det yttersta ansvaret för all stadens verksamhet vilar på kommunfullmäktige som har 61 

ledamöter. Det huvudsakliga uppdraget är att aktivt medverka till att utveckla goda 

levnadsvillkor, främja sysselsättningen och skapa förutsättningar för en god levnadsnivå för 

stadens invånare. Göran Landerdahl (FP) är ordförande i kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter och är Västerås 

stads ledande förvaltningsorgan. Kommunstyrelsens arbete omfattar till största delen frågor av 

övergripande karaktär och strategier. De samordnar planering och uppföljning av Västerås stads 

ekonomi, finanser och verksamheter samt har en insyn i övriga nämnders och styrelsers 

verksamhet och behandlar alla ärenden innan de läggs fram för beslut i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. 

I Västerås stad finns ett antal politiskt tillsatta nämnder och styrelser vilkas uppgift är att bryta 

ner kommunstyrelsens övergripande mål till målsättningar för det egna ansvarsområdet. 

Nämnderna bereder fullmäktigeärenden inom sitt ansvarsområde och verkställer fullmäktiges 

beslut. De flesta nämnder och styrelser har sin egen förvaltning som består av tjänstemän.  

De flesta förtroendevalda i Västerås stad har sitt politiska uppdrag vid sidan av ett annat arbete 

men några få arbetar dock heltid med sina politiska uppdrag och kallas för kommunal- 

respektive oppositionsråd. Det finns åtta kommunalråd och tre oppositionsråd.  

 

 

Figur 3. Politiska uppbyggnaden i Västerås  Figur 4. Nämnderna och styrelserna i 

Västerås 
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Västerås kommun startade den nya satsningen Arenan i januari 2009 som sedan dess har 

ansvaret för det kommunala uppföljningsansvaret. De ingår i det nationella nätverket 

Navigatorcentrum och tillhör arbetsmarknadsavdelningen AMA som har Kommunstyrelsen, 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Sysselsättning & Försörjning (proAros
8
) och 

Arbetsförmedlingen som uppdragsgivare.  

Arenas uppgifter
9
 är att tillvarata ungdomars egen drivkraft, säkerställa att kartläggning 

och/eller matchning sker, erbjuda coachning och vägledning, skapa förutsättningar för 

ungdomar att hitta alternativa lösningar innanför och utanför gymnasieskolans ram samt 

inspirera kommunala och fristående gymnasieskolor att utveckla och skapa förutsättningar för 

att möta den enskilda ungdomens studiebehov.  

2.2.4. Lagarna 

Det styrdokument som reglerar kommunala uppföljningsansvaret är § 18 i Skollagen (SFS 

1985:110) där det står att kommunen har ansvaret att hålla sig informerad om ungdomar under 

20 som inte går i skolan och har följande lydelse: 

Information om icke skolpliktiga ungdomar 

18 § En hemkommun ska 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 program i gymnasieskola, nationella eller 

specialutformade program i 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.     

Förordning om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande 

information om icke skolpliktiga ungdomar (SFS 2006:39) innebär att kommuner får samla 

personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. 

Följande uppgifter får användas: 

1. namn, personnummer eller samordningsnummer, bostadsadress, e-postadress och 

telefonnummer 

2. nuvarande och framtida sysselsättning i form av utbildning, arbete eller annan 

tjänstgöring 

3. om det är aktuellt med någon individuell åtgärd, åtgärdens innehåll och tidpunkt när den 

kan träda i kraft 

                                                      
8
 proAros är stadens utförare av ”mjuka” tjänster som efter avtal och mot ersättning tillhandahåller 

Lärande och Utbildning, Vård och Omsorg, Individ och Familj och Förebyggande. Detta sker via 

en s.k. beställar-utförarmodell inom äldre vård, social vård, skola, barnomsorg och kultur. 

9
 http://www.vasteras.se/forskolaskola/gymnasieskolor/Sidor/verksamhetforungdomararenan.aspx 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19851100.htm#K1P18S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19851100.htm
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Detta får utföras även om den registrerade motsätter sig detta, men informationen får endast 

behandlas om det är nödvändigt för kommunen att fullfölja det kommunala 

uppföljningsansvaret. De personer som omfattas av 13 och 21 § personuppgiftslagen (1998:204) 

får inte behandlas enligt denna förordning och uppgifterna ska gallras när de inte längre behövs.  

När det gäller kommunen så är det kommunallagen (SFS 1991:900) som reglerar bl.a. 

kommuners och landstingens befogenheter, villkoren för arbete i fullmäktige och nämnderna 

samt den ekonomiska förvaltningen inom kommuner och landsting. De får själva ta hand om 

angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets 

område eller dess medlemmar, men inte när det gäller uppgifter som staten eller annan kommun 

eller landsting ansvarar för. De flesta av kommunernas och landstingens uppgifter regleras i 

speciallagstiftningen och dit hör socialtjänsten (socialtjänstlagen), hälso- och sjukvården (hälso- 

och sjukvårdslagen), miljö- och hälsoskydd (miljöbalken) samt för, grund- och gymnasieskolan 

(skollagen). Kommuner och landsting har viss rätt att meddela egna lokala föreskrifter, t.ex. 

lokala trafikföreskrifter och lokal ordningsstadga samt renhållningsordning etc. Sedan 1974 är 

kommunalt självstyre inskriven i grundlagen (SFS 1974:152) och det innebär att det, inom vissa 

ramar, finns en självständig och fri bestämmanderätt för kommuner och landsting. De har rätt 

att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter och medborgarna har möjlighet att påverka 

kommunala beslut eller utkräva ansvar av sina lokala politiker vilket hör samman med de 

demokratiska värdena.  

2.3. Teorierna 

Vi har valt att använda oss av organisationsteorin eftersom den ger en bild av hur en kommunal 

organisation är uppbyggd och förklarar hur ett beslutsfattande går till samt visar de olika 

ansvarsområdena som finns. Teorin förklarar även hur en implementering kan gå till. Sedan har 

vi använt oss av ett flertal karriärutvecklingsteorier som vi kan relatera våra resultat till. 

2.3.1. Organisationsteori 

Organisationsteori är omfattande och det finns delvis olika definitioner av begreppet 

organisation. Följande definition har nationalencyklopedin
10

 på organisationsteori och 

organisation: 

 

                                                      
10

 Nationalencyklepedin, http://www04.sub.su.se:2118/lang/organisationsteori (2010-04-14) 

 

http://www04.sub.su.se:2118/lang/organisationsteori
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organisationsteori, organisationslära, samlingsbenämning på de teorier för att beskriva 

och analysera företag och förvaltningar avseende t.ex. struktur och styrning som 

förekommer inom olika discipliner, bl.a. företagsekonomi, psykologi, sociologi och 

statskunskap. 

organisation (medeltidslat. organiza´tio, av organi´zo 'forma', 'utgöra', jfr organ), 

sammanslutning (ofta riksomfattande eller internationell), t.ex. på arbetsmarknaden (jfr 

fackföreningsrörelsen, arbetsgivarorganisation). 

Det var kyrkan och militären som var förebilderna för modernt organisationstänkande i början 

av 1900-talet då den moderna staten krävde en allt mer komplicerad och omfattande 

administration för snabbt och rättssäkert beslutsfattande. Henri Fayol skapade 

linjeorganisationen och Frederick W. Taylor ansåg att arbetet skulle delas upp i en rad mindre 

länkande, men var för sig, överskådliga uppgifter samt att specialister skulle kunna rationalisera 

och effektivisera produktionen. Därmed kan antas att linjestabsorganisationen är en kompromiss 

mellan Fayols och Taylors organisationsprinciper. Idag är en modern organisationsform 

nätverksorganisationen där deltagarna är mer självständiga och betoningen ligger på samarbetet 

mellan dem. Fokuseringen på hur själva arbetet utförs är arbetsorganisationen som är bl.a. 

beroendeförhållandena mellan olika arbetsuppgifter och produktionsmoment, medbestämmande 

och arbetsmiljö. Vid problem krävs ett nära samarbete mellan produktionstekniskt, 

socialpsykologiskt och ekonomiskt kunnande. Ett arbete med öppet systemteoretiskt perspektiv 

med betoning på arbetsgruppens relationer till omgivningen och de möjligheter till återkoppling 

och självkontroll som detta ger. 

Organisationsteori är ett väldigt stort område, som utgör både en tvärvetenskaplig och 

flernivådisciplin, men vi har nedan tagit upp det mest väsentliga för vår studie.   

2.3.1.1. Multifunktionalitet 

Offentliga organisationer skiljer sig från privata företag genom begreppet multifunktionalitet
11

  

(Christensen m.fl. 2005) som skapar ett dilemma mellan demokrati och byråkrati som Petersson 

(2007) beskriver som ett ständigt arbete av avvägningar och kompromisser för en bra 

balansgång. Dessutom är de olika organisationerna inom offentlig sektor ofta kopplade till 

varandra, antingen formellt eller informellt och/eller i form av tillfälliga nätverk och 

projektorganisationer (Christensen m.fl. 2005). Ett tydligt exempel på det är just det kommunala 

uppföljningsansvaret som ofta utgår från flera olika politiska områden. Arbetet är beroende av 

en komplex sammansättning av allt ifrån orsaker till att unga hamnar utanför till olika 

arbetsmetoder, lösningar och traditioner inom de samverkande områdena. 

2.3.1.2. Organisationsstruktur 

Organisationsstruktur är som ett schema över vad som ska göras, hur det ska göras och vem som 

ska göra det, men är dock inte i praktiken så enkelt och tydligt, vilket beror på många olika 

                                                      
11

 Multifunktionalitet innebär att offentliga verksamheter ”skall tillvarata delvis motstridande 

hänsyn som politisk styrning, kontroll, representation och deltagande från berörda parter, 

medbestämmande från anställda, lyhördhet inför användare, öppenhet, offentlighet och insyn i 

beslutsprocesser, förutsägbarhet, likabehandling, neutralitet, tjänstekvalitet, yrkesmässigt 

oberoende, politisk lojalitet och kostnadseffektivitet” (Christensen m.fl. 2005 s. 17) 

http://www04.sub.su.se:2118/lang/organ
http://www04.sub.su.se:2118/lang/fackf%C3%B6reningsr%C3%B6relsen/166523
http://www04.sub.su.se:2118/lang/arbetsgivarorganisation
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omständigheter (Christensen m.fl. 2005). Arbetsfördelningen, som är den horisontella 

specialiseringen, innebär att organisationens uppgifter grupperas i olika enheter och knyts till 

konkreta positioner. Vertikal samordning med över- och underordningsförhållanden mellan de 

olika nivåerna i en hierarki där t.ex. statsråden är ansvariga inför riksdagen och samtidigt för 

utformningen av regeringens generella politik. Vertikal specialisering innebär att olika typer av 

uppgifter läggs på olika nivåer i organisationen, medan horisontell specialisering innebär hur 

olika uppgifter delas upp på en nivå med hjälp av organisationsstrukturen. Det finns fyra olika 

principer varav den första är mål- eller sektorprincipen då frågorna delas upp efter deras mål 

eller sektor. Den andra är processprincipen då frågorna delas upp efter tillvägagångssätt eller typ 

av process för att uppnå ett mål. Den tredje kallas klientprincipen som innebär att frågorna angår 

en bestämd del av befolkningen i organisationsenheten och den sista principen kallas 

geografiprincipen och innebär en territoriell uppdelning av samhället.  

Offentliga organisationer får ofta kritik på grund av den inåtvända rigida strukturen, där de mest 

tänker på sig själva, vilket leder till att omgivningen blir utestängd och nytänkande förhindras 

samt att anpassning till förändringar i omgivningen inte sker (Christensen m.fl. 2005). När det 

gäller vårt syfte att studera det kommunala uppföljningsansvarets organisation har vi valt att 

lägga tyngdpunkten på den faktiska funktionen, d.v.s. vilka möjligheter och hinder som den 

nuvarande strukturen har i de två kommunerna och vad det beror på. I och med detta så väljer vi 

att studera ansvarsfördelningen och specialiseringen av det kommunala uppföljningsansvaret.  

2.3.1.3. Implementeringen 

För att förstå att implementeringen av lagändringen 2005 kan ha medfört en planerad förändring 

i organisationen har vi relaterat till teorin om organisationsförändring, som innebär en anpassad 

rationell beslutsprocess. Fokuset kan ligga antingen på det instrumentella perspektivet eller på 

de två institutionella perspektiven kultur - eller mytperspektivet. Kulturperspektivet har 

informella, interna värderingar och normer i organisationen och mytperspektivet ser betydelser 

av de värderingar och normer som finns i organisationens omgivningar. Instrumentella 

perspektivet innebär att organisationer står till ledningens förfogande och rationaliteten ligger 

inbakad i den formella organisationsstrukturen och vid förändring sker en rationell anpassning 

till de nya målen, styrsignalerna eller yttre kraven. Institutionella perspektivet innebär att 

organisationer har egna regler, värderingar och normer med ett självständigt inflytande på 

beslutsprocesser och kan därmed enkelt och oproblematiskt anpassa sig till olika styrsignaler 

från ledningen. Det sker med långsammare och mer gradvisa anpassningar än de instrumentella 

(Christensen m.fl. 2005). Det finns olika syn på sambandet mellan organiseringen av reform- 

och förändringsprocesser och innehållet av reformerna eller förändringarna dvs. vilka 

organisationslösningar som används.  

Vi tror att olikheter i implementeringssätt och styrning kan leda till skilda resultat och det är en 

anledning till vår studie. Sannerstedt (1997) tar upp tre perspektiv på genomförandet av 

politiska beslut dvs. implementering . Det första är ett traditionellt perspektiv där 

utgångspunkten är att beslutsfattaren styr och att tillämparen förväntas följa styrningen – ett 

rationalistiskt synsätt. Det andra perspektivet bygger på Lipskys teori om street-level 

bureaucrats vilket Sannerstedt översätter till närbyråkrater. Det är de som mer eller mindre 

professionellt arbetar med människorna och har stor handlingsfrihet och handlingsförmåga i den 

dagliga verksamheten. Detta leder till att det är de som i verkligheten utformar politiken inom 
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sitt område och inte politikerna. Det tredje perspektivet är ett mellanting mellan dessa två som 

Sannerstedt kallar nätverksperspektivet. Här är det nätverk av olika aktörer som är det centrala 

och implementeringen sker i samspel mellan de olika aktörerna.  

Det finns grundläggande förutsättningar för att en implementering ska kunna ske enligt 

Sannerstedt (1997). Han menar att den direkta styrningen ska vara entydig och vara lämpligt 

utformad. Implementeraren ska godta beslutet, implementeringen ska kunna kontrolleras och 

externa aktörer ska inte kunna försvåra tillämpningen. Ifall det är frågan om vad som krävs av 

tillämparen är förutsättningarna att denne ska förstå, kunna och vilja genomföra beslutet.  

2.3.1.4. Samverkan och samarbete 

Då det kommunala uppföljningsansvaret anknyter till flera ansvarsområden och aktörer anser vi 

det viktigt att studera hur samverkan och samarbete fungerar mellan dessa. Vi använder oss av 

Danermarks och Kullbergs (1999) teori om samverkan i offentlig sektor, för att förstå vilka 

faktorer som hämmar respektive främjar samverkan och samarbete. De avser att lyckad 

samverkan förutsätter att alla aktörer har gemensamma utgångspunkter och referensramar samt 

att mål, principer och etiska förhållningssätt noga diskuteras innan verksamheten påbörjas. 

Vidare påpekar de att det även är viktigt att organisatoriska och resursmässiga förutsättningar 

finns, men inte desto mindre har personalens motivation och upplevelse av samarbetet stor 

betydelse. Danermark och Kullberg (1999) nämner att grunden till misslyckanden och dåliga 

resultat av samverkan ofta beror på för vagt formulerade målsättningar då de blir svåra att bryta 

ner till konkreta mål, som är nödvändiga i praktisk verksamhet. Olikheter i t.ex. 

kunskapsmönster, människouppfattningar, professionella mål och maktstrukturer hos de 

samverkande organisationer samt ekonomiska intressen är andra hinder för god samverkan. 

