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Under två år med start våren 2020 pågick det så kallade Vi-projektets arbete med att 
hjälpa 1 000 unga i åldrarna 15–24 år som var eller riskerade att bli UVAS (unga 
som varken arbetar eller studerar). Projektägare var Folkhögskoleförvaltningen 

Västra Götalandsregionen och medfinansiärer var Europeiska socialfonden (ESF). 
Budgeten var nästan 100 miljoner kronor och projektet hade som övergripande mål att 
UVAS ska ”äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier”. 
Arbetet involverade samverkanspartners som kommunalförbunden i Fyrbodal och 
 Sjuhärad, Rädda Barnen, fem folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och 
 Vänersborg samt 19 kommuner. 

I denna rapport presenteras resultatet från en del av projektet, nämligen be mötande. 
I Vi-projektet benämndes bemötande som möten i ögonhöjd, och det stod i fokus 
redan från början. Enligt projektbeskrivningen ska man i ett möte i ögonhöjd försöka 
bortse från de maktaspekter som finns i möten mellan till exempel handläggare och 
unga vuxna och tillgodose individens behov genom att lyssna till vad hen har att säga 
och medvetande göra hens roll och aktörskap i samhället. Detta med förhoppningen 
att möjlig göra en förändring i den unga vuxnas liv. Då möten i ögonhöjd blev ett åter-
kommande inslag i projektet växte intresset för vad sådana möten egentligen syftar till. 
Med andra ord: hur beskriver medarbetare möten i ögonhöjd och, inte minst, vad har 
sådana möten betytt för de unga vuxna i Vi-projektet?

I rapporten kan du ta del av både medarbetarnas och de unga vuxnas beskrivningar 
av vad bemötande betyder för dem och hur ett bra möte kan leda till livsförändringar. 

Sevtap Gurdal är lektor i psykologi vid Högskolan Väst. Hennes undervisning 
sker främst på Barn- och ungdomsvetenskapliga magisterprogrammet 
och Lärarprogrammet och rör bland annat mångfald, värdegrund och 
tvärprofessionellt arbete kring barn och unga. Hennes forskning ligger inom 
området föräldraskap, barns aktörskap och problematiskt datorspelande.
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Ungdomsarbetslösheten i Sverige har varit en 
utmaning under längre tid. En viktig faktor 
för att hjälpa denna grupp ungdomar har varit 

att försöka samordna de verksamheter som arbetar 
med unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). 
Detta lyfts bland annat i den statliga utredningen Vårt 
gemen samma ansvar – för unga som varken arbetar 
eller  studerar (SOU 2018:11). I utredningen lyfts vikten 
av samverkan för att UVAS ska få den hjälp de behöver. 
Det skrivs också att UVAS är en heterogen grupp där 
varje individ behöver individuellt anpassade insatser, 
och för att nå dit krävs en sam organisering hos dem 
som arbetar med unga vuxna. 

Definitionen av UVAS är enligt Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ”unga 
mellan 16–29 år som är folkbokförda i Sverige och 
under ett helt kalenderår: 1) inte haft inkomster över ett 
prisbasbelopp (48 300 kr år 2022), 2) inte haft studie-
medel, varit utbildningsregistrerade eller studerat 
vid SFI mer än 60 timmar” (MUCF, 2022). En annan 
 rapport från MUCF (2021) presenterar statistik som 
visar att andelen unga som står utanför samhället är 
hög och att den tidigare har varit relativt stabil men 
ökade under pandemin, från 8,4 till 11,4 procent mellan 
2019 och 2020. Rapporten visar även att cirka en av fem 
UVAS inte har en slutförd gymnasieutbildning och att 
det är vanligare om den unga har föräldrar med låg 
utbildnings nivå och utländsk bakgrund. Det fram-
kommer också att det i många fall tar längre tid att nå 
fullföljda studier för ungdomar med denna bakgrund.

När covid-19-pandemin startade 2020 uppstod en 
oro för att utanförskapet skulle bli ännu större men 
också mer långvarigt, och det var vid den här tiden 
som Vi-projektet påbörjade sitt arbete med unga som