Även dålig samordning av myndigheternas upptagningsområde, skillnader i 

organisationsstrukturer och hierarkier, skilda etiska koder, regler samt praxis för tystnadsplikt 

försämrar samarbetet. Andra problem rör hög personalomsättning vilket försvårar 

uppbyggnaden av en gemensam kunskapsbas, hög arbetsbelastning och alltför snäva 

anvisningar om arbetets utförande. De nämner även tradition och prestige som hämmande 

faktorer för samverkan (Danermark & Kullberg, 1999).  

Framgångsrika samverkansprojekt präglas oftast av att de är konkreta och har klart avgränsbara 

målgrupper. Det krävs tydlighet i fråga om målsättningar, regler, ansvars- och 

kostnadsfördelning för att nå framgång i samverkan. Andra främjande faktorer är att 

verksamheterna är organiserade i gemensamma distrikt och samlokaliserade till ett gemensamt 

hus, att samarbete sker på alla nivåer som ska samverka, att man lyckas åstadkomma lagarbete 

samt att man bedriver gemensamma utvecklingsprojekt och gemensam fortbildning enligt 

författarna (Danermark & Kullberg, 1999).  

2.3.2. Tron på sig själv, förväntningar och personliga mål 

Social Cognitive Career Theory eller SCCT som denna teori kallas innebär konstruktivistisk och 

socialkognitiv förståelse av valprocesser och karriärval, relationen mellan vår subjektiva 

självuppfattning och vår karriärutveckling (Brown, 2002). Denna teori är relevant tanke på att 
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karriärvalen kan grunda sig på vilken tro individen har om sig själv, vilka förväntningar som 

denne har och de personliga målen. Synen på den egna förmågan kan vara avgörande i en 

valsituation. Ingen eller felaktig uppmuntran kan skapa att fullt möjliga yrkes- och 

utbildningsval undviks eftersom de inte ger positiv förstärkning i individens närmiljö. Individer 

söker det som ger positiv förstärkning. Tidigare erfarenheter påverkar de förväntningar 

individen har om förväntade resultat och detta bygger på hur tidigare resultat har värderats. De 

personliga målen påverkar hur mycket individen anstränger sig och strävar efter att nå dem. 

SCCT har tre centrala begrepp som anges som faktorer som påverkar våra val i 

arbetslivet/karriären. Den första är self-efficacy som är den egna subjektiva 

prestationsförmågan, det egna självförtroendet eller självvärderingen. Det innebär vilken 

uppfattning individen har om sin egen kapacitet. Denna självvärdering kan förändras 

kontinuerligt beroende på sammanhang och föreställningen om sig själv. Den andra är outcome 

expectations som är det förväntade resultatet individen har om sitt val, vilka konsekvenser eller 

resultat det ger. Det tredje är personal goals som innebär vilka personliga mål individen har.   

2.3.3. Från önskan till mål via handling 

Cognitive Information Processing Theory som kallas CIP innebär att alla fattar sina egna beslut 

och löser sina egna karriärval i ett kognitivt och informationsteoretiskt perspektiv (Brown, 

2002). Teorin menar att man genom att arbeta med problemlösning i vägledningen kan hjälpa 

att täppa till det gap som kan finnas mellan individens existerande situation och det ideal som 

denne har. Genom att själva vara aktiva i problemlösningen får individen ett verktyg att nå sina 

mål. Det synliggör att det som individen önskar och vägen dit har en bro som måste passeras 

och för att lyckas med det krävs olika hjälpmedel vilket gör denna teori relevant för vår studie. 

Det gäller för individen att ha förmågan att ta beslut som ger optimala lösningar. Det finns inga 

garantier på att lösning ger tillfredställelse, men vägledning kan vara hjälp till självhjälp samt 

stödja lärprocesser och göra människor till bättre problemlösare. Individen ska kunna minska 

detta gap genom self-knowledge och occupational knowledge, decision making skills och 

metacognations. Detta innebär att individen ska lära sig skaffa egen information om yrken och 

utbildningar som ger förutsättningen för problemlösning och beslutsfattande. Metakognition 

innebär att förstå hela processen och kunna använda den. Det innebär även att individer har 

olika readiness, antingen hög eller låg, alltså förmåga att göra karriärval med hänsyn till 

komplexitet av familj, sociala, ekonomiska och organisatoriska faktorer som påverkar.  

2.3.4. Självbild och yrkesbild 

Enligt Linda Gottfredsons teori Circumscription and Compromise Theory of Vocational Choice 

så är det frågan om att förstå och förklara samspelet mellan individens tankar, känslor och 

beteende kontra den sociala miljön när det gäller karriärval (Brown, 2002). Gottfredson menar 

att utvecklingsbanan startar tidigt i livet och detta tillsammans med självbild och den subjektiva 
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bild individen har av yrken påverkar karriärvalen och därför är denna teori relevant för vår 

studie. Utvecklingsprocessen i karriärvalet startar redan i barndomen med det sociala arvet 

enligt henne. Trots liknande sociala och kulturella bakgrunder så kan helt olika yrkespreferenser 

uppvisas. Under livet skapar man en egen självbild – inner self – som visar vad man vill, vem 

man är och vilken identitet man har. Även en bild av vissa yrken skapas och dem som innehar 

dessa yrken – images of occupations – vilken individen jämför med sin egen självbild. De som 

matchar bäst enligt Gottfredson är de yrken individen dras till. Även kön, status och de 

personliga behoven är avgörande för värderingen av ett yrke. Individen kan också överge det 

som den helst vill göra och välja ett alternativ som anses vara mer socialt anpassat i stället. 

Tidigare i livet gör många val utifrån sitt yttre jag, inte utifrån sitt inre. Självkreation är att 

identifiera sig med ett yrke och därefter våga välja det oavsett vad som anses lämpligt utifrån 

sociala eller genusrelaterade faktorer. Kompromissprocessen är då individen börjar välja bort 

sina favoritalternativ enligt fyra principer: 

 Utveckling av de bästa förutsättningarna 

 Fokusera på det som är positivt 

 Motarbeta det som inte är bra 

 Kompromissvilja  

 

Gottfredson förklarar de faktorer som formar ens självuppfattning och sociala karta (kognitiva 

karta över den sociala världen) och den process genom vilken man etablerar vilka 

yrkespreferenser individen har. Nyckelstegen och nyckelorden i denna process är genetiska 

förutsättningar, miljö, kopierande av sociala normer från vuxenvärlden, självuppfattning, 

yrkesuppfattningar, insnävningsprocess av yrkesval och kompromissprocesser av återstående 

yrkesval. 

2.3.5. I ett sammanhang 

Den kontextuella teorin innebär att människan tolkar sammanhang och skapar mening i livet 

utifrån den kontext han/hon befinner sig i vid just den tidpunkten (Brown, 2002). Detta 

förändras med tiden utifrån den kunskap och de erfarenheter som individen erhåller. Denna teori 

är betydelsefull för uppsatsen då en individ behöver kunskap om sig själv och alternativen för 

att kunna ta beslut. Detta kräver en helhetsbild såsom bakgrund, nuvarande situation och 

livshistoria som vägledning kan resultera i. Vissa sammanhang t.ex. samhället består, medan 

andra skapar nya förutsättningar. Dessa sammanhang vävs ihop och blir bakgrunden till olika 

företeelser, den s.k. handlingsteorin. Handlingsteorin har sina rötter i flera breda kontextmetoder 

(sammanhang) och fokuset i denna teori är på människors avsikter, processer och förändringar i 

kontexten snarare än ett sammanhang i människans omgivning som en handling. Ett medvetet 

mänskligt handlande, där slumpen och opåverkbara omständigheter spelar en minimal roll. Det 

är avsikten med handlingen som är mer intressant än själva orsaken. 
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2.3.6. Känslan av sammanhang  

Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk 

sociologi. KASAM står för Känslan Av SAMmanhang och är en salutogen modell där man 

fokuserar på det friska hos individen (Antonovsky, 2007). Han menade att människor utsätts för 

en mängd stressreaktioner s.k. stressorer under livet och att alla hanterar dessa på olika sätt. 

Detta är relevant med tanke på att många ungdomar som inte passar in i systemet upplever 

stress. Enligt Antonovsky är människan aldrig helt frisk eller helt sjuk utan pendlar hela tiden 

mellan de två polerna hälsa och ohälsa – frisk och sjuk. Var vi befinner oss på skalan hälsa och 

ohälsa beror på hur pass framgångsrikt vi hanterar de stressorer som vi utsätts för. Alla har olika 

motståndsresurser för att bekämpa de olika stressorerna. Stressorer kan vara pengar, jag-styrka, 

kulturell stabilitet, socialt stöd och liknande. Genom att möta stressorerna upprepade gånger får 

vi erfarenheter av dessa så att vi på sikt kan få en starkare känsla av sammanhang, vilket gör att 

människan lättare kan klara av påfrestningar, motgångar, krav, konflikter och andra slags 

problem som kräver lösningar (Antonovsky, 2007). Det är under barndomen och 

ungdomsåldern som vi skapar en grund för vårt KASAM. När vi träder in i vuxenlivet med allt 

vad det innebär med sociala roller, arbete och långa engagemang i andra personer, det är då 

enligt Antonovsky som ens KASAM blir mer eller mindre definitivt. Genom våra 

livserfarenheter skapas styrkan i det KASAM vi har. Författaren menar att det är svårt att få till 

en förändring i en individs känsla av sammanhang utan ett nytt mönster av livserfarenheter 

under flera års tid. Det kan röra sig om ett nytt arbete, nytt äktenskap, nytt nätverk, nytt socialt 

klimat eller en ny terapeut (Antonovsky, 2007).  

KASAM består av tre centrala komponenter som är sammanflätade med varandra: begriplighet 

som handlar om individens förmåga att förstå och förutse yttre eller inre stimuli samt se orsak 

och verkan, hanterbarhet som handlar om individens olika resurser för att hantera situationer 

som individen utsätts för och meningsfullhet som handlar mycket om delaktighet, att kunna 

medverka i de processer som har med ens eget öde att göra och det som skapar ens dagliga 

erfarenhet.  
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3. Metod 

Vårt intresse för det kommunala uppföljningsansvaret väcktes i en diskussion där vårt 

gemensamma intresse för ungdomar som känner att de inte passar in i systemet var i fokus. 

Inför C-uppsatsen hade vi pratat om att skriva om det individuella programmet, en fortsättning 

på B-uppsatsen
12

, men under diskussionen kom det kommunala uppföljningsansvaret upp, som 

oftast ligger hos de som arbetar med det individuella programmet och detta fastnade båda för 

omedelbart. När vi hade beslutat om vad vår uppsats skulle handla om började vi fundera på 

själva upplägget och samtidigt började vi med att läsa in oss på ämnet.  

Litteraturen som ingick i det uppsatsförberedande momentet poängterade att det vid en 

jämförande studie är lättare att analysera en strukturerad intervju. Visserligen gäller vår studie 

inte fler än två kommuner, men vi ser det intressanta i att jämföra dessa två som är lika i 

storlekshänseende. Samtidigt finns ytterligare likheter t.ex. så har båda tillgång till högre 

utbildning i form av universitet och högskola.  

I valet av metod har vi haft i åtanke att vi utgår från verkligheten för att sedan koppla våra 

resultat till olika teorier. Vi ville inte riskera att ”forma terrängen (empiri) efter kartan och inte 

omvänt” (Johannessen & Tufte, 2003:107). Med det menar vi att vi med öppna sinnen skulle ta 

reda på hur verkligheten såg ut inom det fält vi skulle undersöka och därmed öka chanserna att 

få insikt om de fenomen som vi granskar. Om detta skulle lyckas fick inte våra forskningsfrågor 

vara alltför konkreta och slutna, utan öppna och undersökande, vilket vi tänkte på under 

formuleringen av dem. De strukturerade intervjufrågor vi hade var så pass breda att vi anser att 

datainsamlingen gav oss bred kunskap om det vi undersöker. Det var viktigt att datainsamlingen 

och analysen försiggick parallellt för att varefter kunna bilda en uppfattning om vad som var det 

viktiga i datainsamlingen.  

3.1. Metoder och tekniker 

Vi valde kvalitativ metod för att få fram en mer detaljerad och nyanserad samt fyllig 

beskrivning av det vi skulle undersöka (Johannessen & Tufte, 2003). En intervju skulle ge oss 

en bättre helhetsförståelse och möjliggöra en viss flexibilitet jämfört med vad en enkät skulle 

göra. I en intervju kunde vi få närhet till respondenterna och på så sätt få mer kontext runt 

svaren.  

                                                      
12

 B-uppsatsen handlade om elever på det individuella programmet och den eventuella 

stigmatisering som detta innebar.  
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Vi beslutade att göra intervjuer med strukturerade frågor, med en fast uppsättning frågor som vi 

fastställde före intervjun (Johannessen & Tufte, 2003). Anledningen till det var att vi skulle få 

goda möjligheter att jämföra svaren mellan kommunerna och att det skulle bli lättare och mindre 

tidskrävande med analysarbetet då frågorna kunde analyseras fråga för fråga. Det som kunde ha 

varit till nackdel med strukturerade frågor var att vi kunde ha missat viktiga synpunkter, 

problemområden och kunskaper som respondenterna besatt som vi inte kände till. Trots detta så 

såg vi att fördelarna övervägde. Vi har tagit hjälp av Att fråga (Wärneryd, 1990) och annan 

forskning, där liknande intervjuer har genomförts, när vi har utformat frågorna. Innan vi gjorde 

intervjuerna med respondenterna gjorde vi en varsin testintervju för att se hur stor reliabilitet 

frågorna hade, detta för att säkerställa att vi skulle få svar på våra frågeställningar (Johannessen 

& Tufte, 2003). Efter första intervjun upptäckte vi att vi saknade avslutningsfrågor som vi lade 

till inför de kommande intervjuer vi hade. I bilagorna 1- 3 finns intervjufrågorna.  

Det viktiga med intervjuer är att respondenterna känner att de på frivillig basis vill genomföra 

intervjun och att de får vår respekt. För att nå bästa resultat såg vi till att vara väl förberedda och 

uppdaterade inför intervjuerna (Johannessen & Tufte, 2003). Vi tänkte även på hur vi 

presenterade intervjun och frågorna samt hur vi representerade oss själva i form av klädsel och 

agerande. När det gäller missivbreven till respondenterna är det viktigt att det ger mersmak och 

förmedlar vår empati samt att informationen i brevet är kortfattat men faktarikt (Trost, 2007). I 

bilagorna 4 - 6 finns missivbreven som är skrivna utifrån just mersmak och empati samt 

betydelsefull information. Innan de fick missivbreven hade vi varit i kontakt med alla 

respondenter och informerat muntligt om hur vi hade tänkt att undersökningen skulle går till och 

vad uppgifterna som vi samlade in skulle användas till samt de etiska ställningstagandena. Inför 

intervjun frågade vi om vi fick spela in intervjun och det var inga problem för någon.  

3.2. Genomförandesteg 

Inför intervjuerna läste vi in oss på den information som fanns på kommunernas hemsidor. Vi 

beslutade att börja intervjua den sakkunniga/politikern i kommunerna för att få underlag till hur 

besluten hade tagits innan vi gick vidare. Därefter intervjuade vi de som arbetar med 

ungdomarna och till sist ungdomen. Tanken med denna ordning var att kunna följa lagen från 

beslut till implementering genom att se hur den hade påverkat dem som lagen gällde, 

ungdomarna utanför systemet.  

Vår plan var att den ena av oss skulle vara observatör och föra anteckningar medan den andra 

intervjuade. Detta gällde inte intervjuerna med ungdomarna då vi ansåg att vi inte ville vara i 

maktposition utan ville skapa tillit istället, därför skulle vi intervjua dem en och en. Då vi inte 

direkt fick kontakt med respondenterna pga. påskhelgen då många var lediga fick vi lämna den 

tanken och utföra intervjuerna var för sig. 

Intervjuerna tog olika lång tid, mellan 16 minuter och 45 minuter, beroende på vem vi 

intervjuade. Vi ville inte riskera att få ett alltför stort material att arbeta med. Samtidigt ville vi 

med de strukturerade frågorna få ett material som skulle underlättar analysarbetet. Detta med 
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tanke på den tidsram vi hade. Inför intervjuerna var vi noga med att kontrollera att utrustningen 

fungerade för att undvika ett återbesök. Efter intervjun transkriberade vi intervjuerna och 

därefter var det dags att analysera och diskutera materialet.  

3.3. Urval och urvalsgrupp 

Vi valde att använda oss av ett strategiskt urval som innebär att vi medvetet valde vilka vi skulle 

intervjua utifrån vilka som var mest lämpliga att ge oss svar på forskningsfrågorna (Johannessen 

& Tufte, 2003). Därför valde vi att intervjua tre personer i olika ställning i respektive kommun 

eftersom vi ville att olika röster skulle bli hörda. Våra respondenter i respektive kommun är 

personer i kommunalpolitiskt ledande ställning, personer som arbetar med att utföra 

arbetsuppgifterna och en ungdom som innefattas av uppföljningsansvaret. I Linköping fick vi 

trots flertal försök inte kontakt med någon ungdom och därför finns endast Västerås 

representerat vad gäller ungdom i vår studie. Denna ungdom blev vi hänvisade till av 

respondenten som arbetar på Arenan.    

3.3.1. Linköping 

I Linköpings kommun har Vägval Individuella program, VIP, det kommunala 

uppföljningsuppdraget sedan 1 januari 2007
13

. VIP är en del av Kunskapstorget som i sin tur är 

en del av Utbildningskontoret. De svarar inför Bildningsnämnden. Eftersom vi inte riktigt visste 

vem som skulle vara lämplig att intervjua tog vi kontakt med bildningschefen via e-post. 

Eftersom det var precis innan påsk så dröjde det en och en halv vecka innan svar kom där vi fick 

namn på eventuella personer som vi kunde intervjua. Vi tog kontakt med dessa två personer 

varav den ena svarade efter en dryg vecka och vi bokade tid för intervju. I och med den första 

intervjun så fick vi kontakt med den andra respondenten och denne ställde upp på intervju en 

vecka senare. Denna respondent tog på sig uppgiften att undersöka om det fanns någon ungdom 

som kunde tänka sig att svara på våra frågor i en intervju, men vi fick tyvärr inte någon person 

att intervjua trots ett flertal kontaktförsök och har därför ingen ungdomsrespondent i Linköpings 

kommun.  

Efter intervjuerna avslutade vi med att fråga om vi fick återkomma om vi behövde mer 

information och bägge respondenter var positiva till detta och välkomnade oss åter.  

Respondent L1 med samordningsansvar är en kvinna som har titeln sakkunnig inför 

Bildningsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden i frågor 

                                                      
13

 

http://www.linkoping.se/Global/Skola%20och%20barnomsorg/F%C3%B6rvaltning/gymnasieskol

a/KatalogVIP0910.pdf (2010-05-08) 

http://www.linkoping.se/Global/Skola%20och%20barnomsorg/F%C3%B6rvaltning/gymnasieskola/KatalogVIP0910.pdf
http://www.linkoping.se/Global/Skola%20och%20barnomsorg/F%C3%B6rvaltning/gymnasieskola/KatalogVIP0910.pdf
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rörande det kommunala uppföljningsansvaret, invandrings- och flyktingfrågor, sfi och de 

individuella programmen. Hennes utbildningsbakgrund är kulturvetarlinjen och även ett års 

ekonomiutbildning bägge på högskole-/universitetsnivå. Hon har arbetat med det kommunala 

uppföljningsansvaret sedan 2005 och har sökt sig till uppgifterna eftersom hon brinner för de 

områden hon ansvarar för. Hon arbetade tidigare som sakkunnig i arbetsmarknadsfrågor och 

ansåg att nuvarande område går hand i hand med de frågor hon hanterade då.  

Respondent L2 som arbetar praktiskt med ungdomarna i det kommunala uppföljningsansvaret 

är en man som har titeln koordinator för Vägval Individuella Program. Hans 

utbildningsbakgrund är utbildning till statsvetare inom områdena statskunskap, 

samhällsgeografi, rättskunskap och samhällsplanering på högskole-/universitetsnivå. Han har 

arbetat med det kommunala uppföljningsansvaret sedan 1999 i och med att han arbetade som 

lärare/studie- och yrkesvägledare på det individuella programmet på en gymnasieskola. Mer 

formellt har han varit anställd för att arbeta med det kommunala uppföljningsansvaret sedan 

2004 då han fick ansvar för det projekt som startades inför kommande lagändring. Han har inte 

sökt uppgifterna utan blev s.k. headhuntad på grund av utbildning och tidigare erfarenheter, men 

antog utmaningen med stort intresse och engagemang.  

3.3.2. Västerås 

På Västerås stads hemsida kan läsas att det är Arenan som har hand om det kommunala 

uppföljningsansvaret sedan 1 januari 2009
14

. Där fanns kontaktinformation och vi tog kontakt 

med projektledaren via mail och därefter en person som arbetar som strateg för gymnasieskolan 

och vuxenskolan efter ett tips vid besök i kommunhuset. Han har arbetat som rektor tidigare och 

känner till det kommunala uppföljningsansvaret. Tyvärr pga. påskledigt drog det ut på tiden, så 

vi beslöt att kontakta enhetschefen för Arenan. Hon gav oss namn på en tjänsteman som var 

mycket intresserad och som har varit med om beslutstagandet angående det kommunala 

uppföljningsansvaret samt en person som arbetar med ungdomarna på Arenan. Så vi tog kontakt 

med dessa personer och fick direkt respons från tjänstemannen på kommunen och några dagar 

senare även med personen som arbetar på Arenan. Det blev bestämt att han skulle söka fram en 

ungdom och återkomma med namn senare, vilket han gjorde. Vi tog åter kontakt med de 

personer som vi kontaktade och tackade för visat intresset och förklarade att vi hade redan 

genomfört intervjuerna. Samtidigt ställde vi frågan om vi kunde höra av oss om vi skulle träffa 

på några frågor som behövdes besvaras. 

Respondenten V1i Västerås stad är kommunalråd och gruppledare för sitt parti. Han sitter även 

i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som har det operativa och politiska ansvaret för 

gymnasieskolan, vuxenutbildning, svenska för invandrare samt all den kommunala 

arbetsmarknadspolitiken. Han har en polmagister utbildning i statsvetenskap med fokus på 

demokratiteori, burma och demokratiprocess samt en utbildning på svensk emigrationspolitik. 

Han har arbetat med det kommunala uppföljningsansvaret i snart åtta år och är mycket 

engagerad av denna fråga. 

                                                      
14

 http://www.vasteras.se/forskolaskola/gymnasieskolor/Sidor/verksamhetforungdomararenan.aspx 

(2010-04-20) 

http://www.vasteras.se/forskolaskola/gymnasieskolor/Sidor/verksamhetforungdomararenan.aspx
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Respondenten V2 som arbetar praktiskt med ungdomarna har titeln arbetsmarknadskonsulent 

som alla de som arbetar med den operativa verksamheten inom det kommunala 

uppföljningsansvaret har. Han har en beteendevetarutbildning och sökte arbetet våren 2006 

eftersom han tyckte tjänsten lät intressant och kändes som om den var gjord för honom. Han har 

tidigare arbetat som fritidsledare och där kommit i kontakt med dessa ungdomar.  

Respondent V3 har varit under det kommunala uppföljningsansvaret sedan han var 16 år då 

han hoppade av gymnasiet efter en termin. Till sommaren fyller han 19 år och är på väg att få en 

anställning där han praktiserar idag.  

3.4. Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes hos VIP och Arenan i rum där vi inte blev störda. Vi använde oss av 

strukturerade frågor och när vi hade spelat in intervjuerna förklarade vi för respondenterna att vi 

kommer att respektera deras anonymitet och behandla materialet därefter (Holme & Solvang, 

1997). Vi upplevde att respondenterna i kommunledningsställning inte hade intresset av att vara 

anonyma. Efter detta transkriberade vi intervjuerna och därnäst var det dags att söka mönster 

genom att referenskoda materialet (May, 2001). Vi diskuterade fördelar respektive nackdelar 

med att använda dataprogrammet Nvivo i vår analys, men kom fram till att det datamaterial vi 

fått fram förmodligen inte var av den kvantiteten så att fördelarna skulle vara övervägande. Vi 

beslutade därmed att arbeta manuellt. Det viktigaste för oss var att sätta oss in i datamaterialet 

för att kunna ”situera” materialet, dvs. att det sätts in i rätt kontext (May, 2001).  

3.5. Tillförlitlighet och giltighet 

Det gällde att skapa frågor som gav oss bra validitet vilket innebar att vi skulle få svar på det vi 

undersökte (Fuehrer, 2010) och att vi fick rätt representation av data (Johannessen & Tufte, 

2003). Syftet med kvalitativa studier är att belysa teoretiska variabler eller kategorier och skulle 

vi få tag på fel personer kunde det leda till att hela undersökningen blev värdelös i relation till 

vår utgångspunkt. Detta skulle medföra att validiteten minskas. Vi formulerade även frågorna så 

att vi skulle få svar på våra forskningsfrågor (Wärneryd, 1990) och testade intervjufrågorna för 

att tillförsäkra reliabiliteten (Johannessen & Tufte, 2003). Inför transkriberingen var det viktigt 

att vi hade gått igenom hur utskriftsförfarandet skulle gå till så att vi båda gjorde likadant för att 

inte minska validiteten. Det var även viktigt att vi försökte skapa en liknande 

verklighetsuppfattning inför tolkningen av resultatet, eftersom det annars fanns en risk för att 

det skulle bli ett felaktigt resultat. Vi har under snart tre år pratat om just ungdomar som känner 
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att de inte passar in i skolsystemet och har kommit fram till att vi har en mycket liknande 

verklighetsuppfattning om dessa. 

När det gäller reliabiliteten så hänför den sig till forskningsresultatens konsistens (Kvale, 1997), 

vilket innebär att det ska bli ett liknande resultat vid en likartat undersökning. För hög 

reliabilitet kan motverka godtycklig subjektivitet då kreativiteten och föränderligheten hindras. 

Vi valde att intervjua någon som besatt kunskaper om hur kommunen beslutade när det gäller 

det kommunala uppföljningsansvaret och anser att det har en hög reliabilitet då en annan som 

även har varit med och beslutat om samma sak skulle ge liknande svar. När det gäller de som 

arbetar med ungdomar är reliabiliteten även hög förutsatt att de har förstått frågan och vi svaren, 

men när det kommer till ungdomens svar är det inte lika hög då de alla upplever sin situation 

olika. I denna studie har vi endast en ungdomsröst på grund av att vi inte lyckades få kontakt 

med någon ungdom inom uppföljningsansvaret i Linköping.   

3.6. Etiska ställningstaganden 

Vi följde arbetet efter etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (HSFR, 2009) 

som utgår från informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven. Det innebär 

att vi informerade respondenten om den aktuella forskningsuppgiftens syfte, att deltagarna hade 

rätt att själva bestämma över sin medverkan, anonymitet och att datainsamlingen endast fick 

användas för forskningsändamålet (Johannessen & Tufte, 2003). Före intervjuerna hade vi tagit 

kontakt med de berörda personerna och vi hade även skickat missivbrev där det står om 

etikreglerna till en av respondenterna och de övriga gavs vid intervjuerna. Det innebar att de 

medverkade på frivillig basis och att de kunde avbryta när de önskade. Vi informerade även om 

att det endast är vi som kommer att använda materialet. Vi arbetade även efter studie- och 

yrkesvägledarnas yrkesetik (Studie- och yrkesvägledarnas intresseförening inom Lärarnas 

Riksförbund, 2001) och då framförallt gällande vårt förhållningssätt vad gäller våra egna behov 

kontra respondenternas intressen, att vara professionella och visa respekt för alla människors 

unika och lika värde.  

3.6.1. Människosyn 

Den uppfattning vi har är att alla människor är lika mycket värda. Vi tycker att alla, oavsett 

ålder, ska ha rättigheter och skyldigheter i vårt samhälle samt kunna påverka sin situation. Det 

kommer alltid att finnas de som inte vill eller kan studera på gymnasiet och det kommunala 

uppföljningsansvaret kan ge dessa tonåringar en plats i vårt samhälle genom att med bra 

vägledning göra upp mål som är genomförbara. Det viktiga är att ungdomarna får en självkänsla 

istället för en känsla av utanförskap. Vi bygger vår människosyn på våra egna erfarenheter och 

den litteratur vi har läst inför detta arbete. 
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3.7. Bearbetning och analys av resultatdata 

När vi var klara med intervjuerna nämnde vi ännu en gång hur vi skulle använda materialet och 

tackade samtidigt för att de ställde upp. Nästa steg blev att transkribera materialet, vilket tog tid, 

och innan transkriberingarna diskuterade hur vi skulle göra det, så att vi skulle arbeta på samma 

sätt. När vi var klara med transkriberingen så var det dags med systematiseringen av 

datainsamlingen och sedan övergick vi gradvis till själva tolkningsarbetet (Johannessen & 

Tufte, 2003). Det innebar att koda och klassificera olika intervjuavsnitt utifrån de teoretiska 

kategorier som vi var intresserade av (May, 2001). Det var viktigt för oss att sätta in oss i 

datamaterialet för att kunna ”situera” materialet, dvs. att det sätts in i rätt kontext (May, 2001). 

Sedan var det dags att göra s.k. motivordlistor där skälen, eller motiven till varför vissa 

handlingar i vissa situationer gjordes, presenterades.   
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4. Resultat 

Vi presenterar resultatet genom att dela upp det utifrån den funktion personen som vi intervjuat 

har. Först är det intervjuerna med sakkunnig/politiker och sedan är det intervjuerna med de som 

arbetar med ungdomarna och till sist är det intervjun med ungdomen. Vi har även valt att lägga 

fram resultatet uppdelat på vardera kommun för att sedan göra en sammanfattning under varje 

avsnitt.  

4.1. Intervjuer med sakkunnig/politiker   

4.1.1. Linköping 

Vår respondent L1 i Linköping har titeln sakkunnig och hon ansvarar bl. a. för det kommunala 

uppföljningsansvaret och är en kanal för information mellan de som arbetar med den praktiska 

verksamheten och politikernas beslutsfattande. L1är utbildad kulturvetare och har själv sökt sig 

till uppgifterna då respondenten tidigare arbetade som sakkunnig inom arbetsmarknadsområdet 

och såg kopplingen till uppföljningsansvaret. Respondenten har arbetat med sina nuvarande 

arbetsuppgifter sedan 2005, ett halvår innan lagen trädde i laga kraft.  

I frågorna kring förändringen i lagstiftningen så svarade L1 att genom att lagen kom till 2005 så 

har fokus hamnat på problemet med ungdomar som hamnar utanför och anser att politikerna i 

Linköpings kommun redan från början insåg allvaret. I och med att L1har arbetat med 

uppföljningsansvaret sedan innan lagstiftningen kom så har hon hela historiken från starten och 

framåt. Enligt L1 så rådde en samsyn mellan politikerna i kommunen och samtliga partier såg 

det som självklart att arbetet med ungdomarna i uppföljningen måste få möjlighet och resurser 

att genomföra de mål som är uppsatta. Vidare så berättade respondenten att politikerna inte har 

varit med och påverkat verksamheten i detalj, men att de vill ha återkoppling kring arbetet två 

gånger per år. Detta för att de vill hålla sig uppdaterade då de anser att frågan är av allvarlig 

karaktär enligt L1. Policyn inom kommunen är att hitta och kartlägga alla ungdomar mellan 16 

och 20 år som inte är inskrivna på ett nationellt eller specialutformat program och erbjuda 

meningsfull verksamhet. L1 poängterade att det är erbjudande om studier, arbete eller övriga 

åtgärder, inte tvång. Verksamheten ska genomsyras av frivillighet vilket man anser höja 

motivationen för ungdomarna.  

Respondenten berättade vidare att det kommunala uppföljningsansvaret har ändrat 

organisation under årens lopp. Från 2004 var det utlagt på en skola, Anders Ljungstedts 
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Gymnasium, men sedan 2007 ligger det inom Vägval Individuella Program, VIP, eftersom man 

ville lyfta det från en individuell skola och placera ansvaret centralt. Detta hade många vinster 

menar L1, varav en stor fördel var att kunna välja och vraka bland hela kommunens utbud, inte 

bara den enskilda skolans. Linköping har sedan flera år tillgång till en mångfald av olika 

sökbara individuella program och även om inte alla ungdomar inom uppföljningsansvaret 

börjar studera så ger det valmöjligheter för dem som vill, men inte är behöriga till nationella 

eller specialutformade program.  

Vad gäller ekonomiska konsekvenser av införandet av lagen så angav L1 att det i grova drag 

har inneburit en utökning med en heltidstjänst. Innan låg ansvaret på det individuella 

programmet på den största gymnasieskolan i kommunen och då var det inbakat i deras totala 

verksamhet vilket gör det svårt att säga exakt hur mycket resurser som användes då. 

Respondenten kunde dock inte se några specifika administrativa konsekvenser som direkt 

skulle kunna härledas till lagen om det kommunala uppföljningsansvaret, men givetvis har 

arbetet med ungdomarna gjort att rutiner och arbetssätt ändrats.  

I Linköping är det Bildningsnämnden som har ansvaret för det kommunala 

uppföljningsansvaret och till sitt förfogande har den olika enheter av vilken Utbildning, kultur- 

och fritidsförvaltningen är en. Under den finns Utbildningskontoret och inom 

Utbildningskontoret ligger Bildningskontoret där det finns fyra avdelningar varav 

Kunskapstorget är en. Kunskapstorget inhyser i sin tur det kommunala uppföljningsansvaret, 

gymnasieskolans individuella program och stödinsatser i gymnasieskolan under VIP som 

nämndes ovan. VIP har alltså tre uppdrag men sammantaget kan man säga att de arbetar med 

ungdomar för att skapa förutsättningar för att de ska ha den sysselsättning som bäst passar dem. 

L1 är inte inblandad i detaljerna kring hur det praktiska arbetet med ungdomarna utförs, utan har 

ansvar för helheten och är sakkunnig inför nämnden. Det praktiska arbetet leds av tidigare 

nämnt VIP där koordinatorn har det samordnande ansvaret. På frågan om ansvarsfördelningen 

så angav L1 att samarbetet mellan VIP och sakkunnig fungerade tillfredsställande liksom 

samrådet med kommunpolitikerna. Anledningen till att de har valt att arbeta på detta sätt är att 

de genom sitt projekt ett år innan lagstiftningen kom, märkte vad som behövdes och vad som 

gick att undvara. Genom att ha många olika verksamheter under samma tak så kunde man 

samordna många olika yrkeskompetenser.  

Angående samverkan mellan olika instanser så angav L1 att VIP bland annat samarbetade med 

Arbetsförmedlingen, BUP, socialtjänsten och olika gymnasieskolor. Hur väl samarbetet 

fungerar har varierat med tiden menade respondenten och att det i hög utsträckning berodde på 

vem man kom i kontakt med, bland annat vilken handläggare som var ansvarig i de olika 

ärendena. Hon berättade också att man valt att inte gå med i något nationellt nätverk kring just 

uppföljningsansvaret, men att de tidigare hade varit med i ett IV-nätverk där bland annat 

Västerås också deltog. Detta nätverk upphörde på grund av att det inte längre fanns några behov 

för utbyte av det slaget och nu sker samverkan endast med grannkommunerna enligt L1.  

I frågorna kring vilka metoder som används för att komma i kontakt med ungdomar hänvisade 

L1 till koordinatorn på VIP eftersom hon inte ville komma med felaktig information. Hon 

berättade lite kort om att man arbetade med registrering av elever i systemet Extens och att det 

fanns en speciell plats där för uppföljningen. Men respondenten beskrev vidare att systemet som 

verktyg är trubbigt och att det fortfarande saknar viktiga funktioner för att vara optimalt i arbetet 

med det kommunala uppföljningsansvaret. Hon berättade att det sker uppföljningar 
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kontinuerligt och att man utvärderar och redogör för nämnden två gånger per år varav en 

uppföljning ska vara skriftlig.  

4.1.2. Västerås 

Respondent V1 i Västerås är förtroendevald och kommunalråd samt gruppledare för sitt parti i 

Västerås. Han är även med i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som har det operativa 

och politiska ansvaret för gymnasieskolan, vuxenutbildningen, svenska för invandrare samt den 

kommunala arbetsmarknadspolitiken. Under arbetsmarknadsnämnden ligger ansvaret för det 

kommunala uppföljningsansvaret. Han har en politisk magister i statsvetenskap med fokus på 

demokratiteori, demokratiprocess och burma samt svensk emigrationspolitik och har arbetat 

med denna fråga i snart åtta år via politiska uppdrag med anledning av ett stort intresse. 

När det gäller policyn i kommunen svarade V1 att de har en gemensam gängse tolkning av 

lagen men att kommunen har valt att vara väldigt ambitiös genom att arbeta förebyggande och 

genom att erbjuda någon typ av insats. Dock gäller först och främst maximal kartläggning av 

ungdomarna påpekade V1.  

I Västerås ansvarar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för det kommunala 

uppföljningsansvaret men uppdraget ligger hos Tekniska produktionsstyrelsen som har AMA 

Arbetsmarknad som sin verksamhet när det gäller arbetsmarknadsområdet. AMA består av tre 

enheter varav Jobbcentrum är en och dit hör Arenan. Den som är ansvarig för Arenan är 

enhetschefen och personalen på Arenan har det operativa ansvaret. Anledningen till att det 

hamnade där var enligt V1 att kommunen inte ville att det skulle ligga direkt under Utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden samtidigt som de inte heller ville spränga in det i proAros
15

 som 

har hand om bl.a. äldreomsorg, kultur och övrig utbildning. De ville ha någon fristående som 

hade starka kopplingar till arbetsmarknaden. Vidare berättade V1 att vid anställning av personal 

har det funnits i åtanke att de som arbetar med det kommunala uppföljningsansvaret ska vara 

unga medarbetare. Tanken med det är att de anses ha lättare att prata med och nå fram till 

ungdomar. 

Den förändring som har skett sedan 2005 när lagen infördes är enligt V1 bytet av den nämnd 

som är ansvarig, från Kommunstyrelsen till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Detta 

har skapat en naturlig diskussion i nämnden kring det kommunala uppföljningsansvaret enligt 

V1. Han påpekade även att detta först och främst är en arbetsfråga trots att det finns ett 

utbildningspolitiskt syfte då de flesta behöver en gymnasieutbildning för att ha en bra chans på 

arbetsmarknaden. 

 

                                                      
15

 proAros är stadens utförare av ”mjuka” tjänster som efter avtal och mot ersättning 

tillhandahåller Lärande och Utbildning, Vård och Omsorg, Individ och Familj och Förebyggande. 

Västerås stad använder sig av en s.k. beställar-utförarmodell inom äldre vård, social vård, skola, 

barnomsorg och kultur. 
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Och Arenans viktigaste uppgift är ju inte att säga till folk att du ska inte gå på IV 

gymnasiet, utan det är ju klart att det finns utbildningspolitiskt syfte för att dom flesta idag 

behöver en gymnasieutbildning för att inte slås ut på arbetsmarknaden och ute i 

samhällslivet.      

  

En annan stor förändring är att de har flyttat bort uppföljningen från skolan och placerat den 

utanför både skolan och det kommunala proAros som tillhandahåller utbildning i Västerås. 

Man valde även att ta bort det individuella programmet från skolorna då det ansågs att skolan 

inte lyckades med att ge individuella lösningar utan att det mest var kollektiva lösningar som 

erbjöds. V1 nämnde att de i nämnden ansåg att IV hade misslyckats med uppdraget. Han 

nämnde vidare att det oftast var frågan om personal som inte var på rätt plats och inte gav det 

stödet som dessa elever behöver. Allt detta ledde till många avhopp och utslagningar menar V1.  

Ytterligare en förändring har skett när det gäller kompetensen och de ekonomiska 

förutsättningarna. Gällande kompetensen så har ungdomarna närmare till bl.a. beteendevetare, 

socionom, studie- och yrkesvägledare och språklärare. Den ekonomiska förändringen är att alla 

resurser som tidigare gick till IV kanaliseras idag via Arenan som även har skolpengen
16

. Dessa 

pengar ska kunna användas till att göra olika yrkesutbildningar eller kurser vid behov. V1 anser 

att detta tidigarelägger självförsörjningen med flera år eftersom ungdomen inte först måste gå 

tre till fyra år på IV och sen gå in i någon slags arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Här kan 

ungdomen använda sin tid bättre menade V1.  

Förr gick samtliga elever via den vanliga gymnasieintagningen som hanterade alla elever i 

kommunen, men idag så har Arenan en slussfunktion för alla obehöriga från grundskolan. 

Kontakt med grundskolorna tas redan i åttan eller nian för att möjliggöra ett förebyggande 

arbete och även se vilka elever som kan komma att bli aktuella för det kommunala 

uppföljningsansvaret det kommande läsåret. Frågan om vilka metoder som används för att hitta 

ungdomar besvarade V1 med att det enda han kände till var det han hade fått berättat för honom 

men hänvisade till Arenan där vi skulle få mer information.  

4.1.3. Sammanfattning 

Bägge kommunerna var tidigt ute i arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret. De 

startade redan innan lagstiftningen trädde i laga kraft och både Linköping och Västerås har från 

början haft politikernas stöd.  

I kommunerna samordnas insatserna för att de ska kunna individanpassas på bästa sätt, men det 

skiljer sig i fråga om hur ansvaret är organiserat och vilka instanser som bär det yttersta ansvaret 

för att målen ska uppfyllas.  

Både L1 och V1 ansåg att de som praktiskt arbetar med ungdomarna ska styra detaljerna. De 

ska endast ha helhetssynen över verksamheten och bägge anser sig vara nöjda med den 

ansvarsfördelningen.  

                                                      
16

 Skolpengen är ett belopp ur skattemedel som stat eller kommun (beroende på land och 

skolsystem) delar ut till skolor för varje elev. 
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I både Linköping och Västerås har organisationen förändrats sedan lagen trädde i kraft. I 

Linköping har samma förvaltning ansvaret, men det praktiska arbetet har centraliserats i och 

med att VIP kom till. I Västerås har ansvaret flyttats till Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. Det låg tidigare under kommunalstyrelsen. Även i det praktiska har 

förändring skett då Arenan tillkommit och verksamheten centraliserades.    

4.2. Intervjuer med de som arbetar med ungdomarna 

4.2.1. Linköping 

Vår respondent L2 i Linköping har titeln koordinator på Vägval Individuella Program, VIP, 

vilket innebär att han samordnar det praktiska arbetet med ungdomarna som innefattas av det 

kommunala uppföljningsansvaret, de ungdomar som av olika anledningar går på IV och 

ungdomar med särskilda behov inom gymnasieskolan. Han är utbildad samhällsvetare, men har 

arbetat som lärare och studie- och yrkesvägledare. Han har inte aktivt sökt sig till 

arbetsuppgifterna utan blev handplockad inför ett projekt som skulle komma att föregå 

lagförändringen pga. utbildning och erfarenhet. L2 välkomnade dock chansen och har sedan 

2004 arbetat med dessa arbetsuppgifter.  

Hans uppdrag som koordinator och samordnare för det kommunala uppföljningsansvaret 

innebär att han tillsammans med kollegorna ska söka reda på och sedan kartlägga varje enskild 

ungdom mellan 16-20 år som befinner sig vid sidan om gymnasieskolan. Detta är målet för hela 

verksamheten. Insatser som erbjuds ska vara frivilliga och bygga på ungdomarnas intressen, 

behov och förutsättningar. Eftersom L2 har varit med om att utforma målen för verksamheten 

anser han att de är mycket rimliga och grundar sig strikt på lagen.  

Han berättade vidare att det är 3.5 tjänster tillsatta för att arbeta med det kommunala 

uppföljningsarbetet varav en kurator, två koordinatorer och en halv assistenttjänst. Eftersom 

många olika verksamheter ryms inom VIP finns tillgång till andra kompetenser som t.ex. 

studie- och yrkesvägledare. Det är i realiteten många fler än tre och en halv person som arbetar 

med ungdomarna som innefattas av uppföljningen. Han sade:  

När jobbar man med gymnasieskolan och när jobbar man med kommunalt 

uppföljningsansvar? Men säg att vi kanske... nej, jag vill inte sätta en siffra                        

på vad som är vad. Det är så att det här till stor del smälter ihop.  

L2 berättade att politikerna redan från början varit angelägna om att arbeta aktivt med att 

minska antalet ungdomar som befinner sig utanför ett sammanhang. Detta har resulterat i att de 

också inser att det behövs resurser och det har aldrig varit svårt att få verksamheten 

finansierad. I och med att uppföljningsansvaret nu ligger under VIP som är centralt placerat så 

är det nära till ”penningpåsen” enligt respondenten. Hittills har de alltid fått de medel de 
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behöver för att få verksamheten att utvecklas och han såg inga tendenser till att det skulle 

förändras inom den närmaste framtiden.  

Angående metoder för att hitta ungdomarna så angavs registerkörningar som ett ovärderligt 

hjälpmedel. Linköpings kommun använder sig av systemet Extens där alla elever registreras. 

Även om det inte helt tillfredsställer deras behov tycker L1 ändå att systemet hela tiden 

förbättras och nu är mer användbart än för fem år sedan. På VIP brukar man varje år göra ett 

antal registerkörningar för att på så vis ha koll på vilka ungdomar som inte är aktiva i någon 

verksamhet. Eftersom systemet fortfarande saknar viktiga komponenter som skulle underlätta 

arbetet med uppföljningen så använder man sig av att samköra med folkbokföringen. Linköping 

är en studentstad och under årens gång så har man insett att många ungdomar som dyker upp i 

registerkörningarna är studenter som just flyttat till kommunen för att studera på universitetet. I 

och med detta så har det beslutats att de ungdomar som bor på kända studentadresser och är 

över 18 år tas bort från de listor som registerkörningarna resulterar i. Genom kontakter med 

olika skolor utanför kommunen kan en del andra elever också räknas bort då man får kunskap 

om att eleverna är inskrivna på nationellt eller specialutformat program.  

När väl ungdomarna som innefattas av det kommunala uppföljningsansvaret hittats så skickas 

brev ut där det informeras om vad VIP har att erbjuda. Där ombeds också ungdomarna att svara 

på brevet eftersom många av de som man skickar till faktiskt har en sysselsättning som inte kan 

ses i Extens. Då kan ungdomen snabbt tas bort från listan och slipper kontaktas igen.  

Om ungdomen inte återkopplar så skickas en påminnelse ut och där de återigen ombes att ta 

kontakt med VIP. Upp till tre brev skickas ut. Enligt L2 nås de allra flesta genom dessa brev, 

men det finns också andra kontaktsätt. Ibland blir VIP kontaktade av skolor där ungdomar som 

är nära studieavhopp studerar och de görs uppmärksamma på att denna ungdom kan vara aktuell 

för uppföljningen inom kort. När VIP kontaktas i god tid kan de åka ut till skolorna och möta 

ungdomarna redan från början. Detta hindrar en del ungdomar att göra studieavbrott medan 

andra får en snabb kontakt med VIP och därifrån får hjälp till rätt instans efter avhoppet.  

VIP har även utarbetat en blankett som ska finnas i verksamheter som möter ungdomar i åldern 

16-20 år. Det kan t.ex. vara inom sjukvården eller socialtjänsten som i kontakt med ungdomen 

uppfattar att denne inte har någon sysselsättning. Då är tanken att de ska uppmärksamma VIP på 

detta så att man kan ta kontakt med ungdomarna för att erbjuda insatser.  

Under läsåret så utförs ett antal registerkörningar och då görs nya försök att kontakta ungdomar 

som eventuellt inte kunde nås vid förra brevutskicket. På det sättet menade L2 att man till slut 

når alla ungdomar som innefattas av det kommunala uppföljningsansvaret.  

När man fått respons från ungdomarna och därmed uppdaterat vilka ungdomar som innefattas 

av det kommunala uppföljningsansvaret så bokar personalen på VIP tid för samtal. L2 

poängterade att det personliga mötet med ungdomarna är av största vikt, att de känner att VIP 

finns för dem. I och med första mötet så börjar kartläggningen av ungdomens individuella 

behov och förutsättningar. Denna kartläggning utgår från de intressen som varje person har och 

ibland hittar man en lösning ganska snabbt, medan det i andra fall krävs mycket och lång 

kartläggningstid för att hitta en insats som passar ungdomen. L2 angav också att det är viktigt 

att rätt kompetens utnyttjas för att möta individens behov. Även om en personal på VIP tar emot 

ungdomen så resonerar man så att skulle en annan yrkeskompetens inom organisationen gagna 

ungdomen bättre så överlämnas arbetet med kartläggningen till denne. Han tycker det är viktigt 
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att inte ta på sig uppgiften av räddare, att man tänker att man ensam ska lösa situationen utan det 

är ungdomens situation och behov som måste styra hur man lägger upp samtal och kartläggning 

för att nå bästa resultat och krävs det att någon annan går in och stöttar ungdomen så måste det 

vara första prioritet.  

L2 poängterade vid ett flertal tillfällen att insatserna hos VIP är frivilliga för ungdomarna och 

detta ansåg han vara den största motivationsfaktorn för dem. En annan faktor som motiverar 

ungdomarna är också mångfalden på insatser som kan erbjudas och att de utgår från individen 

själv. Ofta har ungdomarna dåliga erfarenheter från skolgång, men eftersom VIP använder sig 

av alternativa studievägar baserat på ungdomarnas egna intressen så vänds utbildning till något 

positivt. Det är också av vinst att VIP ligger utanför skolan i och med att det ger en större 

handlingsfrihet i arbetet, men också för att ungdomarna kan starta om i en miljö som inte är 

negativt laddad enligt L2. I det individuella arbetet med ungdomen så arbetar man efter tre 

linjer: utbildning, arbete eller övrig åtgärd. Den sista linjen kan t.ex. vara kontakt med 

socialtjänst eller sjukvård. L2 berättade att det överhuvudtaget sker mycket samarbete inom 

olika kommuner i Linköping och att målet är att det inte ska vara svårt att ta telefonen och prata 

med varandra. Med gemensamma krafter nås bättre resultat menade han. Direktkontakt med 

t.ex. grundskolor och gymnasieskolor gör det lättare att fånga upp ungdomarna innan de hamnat 

utanför systemet.  

På frågan om hur många som antagit erbjudanden om insatser svarade L2 att det kanske rörde 

sig om mindre än 5 % om året som tackar nej av olika anledningar. Oftast rör det sig om elever 

som nyligen gjort ett medvetet avhopp och sedan har en väl genomtänkt plan för hur de ska 

göra, men ibland rör det sig om elever med dåligt genomtänkta planer. I det senare fallet så 

märks detta vid nästa registerkörning eftersom eleverna då fortfarande står med i uppföljningen. 

Då tar VIP åter kontakt med eleven som ofta tackar ja till erbjudandet denna gång. En av 

följderna med de individuella åtgärderna är att många får en sysselsättning som de själva önskat 

och kunnat påverka vilket enligt L2 leder till en stor måluppfyllelse. Det är färre ungdomar 

inom uppföljningsansvaret jämfört med när lagen infördes och det ser han som ett resultat av det 

hårda förebyggande arbete som kommunen lagt ner.  

Vi brukar säga så här att slipper vi se ungdomarna igen så har vi gjort ett bra jobb! 

    Respondent L2 

När vi pratade om eventuella möjligheter respektive hinder lagstiftningen kan leda till så 

menade L2 att det inte fanns några hinder alls i formuleringen av lagen. Han ansåg inte att det 

egentligen behövdes någon förändring eller förtydligande av lagen, men sedan nämnde han ändå 

att det skulle kunna vara bra om det fanns någon angivelse av miniminivå av vad en kommun 

ska sätta in för åtgärder. Han hade egen erfarenhet av att kommuner inte tar sitt ansvar och det 

anser han vara ett svek mot ungdomarna. Eftersom lagen enligt honom är självklar och att den 

inte borde vara svår att feltolka, så ansåg L2 att dess möjligheter är oändliga.  
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4.2.2. Västerås 

Respondent V2 är en arbetsmarknadskonsulent och har ansvaret på Arenan när det gäller det 

kommunala uppföljningsansvaret. Han sökte tjänsten 2006 för att den kändes som klippt och 

skuren för honom. Innan tjänsten arbetade han på en fritidsgård och var i nära kontakt med 

ungdomar som låg under det kommunala uppföljningsansvaret och därmed började intresset för 

dessa ungdomar. Han har en beteendevetenskapsutbildning i bakgrunden.  

Arenans uppdrag är att kartlägga 100 % av ungdomar som har valt att inte studera på 

gymnasieskolan och finna något annan lösning för dessa ungdomar som leder till en lämplig 

åtgärd. På Arenan arbetar två arbetsmarknadskonsulenter med dessa ungdomar men alla nio på 

Arenan samarbetar och ser till att ungdomen får tillgång till den personal som kan vara lämplig. 

Idag finns studie- och yrkesvägledare, beteendevetare, socionom och lärare anställda på Arenan. 

Det känns mycket bra att ha den breda kunskapen i huset enligt V2. Arenan använder sig av 

återkommande samtal som det främsta verktyget för att hitta en lösning. Dessa samtal görs av 

den personal som anses vara mest lämpad för den aktuella ungdomen.  

Målet att kartlägga alla ungdomar påbörjas tidigt i Västerås enligt V2. Redan i åttan och nian är 

Arenan ute och informerar om sin verksamhet och plockar upp dem som tror sig vara ett 

framtida ärende i det kommunala uppföljningsansvaret. Detta är med anledning av att 

förebygga studieavbrott. Redan här kan samtalen påbörjas.  

Alla elever finns i systemet Extens där det kommunala uppföljningsansvaret har en modul just 

skapad för att kunna skriva in anteckningar om ungdomarnas framtidsplaner. Detta underlättar 

arbetet mycket enligt V2 eftersom viktiga anteckningar såsom korta avbrott, byte av program 

eller skola eller att ungdomen är i lumpen kan skrivas här och övervakas när nästa 

registerkörning görs. När terminen börjar kan det vara upp till 600 som inte är registrerade för 

någon sysselsättning och då börjar arbetet med att forska hur många som egentligen tillhör det 

kommunala uppföljningsansvaret. Tyvärr så syns det inte i systemet om en elev från Västerås 

går i skola i en annan kommun alla gånger och detta skapar merarbete enligt V2. Arbetet med 

att få vetskapen om vad dessa ungdomar som inte är registrerade på en gymnasieskola eller 

någon sysselsättning börjar med att brev skickas till den adress som står i Extens. Först skickas 

ett informellt brev med enkelt avslappnat språk med text som uppmanar ungdomen att höra av 

sig till Arenan och berätta vad han/hon sysslar med. Nästa brev är mer tydligt och det nämns 

varför de får brevet, att det är frivilligt om att höra av sig men att det är viktigt tanke på lagen. 

Till sist skickas ett tredje brev ut med texten om att ungdomen fortfarande inte har hört av sig 

trots tidigare brev och med uppmaning om att höra av sig före ett datum för att undvika ett 

hembesök. Det är frivilligt med insatserna men Sedan blir det hembesök som ofta bemöts 

positivt av både ungdomar och föräldrar enligt V2. När alla åtgärder med både brev och besök 

inte har resulterat i att få kontakt med ungdomar som inte är registrerade på någon 

sysselsättning har det endast varit fyra ungdomar sedan 2006 som inte har blivit registrerade. V2 

berättade att Arenan tar hjälp av Skattemyndigheten som börjar med en utredning i de fall när 

adressen inte stämmer. Oftast gäller det ungdomar som har flyttat från landet. 

Arenan finns även på Facebook för att ge information till de ungdomar som söker information 

men inte för att locka ungdomar till verksamheten enligt V2. Detta är en arena där ungdomarna 

befinner sig så gott som dagligen så de ser det som en bra informationskälla. V2 påpekade att 
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det är viktigt att lägga fram och berätta om verksamheten så att den inte blir alltför lockande så 

att någon väljer att hoppa av sin utbildning på grund av att alternativet låter bättre.  

Eftersom Arenan även har tillgång till skolpengen har det skapat ännu bättre ekonomi för 

verksamheten, som då inte behöver kämpa för att finnas kvar. Detta skapar en lugn 

arbetssituation eftersom fokuset hamnar hos ungdomarna istället. Även att känna det politiska 

stödet ger bra arbetsro och chans till utveckling berättade V2. Han sade:  

Vi vet att vi kommer att ha en budget att röra oss med. Och vi kan liksom leka med tankar 

och idéer och det mesta är möjligt för vi har resurser för det.   

Många åtgärder leder tillbaka till studier, men det är ofta som praktik blir ett alternativ eller en 

kombination av studier och praktik enligt V2. Praktiken kan vara långvarig då ungdomen vet 

vad den vill eller kortvarig då ungdomen måste testa på flera olika praktikplatser för att ev. 

kunna komma fram till en plats av intresse. När det är en längre praktik finns möjligheten till att 

validera vissa ämnen enligt V2. Det är inte personalen på Arenan som söker praktikplatser, men 

de finns där som stöd och följer med på besök till praktikplatsen ifall det krävs. Han berättade 

vidare att det är personalens uppgift är att just ge stöd och hjälp till hur ungdomen ska gå 

tillväga och motivera ungdomen till att tänka på framtiden. V2 ansåg att praktik är bra och ger 

erfarenheter och kompetens till de unga samt ger ett intyg som kan hjälpa dem senare.  

Motivet att Arenan ligger utanför skolan är att de inte ska förknippas med skolan och inte ha 

en stämpel på sig att vara en myndighet vilket V2 angav som mycket viktigt. Även miljön är 

skapad för att det inte ska likna skolmiljön utan det ska vara en mer avspänd miljö där första 

mötet känns avslappnat enligt V2. 

Det största motivationsarbetet sker via samtalen som kan leda till egentligen vad som helst. 

Det är via samtalen som de individuella åtgärderna utan begräsningar kommer fram. Det är 

endast fantasin som kan sätta stopp menade V2. Han sade att de älskar utmaningar som galna 

idéer som inte alltid passar in i formen. Det viktigaste fokuset ligger på framtiden och inte så 

mycket på orsakerna till att ungdomen har hamnat där. V2 berättade att Arenan kommer att 

finnas till för ungdomen tills de själva anser att de inte har mer behov av hjälp.  

Vid frågan om möjligheter och hinder svarade V2 att lagen tvingar kommunerna att hålla sig 

uppdaterade och ge lämpliga åtgärder vilket gynnar ungdomarna. När det gäller hinder så ansåg 

han att lagen är svårtolkad för vad innebär egentligt att hålla sig informerad och vad innebär 

kontinuerligt? Han önskade en tydliggörande i lagtexten då han anser att det skulle hjälpa fler 

ungdomar eftersom kommunerna då skulle tolka lagen på samma sätt. Sedan önskade han få 

tillgång till CSN`s datasystem som skulle minska arbetet enormt då de har fått erfara att de 

flesta som inte är registrerade och inte tillhör det kommunala uppföljningsansvaret studerar 

någon annanstans.  

4.2.3. Sammanfattning 

I Linköping och Västerås är arbetet med uppföljningen baserat på samtalet. Samtalet ska vara 

grunden till samarbetet med ungdomarna. Det viktigaste i arbetet är det personliga mötet och att 
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samtliga anställda inom verksamheten bemöter varje individ utifrån dennes behov. I bägge 

kommuner så grundas det praktiska arbetet med ungdomarna på den individuella kartläggningen 

som görs utifrån deras egna intressen, behov och förutsättningar. Därifrån går man vidare till 

individuellt anpassade lösningar som kan rikta in sig mot studier, arbete eller övriga åtgärder. I 

vissa fall blir insatsen en kombination av olika inriktningar. I bägge kommunerna så bygger 

verksamheten på frivillighet och detta utgör en stor motivationsfaktor enligt L2 och V2.  

Ungdomarna motiveras vidare av att verksamheten inom det kommunala uppföljningsansvaret 

skiljer sig från den verklighet de mött tidigare inom skolväsendet. Respondenterna Y och V2 

menar bägge att detta får ungdomar som visar motvilja mot studier att ändra åsikt och de kan se 

möjligheterna och chansen de får genom att delta i det som erbjuds. Även respondenten Q 

påpekade att detta har hjälpt honom. 

Den stora skillnaden i sättet att praktiskt arbeta med det kommunala uppföljningsansvaret i 

Linköping och Västerås är att man i den senare kommunen valt att även ha uppsökande 

verksamhet i form av hembesök. Som informationskanal har de även valt att synas på Facebook.  

4.3. Intervjuer med ungdomar 

4.3.1. Linköping 

Vi har tyvärr inte fått kontakt med någon ungdom som innefattas av det kommunala 

uppföljningsansvaret i Linköping trots idoga försök. Därför återges här ingen information om 

hur ungdomar upplever sin situation och jämförelse kan inte göras med Västerås.  

4.3.2. Västerås 

Respondenten V3 är en ungdom som har varit verksam i det kommunala uppföljningsansvaret 

under tre år. V3 hoppade av gymnasiet efter en termin och har under åren haft flertalet samtal 

med personalen på Arenan som har hjälpt honom att komma dit han är idag. Idag praktiserar V3 

sedan ett halvår på en, enligt honom, trivsam praktikplats vilket förmodligen kommer att leda 

till en anställning inom kort. 

Respondenten V3 berättade att han har fått det stöd han har behövt för att kunna se en ljusare 

framtid med fast anställning, körkort och egen lägenhet. Vägen dit har varit lång och krokig då 

han redan efter en halv termin började tänka på ett studieavbrott. Han nämnde att skolan aldrig 

har varit hans grej och han ville absolut inte tillbaka. Han hade även känt sig utanför då han har 

en annorlunda klädstil. Efter att V3 hade bytt program och ändå inte kände att det var rätt för 

honom var han tillbaka till rektorn för att eventuellt byta igen, men rektorn ansåg att det inte var 
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bra att byta ytterligare en gång utan tyckte att ett studieavbrott kanske skulle passa honom 

bättre. Han nappade på det och vid frågan om det kändes rätt blev svaret: 

Det var lite si så med det i början. Man kände liksom så där att sluta helt, tog emot lite på 

ett sätt. Men samtidigt kändes det rätt.  

Det var när han tänkte på framtiden som det kändes fel berättade V3. Han fick stöd hemifrån 

när han hade tagit beslutat att göra ett studieavbrott men har inget minne av att han hade kontakt 

med någon studie- och yrkesvägledare i samband med avbrottet. Rektorn önskade honom lycka 

till och det var hans dåvarande lärare som nämnde om Arenans verksamhet eller 

Navigatorcentrum som det hette då. Han minns inte första kontakten med verksamheten men 

att det har tagit tid och många samtal innan han uppskattade den hjälp han fick på Arenan. 

Under dessa år har han varit på flera samtal och besök på Arenan som han uppgav ha varit 

betydelsefulla för att han är där han befinner sig idag. 

Efter drygt två år så har V3 nu hittat en praktikplats och kommer snart att arbeta halvtid som 

målare under AMA Arbetsmarknad och tror sig kunna få fast anställning. Han ville börja som 

murare först men då fanns det ingen plats. Han fick erbjudandet om att prova måleri i stället och 

valde då att hoppa på erbjudandet. Det ser han idag som ett mycket lyckat val. Han berättade att 

han trivdes med praktiken och anser att detta ”lärlingsstuk” är något som passar honom bra. 

Han har idag fasta tider på sin praktikplats som har pågått i över ett halvår. V3 berättade vidare 

att han även har ett bra umgänge på fritiden och känner att vardagen är mycket positiv. Det han 

tycker är bra med Arenan är miljön och allt det stöd personalen ger. De är alltid öppna och 

trevliga och de ger sig inte i första taget. V3 berättade att de fortsätter och fortsätter forska runt 

för att kunna hitta rätt hjälp och ger inte upp i. V3 anser att det inte finns något som behöver 

förändras med Arenan och avslutade med att säga att han hoppas att det är fler som kan få den 

hjälp som han har fått. 
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5. Analys 

Vi kommer att analysera varje forskningsfråga var för sig och knyta ihop vårt resultat med vår 

bakgrund. Vi delar in varje fråga i likheter och skillnader. När det gäller forskningsfrågorna 1 

och 2 är det respondenterna L1, L1, V1 och V2 som vi refererar till och gällande 

forskningsfråga 3 är det respondenten V3 som är aktuell.  

5.1. Organisationen 

5.1.1. Likheter 

Vi har funnit att både Linköping och Västerås kommun var tidigt ute i sina planer inför 

införandet av lagen om det kommunala uppföljningsansvaret 2005. Våra respondenter uppgav 

att politikerna har prioriterat frågan ända från början och därför har bägge kommuner fått 

resurser att kunna utveckla arbetet så som de anser lämpligt för att nå målet som anges i lagen. 

Danermark och Kullberg (1999) menar att ett viktigt villkor är just de resursmässiga 

förutsättningarna. I dessa två kommuner finns en genomtänkt policy och det har utarbetats 

riktlinjer kring hur arbetet ska genomföras vilket är ytterligare en förutsättning för att nå målen i 

lagen (Skolverket, 2002). Det kan även konstateras att ansvarsfördelningen är klargjorda i 

dessa kommuner. Båda kommunerna har ett instrumentalt perspektiv då syftet är att utifrån 

givna mål hitta bra medel för att nå dessa mål (Christensen, m.fl. 2005).  Det är en 

konsekvenslogik som är baserad på mål-medel-rationalitet med förutsägelser om framtida 

konsekvenser. Vi kan även knyta implementeringen i båda kommunerna till ett 

nätverksperspektiv med ett samarbete med olika enheter och nämnder (Sannerstedt, 1997). Här 

är det frågan om en kombination av traditionellt perspektiv där beslutsfattaren styr och 

tillämparen förväntas följa styrningen och teorin om närbyråkrater som innebär att de 

professionella har en stor handlingsfrihet i den dagliga verksamheten. Kommunerna har 

utarbetat egna mål utifrån lagen och ansvaret att fullfölja målen är utlagt hos de som arbetar och 

har kunskapen om ungdomarna. Vi kan även se att ett av kraven som Sannerstedt (1997) 

nämner för en lyckad implementering är att de som arbetar med att nå målen ska förstå beslutet, 

kunna och vilja genomföra beslutet. Respondenterna i båda kommunerna har varit med länge 

när det gäller det kommunala uppföljningsansvaret och är motiverade då de har ett stort intresse 

för frågan. Sannerstedt menar att det med en hög personalomsättning blir en försvårad 

uppbyggnad av en gemensam kunskapsbas vilket vi inte ser i våra kommuner. I vår studie så 

framkommer inte några bevis på att det skulle vara så. Vi kan inte säga att det är med anledning 
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av engagerad och ambitiös personal som det kommunala uppföljningsansvaret prioriteras i dessa 

kommuner (Skolverket, 2002), men vi kan inte heller säga motsatsen. 

I båda kommuner är organisationsstrukturen horisontellt specialiserad eftersom uppgifterna 

kring det kommunala uppföljningsansvaret har delats upp först på en enhet och därefter på en 

konkret position som är kompetensbaserad (Christensen m.fl. 2005). Denna specialisering 

innebär att det finns större möjlighet att påverka hur arbetsuppgifterna ska utföras. Detta är gjort 

p.g.a. klientprincipen som innebär att det berör en bestämd del av befolkningen, i detta fall 

ungdomar mellan 16 och 20 år som är utanför skolsystemet. De som idag arbetar med dessa 

ungdomar är kunniga inom området. 

Bägge kommuner anser att det kommunala uppföljningsansvaret ska ligga centralt, inte på en 

eller flera enskilda skolor. Detta skapar en bättre chans att lyckas åstadkomma ett lagarbete 

enligt Danermark och Kullberg (1999). Ett bra lagarbete inom kommunen ger större chans att 

hitta individuella lösningar för ungdomarna. Bägge nämner att lokalerna inte ska påminna om 

en vanlig skola utan det ska ligga utanför skolmiljö och förknippas med någonting nytt och 

positivt. Detta för att många av de ungdomar som är inom uppföljningsansvaret har negativa 

erfarenheter av skola och undervisning. För att kunna möta ungdomarna på deras villkor så 

anser respondenterna detta vara av vikt. Det underlättar också för ungdomarna att tänka nytt, att 

tänka framtid, inte tänka på det som varit och som inneburit ett nederlag av något slag. 

Antonovsky (2007) menar att en förändring måste ske för att en individ ska kunna få rätt känsla 

av sammanhang vilket nya lokaler och organisation ger. 

Även om detta skäl väger tungt så är det inte det enda skälet till att centraliseringen är viktig. I 

och med att centralisera verksamheten så ger det fler möjligheter att utnyttja olika resurser 

även utanför den ordinarie utbildningssektorn. Det ger fler kontaktytor som gagnar 

ungdomarna (Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:11). Det innebär större chans att hitta lösningar 

för ungdomarna då allt är tillgängligt för VIP respektive Arenan. I bägge kommunerna trycker 

man på att verksamheten är behovsstyrd, inte ekonomistyrd.  

En annan likhet är att respondenterna i både Linköping och Västerås poängterar att 

verksamheten är frivillig, att de inte tvingar eleverna att ta emot åtgärderna utan att det ska 

bygga på att ungdomarna vill och är motiverade till det. Mäkitalo (2006) påpekar att det är en 

stor skillnad om kontakten med en institution, vilket många ungdomar anser skolan vara, är på 

frivillig basis. I bägge kommuner påpekas vikten av att platsen är neutral, att den inte ska 

förknippas med tidigare negativa erfarenheter. Mäkitalo påpekar att om något blivit 

kategoriserat som negativt så kan det hänga kvar under lång tid och det negativa kan uppfattas i 

många olika sammanhang.  

I arbetet med ungdomarna är det också viktigt att olika kompetenser finns tillgängliga och 

utnyttjas på bästa sätt. Detta lyfts upp av respondenterna och det är av vikt att lämna ifrån sig en 

ungdom om man märker att det finns en annan person inom eller utom organisationen som kan 

hjälpa denna. Det är återigen intresse, behov och förutsättningar som ska styra, inte någonting 

annat. En bred kompetens ger större chans att ungdomen bemöts och uppmärksammas med de 

individuella behoven de har (Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:11). Ett smörgåsbord av möjliga 

vägar fås när personalen har bred kompetens och kunskap om kommunens verksamheter. 
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5.1.2. Skillnader 

Det finns många likheter mellan Linköping och Västerås, men det finns också skillnader i vilken 

väg som används för att nå de likartade målen för verksamheterna. Bland annat så är det en ren 

organisatorisk skillnad. I Linköping är det kommunala uppföljningsansvaret under 

Bildningskontorets ansvar medan det är Utbildnings- och arbetsmarknadsavdelningen som 

ansvarar för densamma i Västerås. I Linköping har man valt att lägga uppföljningsansvaret 

inom samma förvaltning som gymnasieskolan, men under en annan avdelning och därmed 

utanför skolan. I Västerås har man valt att lägga den helt oberoende av kommunens verksamhet. 

Personalen är anställda av kommunen men Arenan är inte underställd och svarar inte mot någon 

kommunal verksamhet utan är en fristående verksamhet. I Ungdomsstyrelsens skrift 2009:10 

påpekas vikten av ett samarbete mellan utbildning och arbetsmarknadsnämnder samt 

socialnämnden.  

Bägge verksamheter samarbetar med andra dock på olika sätt. I Linköping känner man inget 

behov av att tillhöra ett nationellt nätverk, vilket Västerås anser vara av stor vikt i arbetet med 

uppföljningen. Västerås har hela tiden arbetat för och varit aktiva i att nätverka med andra 

kommuner i hela landet, medan Linköping samverkar med kringliggande kommuner och 

framförallt inom den egna kommunen liksom med landsting osv. Det spelar ingen roll vilken 

typ av samverkan det gäller så är det viktigt att alla aktörer har gemensam utgångspunkt och 

referensram samt mål, principer och etiska förhållningssätt enligt Danermark och Kullberg 

(1999). Det kan vi tydligt se när det gäller dessa kommuner. En risk för ungdomen utan 

samverkan är att de kan hamna mellan stolarna (Skolverket, 2002). Tanken med 

Navigatorcentrum var att många myndigheter, verksamheter och organisationer kan samverka 

då flera aktörer samlas på samma ställe där unga kan få den hjälp de behöver och slipper bli 

hänvisade till flera ställen (Ungdomsstyrelsens skrift 2009:11).  

Även om man i bägge kommuner inte anser att ekonomin är begränsande eller styr 

verksamheten utan att det är behovsstyrt så har man olika sätt att finansiera det på. I Linköping 

har man inte tilldelat några särskilda pengar för det kommunala uppföljningsarbetet mer än 

uttalade tjänster som ska finnas tillgängliga för att nå målen. I övrigt så är det en gemensam 

budget för hela VIP och skulle det behövas pengar till åtgärder så anser våra respondenter att de 

alltid blivit tilldelade extra medel för att kunna bedriva verksamheten enligt planerna. I Västerås 

har inte budget varit någon bromskloss utan detta är en verksamhet som får kosta och den 

största skillnaden är att i Västerås har verksamheten även tillgång till skolpengen som får 

användas till t.ex. till praktikplats mm.  
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5.2. Åtgärder 

5.2.1. Likheter 

Både Linköping och Västerås använder sig av elevdataregistret Extens i sitt arbete med att 

hitta ungdomar som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret. Bägge kommuner anser 

att verktyget är lite trubbigt men i kombination med andra hjälpmedel kan det vara mycket 

användbart och det enda de har av det slaget. I Information om icke skolpliktiga ungdomar – det 

kommunala uppföljningsansvaret (Skolverket, 2006) så rekommenderas att kommunerna 

upprättar elevregister och möjlighet att samköra register för att bättre kunna nå kunskap om 

ungdomarna som inte är i gymnasieskolan. I Linköping används Extens tillsammans med 

körning av andra register och i detta så hittas ungdomarna relativt snabbt. Vår respondent V2 

lyfte upp ett annat bekymmer som också finns med på listan av åtgärder som rekommenderas i 

samma rapport (Skolverket, 2006) och det är att CSN inte lämnar ut sina elevuppgifter. Om 

CSN kunde samarbeta med kommunerna så skulle ungdomarna lokaliseras mycket snabbare 

menar V2. Hans erfarenhet var att de flesta studerar och då tillhör de inte det kommunala 

uppföljningsansvaret. 

I bägge kommunerna arbetar man med att motivera eleverna på liknande sätt. Man skickar brev 

till ungdomarna som en första kontakt. Om ungdomen inte tar kontakt efter ett första brev 

skickas det ut påminnelser/nya brev där de uppmanas ta kontakt. Man arbetar för att nå eleverna 

och ju tidigare desto bättre enligt vår respondent L2. Hans övertygelse är att: ”Det är ingen som 

väljer att spela WOW 24/7 om det finns något vettigt att sysselsätta sig med” utan han menar att 

alla vill tillhöra en kontext, att alla vill finnas i ett sammanhang. I Ungdomsstyrelsens skrifter 

2005:10 Fokus05 – En analys av ungas etablering och egen försörjning så anges vikten av att 

snabbt sätta in åtgärder för att undvika passivisering.  

I bägge kommunerna använder man samtalen som nyckel till arbetet med ungdomarna. Det är 

utgångspunkten för vilka åtgärder som kommer att sättas in eftersom det ger tillfälle att 

kartlägga och lyssna in vad ungdomarna behöver ha hjälp med. Vägledning kan hjälpa med att 

få fram ungdomarnas önskemål och synliggöra de hinder som finns för att uppnå dessa mål 

(Brown, 2002). Syftet med vägledningen enligt CIP teorin är att individen tar sina egna beslut 

och genom handlingskraft påbörjas resan mot målet. Den tiden som läggs ner på kartläggning 

ger ett framgångsrikt resultat då helhetsbilden är en viktig del för individuellt anpassade 

lösningar (Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:11). I bägge kommuner anser man att behoven ska 

styra och att det inte finns några begränsningar. Det anses till och med som positivt om 

ungdomarna tänker ”utanför ramarna” och kommer med egna förslag på åtgärder. Ingen av 

kommunerna skriver in ungdomarna på individuella programmet som rutin utan utgår från det 

som ungdomarna själva vill, behöver och har förutsättningar att genomföra. Det är också en av 

de rekommendationer som gavs av Skolverket (2006) då de tydligt menade att ungdomar inom 

det kommunala uppföljningsansvaret inte ska skrivas in på IV per automatik. Handling aktivitet 
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De unga som i dag är utanför behöver en mer kompensatoriskt inriktad utbildning som 

tydligare kan utgå från den enskildes behov. 

SOU 2003:92 s. 15 

Forslund och Nordström Skans (2006) påpekar att praktik passar bättre för vissa och kan ge 

kunskaper och kontakter med arbetslivet som är nödvändiga för att snabbare komma ut till egen 

försörjning (Ungdomsstyrelsens skrifter 2008:09). Schröder (2000) nämner också att det är en 

betydande fördel om utbildningssystemet har en stark yrkesinriktning där arbetsgivaren har 

inflytande över utformningen. Med efterfrågad kunskap ger det en större möjlighet för unga att 

få inträde på arbetsmarknaden. Det är viktigt att de unga kan gå in i vuxenlivet som starka och 

självständiga individer (Skr. 2009/10:53) så att de snabbt blir självförsörjande. Studier visar att 

en längre arbetslöshet kan öka risken att hamna i ekonomiska svårigheter som vuxen 

(Ungdomsstyrelsens skrifter 2005:10). Det är även viktigt för de unga att känna tillhörighet och 

ha tillträde till samhället (SOU 2002:120).  

Bägge kommuner nämner samarbete med grundskolor och gymnasieskolor som ett viktigt 

sätt att nå ut till ungdomar som kan tänkas behöva det stöd som de kan erbjuda. Detta 

poängteras och lyfts också upp som ett problem hos många kommuner i tidigare nämnd rapport 

från Skolverket (2006) där det uppges att man i allmänhet inte hade tillräcklig kontakt med 

gymnasieskolan. Även i Vägarna in – Arbetet med unga i kommuner med lokala 

utvecklingsavtal (Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:11) påpekas att detta samarbete är av vikt. 

Detta är särskilt negativt då man till skillnad från kommuner har delat ansvar för 

uppföljningsansvaret. Kanske det formella ansvaret ligger på utbildningsförvaltningen samtidigt 

som det praktiska arbetet sker på gymnasieskolans individuella program. Respondenterna i 

bägge kommuner påpekade vikten av att lyfta luren och prata med varandra, att ha kanaler som 

inte är svåra eller tidskrävande och att detta underlättar för att snabbt hitta ungdomar och hjälpa 

genom att erbjuda vägledning och insatser.  

5.2.2. Skillnader 

Även om en del av kontaktsätten är lika i bägge kommunerna så har man på VIP i Linköping 

valt att inte göra hembesök i arbetet med att nå ungdomarna, medan man på Arenan i Västerås 

använder sig av hembesök i det skedet när ingenting annat har hjälpt dem att få kontakt med 

ungdomen. Detta är oftast när ett tredje påminnelsebrev har skickats ut och ungdomen 

fortfarande inte har hörts av. De upplever inte det som om ungdomar och föräldrar tar illa upp 

utan tvärtom välkomnar det, medan Linköping resonerar så att frivilligheten måste styra och att 

hembesök endast sker då det initierats av ungdom eller förälder, när man så att säga blir 

inbjuden.  

Både VIP och Arenan arbetar med att göra sig synliga men sättet att göra det skiljer dem åt lite 

grann. T.ex. så går personal från Arenan ut i klasser på högstadiet och visar upp sig så att 

eleverna ska veta att de finns, medan personal på VIP arbetar mer aktivt gentemot grund- och 

gymnasieskolans personal så att de kan slussa elever till dem. Många av eleverna som är 

föremål för det kommunala uppföljningsansvaret urskiljer sig tidigt och kan hjälpas genom 
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förebyggande insatser (Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:11) vilket Västerås gör genom sina 

besök i grundskolan. Västerås har även en Facebook sida för att kunna informera om 

verksamheten men inte för att locka dit dem. De har anammat Skolverkets (2006) råd att 

använda sig av otraditionella sätt att nå ungdomarna. De visar sig på så sätt på ungdomarnas 

arena men helt i frivillighetens tecken som V2 poängterade i intervjun.  

5.3. Ungdomens upplevelse 

5.3.1. Västerås 

V3 har känt att han inte passar in i samhället då han har haft svårt i skolan och sticker ut med 

sin klädstil. Detta har lett till att han haft besvärligt att göra ett val eftersom hans egen 

självskattning inte har varit hög. Enligt karriärutvecklingsteorin SCCT behövs en hög 

självuppfattning för att våga tro på sig själv och i V3´s fall var den inte så hög när det var dags 

att göra ett gymnasieval. Prestationsförmågan, self-efficacy, förändras beroende på 

sammanhanget och det kan tydligt visas i detta fall då han genom Arenan har fått en tro på sig 

själv. I dag tror han starkt på att hans nuvarande val kommer att leda till en fast anställning 

vilket är ett av hans mål. Gapet mellan önskan och målet har varit alltför stort men idag ser V3 

att målet finns inom räckhåll och därför känner han att hans val, som inte var det val han hade 

tänkt sig i första hand, är det rätta valet för honom. Han har fått hjälp från Arenan genom alla 

samtal och möten med personalen till att kunna fatta detta beslut och att just kunna fatta egna 

beslut är avgörande för karriären enligt teorin CIP, se sidan…  

Det har tagit lång tid för V3 att göra sitt karriärval och detta är inte ovanligt enligt 

Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:1. Det kräver lång tid i en verksamhet innan insatserna ger bra 

resultat. Han är en del av den generationen som är mycket välmedvetna om utbildningens syfte 

som ger dem en större chans på arbetsmarknaden (SOU, 2002). Det visades tydligt då han utan 

andetag beskrev hur han kände när han hade tagit valet att hoppa av skolan. Han menade att det 

kändes fel just med tanke på att utbildning skulle ge större möjligheter på arbetsmarknaden.  

Enligt Gottfredsons teori görs karriärval i samspel med tankar, känslor och beteende kontra den 

egna sociala miljön. När det gäller V3 så har det varit svårt då han har kämpat med att inte passa 

in i systemet. Det kan vara så som Gottfredson menar att i yngre dagar så gör vi val med tanke 

på vårt yttre jag och V3 har ett yttre som kan skrämma många enligt honom själv. Detta har 

gjort att han känner att han inte passar in och därmed begränsat sina val betydligt. Han har 

behövt tid på sig för att ta till sig sitt inre jag innan han har vågat göra ett karriärval utan att 

tänka på sitt utseende och samtidigt försöka anpassa sig socialt.  

Idag har han funnit positiva mål för framtiden som han trivs bra med. Enligt den kontextuella 

teorin så tolkar vi vårt sammanhang genom att vi söker en mening i livet utifrån den situation vi 

befinner oss i. V3 fann att när han tog tillfället i akt och provade på något nytt gav det honom 
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helt nya möjligheter. Med den erfarenheten och samhällets krav på utbildning för att kunna 

konkurrera på arbetsmarknaden, som han är mycket medveten om, valde han att satsa på måleri. 

Han handlade med avsikten att kunna få anställning och därmed inkomst som ger honom 

möjlighet till att skaffa körkort och flytta hemifrån.  

V3 har idag en praktikplats som han tror kommer att leda till en fast anställning och ser därför 

detta som ett bra karriärval eftersom skolan är ett hinder för honom. Idag har han en känsla av 

sammanhang och vågar möta samhället som sig själv. V3 har kämpat mot att inte passa in i 

systemet och detta har blivit en stor stressor för honom, men genom att han har fått den hjälp 

och tid på Arenan som han behövt har han lyckats att i dag hitta en känsla av sammanhang där 

han kan vara sig själv (Antonovsky, 2007), se sidan 22. Det krävdes en förändring som gav 

honom en positiv känsla av tillhörighet.  

5.4. Källgranskning 

I resultatredovisningen ovan har vi delgett vad respondenterna berättat för oss i intervjuerna. 

Dock finns vissa reservationer inför det som återges. En faktor som bör hållas i åtanke är att det 

i år är valår och att det kan forma svaren hos den folkvalda politikern och möjligen även hos 

övriga respondenter som påverkas av utgången i valet i höst för tilldelning av resurser osv.  

En annan faktor som vi reserverar oss mot är att respondenterna i bägge kommuner har arbetat 

med det kommunala uppföljningsansvaret under lång tid och dessutom varit med om att 

organisera verksamheten och utarbeta målen och därför inte ser på den med kritiska ögon. 

Kanske är bilden de målar upp en orealistisk pappersprodukt som inte kan omsättas i praktiken? 

Det kan vi inte riktigt avgöra eftersom vi inte har intervjuat ett större antal ungdomar som 

omfattas av uppföljningen.  

Respondenterna angav att det inte fanns ekonomiskt tak för verksamheten utan de tilldelades de 

resurser som verksamheten krävde. Detta har vi endast respondenternas ord på och har inte 

funnit något som vare sig kan styrka eller motsäga uppgifterna.  

Vi har även blivit hänvisade till vår ungdomsrespondent av personal som ansvarar för det 

kommunala uppföljningsansvaret och vi kan inte med säkerhet säga att han inte är vald med 

tanke på hans positiva inställning till verksamheten.  
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6. Slutsatser 

6.1. Forskningsfråga 1 

Hur har kommunerna organiserat och eventuellt förändrat arbetet kring 

uppföljningsansvaret för de ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar på ett 

nationellt eller specialutformat gymnasieprogram? 

 

Vi kan dra slutsatsen att de två kommunerna i studien är exempel på kommuner som har insett 

allvaret i att låta ungdomar utanför skolsystemet vara utan sysselsättning. Att hitta rätt lösning 

för individen kräver arbete från både kommunens och ungdomens sida och då behövs en 

organisation som tillåter detta och som inte begränsar möjligheterna utan inser vikten av att 

kunna tänka lösningar utanför ramarna om så behövs. Av våra resultat att döma görs detta i 

kommunerna genom att respondenterna uppger att ungdomars intresse, behov och 

förutsättningar får styra. 

Vi kan även se att införandet av lagen och de förändringar som skett har gjort att flera instanser 

inom våra kommuner har blivit delaktiga och medvetna om hur situationen kan vara för 

ungdomar som står utanför gymnasieskolan. Tidigare var det en verksamhet som pågick i det 

tysta. Att frågan lyfts upp och aktualiseras ses som positivt i både Linköping och Västerås. 

Genom att ha verksamheten utanför skolan öppnas flera möjligheter upp i och med att hela 

kommunens insatser finns tillgängliga. Ungdomen behöver inte heller känna av en skolmiljö 

eftersom vissa insatser inte innefattar studier. Stödet från politikerna sida samt ekonomiska 

möjligheter skapar ytterligare större chanser till att lyckas. Vårt antagande att olikheter i 

implementeringssätt och styrning kan leda till skilda framgångsresultat gäller inte i dessa 

kommuner.  Vi kan se att den organisation som finns ger obegränsade möjligheter för 

ungdomarna. Vi kan inte se några hinder för detta i själva organisationen.  

En ytterligare slutsats är att även om lagen är ospecificerad och ramarna vida så kan 

kommunerna nå målet med lagen på många olika sätt. I och med det kan vi tolka att ett sätt är 

inte det enda rätta utan kommunerna har olika behov och olika resurser. Det som är viktigast är 

enligt våra respondenter att ungdomarna får den hjälp som de behöver för att komma tillbaka in 

i en kontext, ett sammanhang.  

Vårt antagande om att denna fråga inte prioriteras stämmer inte in på dessa två kommuner. Men 

å andra sidan kan vi inte svara för fler än två kommuner och rapporten Information om icke 

skolpliktiga ungdomar – det kommunala uppföljningsansvaret (Skolverket, 2006) som vi 

hänvisat till tidigare i studien visar att vårt antagande ändå kan spegla verkligheten i andra 

kommuner i Sverige.  
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6.2. Forskningsfråga 2  

Vilka åtgärder vidtas i arbetet med ungdomarna?  

 

Vi kan dra slutsatsen utifrån intervjusvaren att dessa ungdomar behöver motiveras på olika sätt 

och att det tar olika lång tid och kräver olika typer av insatser. De fyra respondenterna L1, L2 

och V1 är rörande överens om att de hittills inte nått ett tak för vilka insatser som de kan 

genomföra utan det som ungdomen kan och vill genomföra har realiserats. Då arbetet prioriteras 

av politikerna i bägge kommunerna har man de ekonomiska förutsättningarna för att arbeta på 

ett situationsanpassat sätt.  

Både i Linköping och Västerås är frivilligheten en viktig faktor i arbetet med ungdomarna inom 

den kommunala uppföljningen och att alla insatser ska utgå från individens intressen, behov och 

förutsättningar. Detta skapar en öppning för dem som har sett skolan som ett två tvång och gör 

att de inser att det är upp till dem själva att bestämma sig för att satsa eller inte.  

Ytterligare en slutsats vi kan dra är att det ibland finns svårigheter av byråkratisk art som gör det 

besvärligare att hitta ungdomarna än vad det skulle kunna vara. I bägge kommunerna anger man 

att det krävs många olika arbetssätt för att hitta ungdomarna och i Västerås efterfrågas 

tillgången till CSN:s uppgifter om vilka elever som studerar och var de befinner sig. Det skulle 

underlätta arbetet mycket och de ungdomar som innefattas av uppföljningen skulle få mer tid 

och därmed fler möjligheter. I dagsläget läggs för mycket energi på själva sökandet av 

ungdomar istället för på åtgärdsarbete då det är fråga om ungefär 600 elever i början av 

sökandet och i slutet av sökande är det ungefär 20 elever som egentligen innefattas av lagen.  

Vi kan också se att ungdomarna i våra kommuner får de möjligheterna som de behöver eftersom 

det inte finns några begränsningar utan det är behoven som styr. Eftersom VIP och Arenan 

arbetar utifrån varje individs intressen och behov och hittills inte har stött på någon insats som 

inte kunnat genomföras kan vi dra slutsatsen att ungdomarna här inte behöver känna sig 

isolerade eller i utanförskap. Bara ungdomarna hittas så finns hjälp att få.  

6.3. Forskningsfråga 3 

Hur upplever en ungdom själv sin situation? 

 

Vi kan dra slutsatsen efter intervjun med en ungdom att detta är en nödvändig verksamhet för 

ungdomar som inte passar in i systemet för att inte känna utanförskap. Det är en annan väg till 

självförsörjning utan att förlänga ungdomstiden och förstöra självkänslan. Alla behöver känna 

att de lyckas och får här chansen genom individuella lösningar. Det gäller bara att hitta den rätta 

lösningen utifrån individen och ha tålamod så ger det ungdomen en tro på att denne kommer att 

klara av att nå sina personliga mål.  
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Ytterligare en slutsats vi kan dra av resultatet är att det är viktigt att personalen ger det stöd som 

ungdomen behöver och de inte ger upp i första taget. Detta är en verksamhet som tar tid och det 

krävs att personalen ger den tid som behövs. Även lokaliteten och miljön är av stor vikt av det 

vi kan se. Att den ligger utanför skolan och dessutom inte liknar vanlig skolverksamhet gör att  

ungdomen inte uppfattar aktiviteten som en fortsättning på skolan då den i många fall kanske 

inte har varit så lyckosam.  
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7. Diskussion 

Vi kommer att diskutera resultat, metod och framtid var för sig men inleder med att uttrycka 

våra åsikter om studiens största förtjänst.  

7.1. Förtjänsten 

Vi blev överraskade av resultaten som visade att vårt antagande om att kommuner inte 

prioriterar det kommunala uppföljningsansvaret inte stämde. Den största förtjänsten med vår 

studie är att den visar ett resultat som är motsatt vad rapporten från Skolverket visade 2006. 

Kommunerna i vår studie har tagit lagen om det kommunala uppföljningsansvaret på allvar och 

har en utarbetad organisation kring arbetet med ungdomarna. Vi vet inte hur de praktiskt utför 

arbetet då vi endast har talat med respondenterna kring organisation och åtgärder och sedan 

endast intervjuat en ungdomsrespondent som angivit sina erfarenheter. Dock kan vi utläsa att 

det inom kommunerna finns en väl uttänkt plan för hur de vill arbeta med det kommunala 

uppföljningsansvaret och det ser vi som en bra start. Det som är viktigt är att det inte stannar vid 

dokumenten om hur arbetet ska utföras utan omsätts till verklighet och att det utförs enligt dem.  

7.2. Resultaten 

Anledningen till att vi valde att undersöka hur våra kommuner har implementerat lagen om det 

kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar i åldern 16-20 år var att vi har stött på 

ungdomar genom åren som hamnat mellan stolarna och inte riktigt passat in någonstans. Då vi 

under våra praktikperioder på utbildningen förstått att det är vanligt att studie- och 

yrkesvägledare är med i arbetet kring uppföljningsansvaret så ville vi vara förberedda på hur det 

kan se ut i kommunerna som vi förhoppningsvis kommer att vara yrkesverksamma i.  

Resultaten är av vinst ur den synvinkel att studien uppmärksammar de ungdomar som mest 

behöver det. I kommunerna har man tagit det kommunala uppföljningsansvaret på stort allvar 

och arbetar aktivt med att hitta och kartlägga alla som inte är inskrivna på ett nationellt eller 

specialutformat program. De har alltså ett 100 % mål och arbetar med ungdomarna utifrån 

individuella intressen, behov och förutsättningar och har politikernas uppmärksamhet och 
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resurser bakom sig. Det kan vara en ögonöppnare för andra som arbetar med det kommunala 

uppföljningsarbetet i andra kommuner samtidigt som det ger konkreta förslag på hur och vad 

man kan göra som både passar den befintliga organisationen och inte kostar extra.  

Den litteratur vi tagit del av under vårt arbete med uppsatsen stödjer resultaten ur många 

aspekter t.ex. hur viktigt det är att utgå från varje individ och kartlägga utifrån intresse, behov 

och förutsättningar. Resultaten visade att kommunerna tagit fasta på detta vilket också 

forskningsresultaten nämner som mest effektivt.  

Svagheten med vårt resultat är att vi inte kan generalisera och säga oss veta hur det ser ut 

nationellt eftersom vi endast undersökt två kommuner. Hade vi undersökt flera kommuner i 

Sverige så hade vi kunnat ge en mer tydlig bild av mångfalden av lösningar av organiseringen 

av arbetet med den kommunala uppföljningen och då skulle vårt resultat väga tyngre. Då vi 

valde att fördjupa oss i hur våra hemkommuner organiserar det hela så har vi fått en djupare 

kunskap om arbetet än vad vi hade fått om vi hade valt ett bredare undersökningsområde.   

En annan svaghet med resultatet är att antalet intervjuer med ungdomar. Det är möjligen svårt 

att svara på frågan om hur ungdomarna själva upplever sin situation när vi endast redovisar vad 

en ungdom anser. Det är inte vårt mål att statistiskt säkerställa hur alla ungdomarna i de bägge 

kommunerna uppfattar sin situation eftersom alla individers upplevelser är personlig. För att 

kunna svara på det skulle vi ha fått intervjua flera ungdomar som innefattas av det kommunala 

uppföljningsansvaret i Linköping och Västerås vilket hade varit en omöjlig uppgift. Det som vi 

dock kan och vill visa är hur denna person upplever det och i och med det konkretisera hur 

uppföljningsarbetet och dess insatser kan se ut. Vi tycker att resultatet ger svar på 

forskningsfrågorna i och med att respondent V3 kommer till tals. 

7.3. Metoden  

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod för att vi ansåg att fördelarna vägde över mot 

nackdelarna. Vi är övertygade om att intervjuerna har gett oss en fylligare och mer nyanserad 

bild av det vi undersökte. Valet av metod gav oss närhet till respondenten på ett sätt som en 

kvantitativ metod inte skulle gett och den gav oss också möjlighet att vara mer flexibla i arbetet 

med att få svar på forskningsfrågorna.  

Det finns naturligtvis svagheter med en kvalitativ metod också och det är bland annat att vi 

genom att endast intervjuat fem personer i två olika kommuner inte får en tydlig bild av hur det 

ser ut i landet i stort vilket emellertid inte heller var avsikten. Vi kan enbart svara på hur två 

kommuner organiserat och implementerat lagen om det kommunala uppföljningsansvaret. Om 

vi hade valt att göra en kvantitativ undersökning hade vi kunnat nå fler människor i flera 

kommuner men samtidigt hade resultatet varit av ytligare karaktär och inte kunnat nyanseras 

efter respondenternas svar. Frågor kan uppfattas olika av olika personer och då vi har haft 

tillfälle att träffa varje respondent så har vi kunnat ställa följdfrågor där respondenterna inte 

uppfattat frågan omedelbart.  
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En mixad undersökningsmetod var också något vi tog ställning till innan vi bestämde oss för 

kvalitativ metod, eftersom vi ansåg att vi då både skulle få ett djup och en bredd som de 

separata metoderna inte kunde ge. Dock var tidsbristen något vi var tvungna att ta hänsyn till 

och därför var inte detta genomförbart. Vi anser dock att en kombination av både kvalitativ och 

kvantitativ undersökningsmetod skulle ha varit möjligt med andra förutsättningar och skulle ha 

gett undersökningen mera tyngd. 

Vi valde även att inte använda oss av ett dataanalysprogram som vi planerade då vi ansåg oss 

vara mycket bekanta med datamaterialet, men vi kan se styrkan i ett sådant program med ett 

omfattande kvantitativ data. Då har man mycket information att sortera och då kan det vara bra 

att ha vissa nyckelord som kan hjälpa till att snabbt ta fram sammanställningar av materialet. 

7.4. Framtiden 

I arbetet med uppsatsen så har flera nya frågeställningar och eventuella framtida 

forskningsområden väckts, både genom våra egna diskussioner i arbetet med analysen av 

resultatet men också i intervjusituationerna med respondenterna. Bland annat så har frågan om 

hur det ser ut i våra grannländer aktualiserats. Hur ser utanförskapet hos ungdomar ut i andra 

länder i EU? Hur organiserar andra länder arbetet kring de som står utanför skolan? 

En ytterligare frågeställning som vi kan tänka oss att undersöka vidare är hur införandet av den 

nya gymnasieskolan påverkar arbetet med uppföljningsansvaret för ungdomar utanför 

gymnasieskolan. Hur möter kommunerna de förändrade förutsättningarna och medför de nya 

behörighetsreglerna ytterligare svårigheter för ungdomarna? 

Vi skulle också vilja undersöka vad meningen till den tystnad kring det kommunala 

uppföljningsansvaret beror på. Sedan 2006 har endast enstaka rapporter som ger oss en bild av 

hur kommuner i Sverige arbetar med ungdomarna skrivits och det är en stor skillnad mot vilken 

mängd utredningar och rapporter som gavs ut innan lagen trädde i kraft.  

Något vi också skulle tycka var intressant att undersöka i framtiden är hur det går för 

ungdomarna på arbetsmarknaden sedan. Hur står de sig i konkurrensen?  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 Frågor till kommunpolitiker/tjänsteman med samordnande funktion  

 

Bakgrundsfrågor 
1. Vad har du för tjänst hos kommunen? 

2. Hur länge har du arbetat med det kommunala uppföljningsansvaret? 

3. Vilken utbildning har du?  

4. Hur har du kommit att arbeta med de här uppgifterna? 

 

Angående förändringen i lagstiftningen  

5. Hur tolkar du bestämmelserna i lagen om det kommunala uppföljningsansvaret? Vilka 

olika tolkningssätt har diskuterats i organisationen?  

6. Hur har arbetet förändrats sedan lagstiftningen den 1 juli 2005?  

7. Har lagändringen fått administrativa eller ekonomiska konsekvenser? Vilka? 

8. Hur ser kommunens policy/riktlinje ut när det gäller det kommunala 

uppföljningsansvaret? 

9. Hur ser du på kommunens policy/riktlinje när det gäller det kommunala 

uppföljningsansvaret? 

 

Frågor kring organisationen kring arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret 

10. Arbetet organiseras enligt era dokument ….. (beroende på vilken kommun vi utför 

intervjuerna i). Anser du detta vara en korrekt bild av hur arbetet är anordnat?  

11. Vilken politisk instans har ansvaret?  

12. Vem leder till praktiska arbetet med uppföljningsansvaret? 

13. Hur ser du på ansvarsfördelningen?  

14. Har ansvarfördelningen tydliggjorts eller förändrats på annat sätt i och med 

lagstiftningen 2005? På vilket sätt? 

15. Hur kom det sig att kommunen valde att organisera arbetet på det här sättet? Vilka 

kompetenser eftersöktes? 

 

Frågor kring samverkan och metoder 

16. Hur ser samverkan i kommunen ut kring det kommunala uppföljningsansvaret (t.ex. 

med socialtjänsten, arbetsförmedling osv.)?  

17. Hur anser du att det fungerar? 

18. Vilka metoder används för att hitta ungdomarna som inte går i gymnasieskolan? 

19. Hur hanteras registrering och uppföljning? 

 

Frågor kring möjligheter och svårigheter med lagstiftningen 

20. Hur ser du på de eventuella möjligheter som den nya lagstiftningen kan ge? 

21. Hur ser du på de eventuella svårigheter eller oklarheter som den nya lagstiftningen kan 

ge? 

 

Avslutningsfrågor 

22. Finns det något du skulle vilja tillägga? 

23. Kan vi återkomma ifall vi behöver mer material? 
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Bilaga 2 Frågor till de som arbetar med ungdomarna 
 

Bakgrundsfrågor 

1. Vad har du för tjänst hos kommunen? 

2. Hur länge har du arbetat med det kommunala uppföljningsansvaret? 

3. Vilken utbildning har du? 

4. Hur har du kommit att arbeta med de här uppgifterna? 

 

Frågor om uppdraget 

5. Hur ser ditt uppdraget ut gällande det kommunala uppföljningsansvaret? 

6. Hur är målen uppsatta? Vad är tanken med dem? Vad anser du om dem? 

7. Hur många jobbar med det kommunala uppföljningsansvaret? 

8. Vilka roller har de? 

9. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut? 

 

Frågor kring arbetet med ungdomarna 

10. Vilka riktlinjer, rutiner, metoder har ni för att nå ungdomarna? 

11. Vem/vilka funktioner är ansvarig för de individuella åtgärderna? 

12. Hur tas och etableras kontakter med ungdomarna? 

13. Vilka är reaktionerna ni möter från ungdomarna?  

14. Hur tar ni kontakt med ungdomarna och erbjuder individuella åtgärder? 

15. Vilken typ av åtgärd erbjuder kommunerna ungdomar utan sysselsättning?  

16. Hur många har antagit erbjudandet/deltar? 

17. Har man sett några följder/resultat av de individuella åtgärderna? Vilka? 

 

Frågor kring svårigheter och möjligheter 

18. Vilka hinder/svårigheter skapar lagstiftningen? 

19. Vilka förutsättningar finns/finns inte i kommunen? 

20. Vilka möjligheter ser ni att lagstiftningen ger? 

21. Om du skulle vilja ändra på lagstiftningen, hur skulle den förändringen se ut? 

 

Avslutningsfrågor 

22. Finns det något du skulle vilja tillägga? 

23. Kan vi återkomma ifall vi behöver mer material? 
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Bilaga 3 Frågor till ungdomarna 
 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. När slutade du grundskolan? 

3. Har du slutbetyg? 

4. Kan du berätta hur en ”typisk” vardag ser ut? 

 

Frågor kring gymnasieskolan 

5. Har du studerat på gymnasiet? Vilket program? 

6. Hur kände du att det var att gå i gymnasiet (studietakt, vänner, miljö, lärare, närvaro)? 

7. Kände du att du hade stöd från lärare eller någon annan på skolan? På vilket sätt? 

8. Hade du tillgång till studie- och yrkesvägledare under gymnasiet? Besökte du 

henne/honom? Vad frågade/sökte du om? Fick du svar på din fråga/frågor? 

 

Frågor kring avhoppet 

9. Erbjöds du några stödinsatser under gymnasietiden? Beskriv vilka i så fall. 

10. När började tankarna på studieavbrott? Hur kom det sig att du började tänka på det? 

11. Diskuterade du dina tankar med någon? Vem eller vilka i så fall? 

12. Upplevde du att det fanns något annat val istället för studieavbrott? 

13. Vilken hjälp fick du från skolan i form av stödinsatser eller annan hjälp för att förhindra 

studieavbrottet? Hur såg denna hjälp, dessa stödinsatser ut? 

14. Vilka personer var involverade från skolans sida när det gällde stödinsatserna? 

15. När skedde studieavbrottet? 

 

Frågor kring dagens situation 

16. Hur fick du veta vart du skulle vända dig efter studieavbrottet? 

17. Hur tog du kontakten? 

18. Vilket stöd har du blivit erbjuden? 

19. Hur har du blivit bemött här? 

20. Hur håller du kontakten med Arena/VIP? 

21. Vad sysslar du med idag? 

22. Hur ser dina planer ut för framtiden? 

 

Avslutningsfrågor 

23. Har du något mer du skulle vilja berätta? 

24. Kan jag återkomma om jag skulle ha fler frågor? 
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Bilaga 4 Missivbrev till kommunpolitiker/tjänsteman med samordnande funktion  

 

Vi är två studenter som heter Monica Larsson och Heidi Ojala som läser till studie- och 

yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Under våren kommer vi att skriva en C-uppsats om 

det kommunala uppföljningsansvaret. Uppsatsarbetet ingår som en del i utbildningen till studie- 

och yrkesvägledare. Vi kommer att följa de forskningsetiska principerna för humaniora och 

samhällsvetenskap som utarbetats av Vetenskapsrådet. Dessa principer innebär i korthet att: 

 

 Att de som medverkar i uppsatsprojektet ska få information om uppsatsens syfte 

 Att deltagarna i uppsatsprojektet har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

 Att alla uppgifter om alla medverkande i uppsatsprojektet ges anonymitet 

 Att alla insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet   

 

Syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på hur det kommunala uppföljningsansvaret 

implementerats och omsatts i konkreta åtgärder fem år efter att den trätt i laga kraft samt hur 

ungdomarna som omfattas av lagen upplever sin situation. Vidare vill vi jämföra två olika 

kommuner. Som ett led i att försöka ta reda på detta har vi sammanställt några frågor som vi 

önskar få svar på genom en intervju.  

 

Vid utskriften kan vissa uppgifter komma att ändras så att du inte kan identifieras av en 

utomstående och allt insamlat material förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte kommer 

åt uppgifterna.  

 

Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Kontaktuppgifterna finns här nedan.  

 

 

Hälsningar 

 

 

Monica Larsson Heidi Ojala 

ica.larsson@gmail.com hco1964@gmail.com  

013-158646  021-4708552 

0733-509771  0736-333933 

mailto:ica.larsson@gmail.com
mailto:hco1964@gmail.com
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Bilaga 5 Missivbrev till dem som arbetar med ungdomarna 

 
Vi är två studenter som heter Monica Larsson och Heidi Ojala som läser till studie- och 

yrkesvägledare vid Stockholm universitet. Under våren kommer vi att skriva en C-uppsats om 

det kommunala uppföljningsansvaret. Uppsatsarbetet ingår som en del i utbildningen till studie- 

och yrkesvägledare. Vi kommer att följa de forskningsetiska principerna för humaniora och 

samhällsvetenskap som utarbetats av Vetenskapsrådet. Dessa principer innebär i korthet att: 

 

 Att de som medverkar i uppsatsprojektet ska få information om uppsatsens syfte 

 Att deltagarna i uppsatsprojektet har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

 Att alla uppgifter om alla medverkande i uppsatsprojektet ges anonymitet 

 Att alla insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet   

 

Syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på hur det kommunala uppföljningsansvaret 

implementerats och omsatts i konkreta åtgärder fem år efter att den trätt i laga kraft samt hur 

ungdomarna som omfattas av lagen upplever sin situation. Vidare vill vi jämföra två olika 

kommuner. Som ett led i att försöka ta reda på detta har vi sammanställt några frågor som vi 

önskar få hjälp med i en intervju.  

 

Vid utskriften kan vissa uppgifter komma att ändras så att du inte kan identifieras av en 

utomstående och allt insamlat material förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte kommer 

åt uppgifterna.  

 

Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Kontaktuppgifterna finns här nedan.  

 

Hälsningar 

 

 

Monica Larsson Heidi Ojala 

ica.larsson@gmail.com hco1964@gmail.com  

013-158646  021-4708552 

0733-509771  0736-333933 

 

 

 

mailto:ica.larsson@gmail.com
mailto:hco1964@gmail.com
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Bilaga 6 Missivbrev till ungdomarna 

 

Hej! 

Vi behöver din hjälp! 

 

Vi är två studenter som heter Monica Larsson och Heidi Ojala och vi läser till studie- och 

yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Under våren kommer vi att skriva en C-uppsats om 

det kommunala uppföljningsansvaret som gäller ungdomar mellan 16 och 20 år som inte 

studerar på gymnasieskolan. Uppsatsarbetet ingår som en del i utbildningen till studie- och 

yrkesvägledare.  

 

Syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på hur det kommunala uppföljningsansvaret 

fungerar. Det är nu fem år sedan lagen kom till och vi vill veta hur du som omfattas av lagen 

upplever din situation. Vi kommer att jämföra hur det ser ut i Västerås och Linköping och vi 

hoppas att du har möjlighet att svara på våra frågor i en intervju.  

Du bestämmer själv om du vill medverka, men vi vill påpeka att dina åsikter är viktiga. Det du 

svarar på våra frågor är och förblir anonymt och får bara användas i denna uppsats. Ingen 

kommer alltså kunna se att det är just du som medverkar i vår uppsats utan du representerar 

ungdomar i din situation.  

 

Vid utskriften kan vissa uppgifter komma att ändras så att du inte kan identifieras av en 

utomstående. Allt insamlat material kommer att förvaras på ett sådant sätt att inte någon 

utomstående kommer åt uppgifterna.  

 

Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Kontaktuppgifterna finns här nedan. Vi 

hoppas att du kan hjälpa oss i vårt arbete så att du som ungdom får ge din syn på din situation.  

 

Hälsningar 

 

 

Monica Larsson Heidi Ojala 

ica.larsson@gmail.com hco1964@gmail.com     

013-158646  021-4708552 

0733-509771  0736-333933 

mailto:ica.larsson@gmail.com
mailto:hco1964@gmail.com
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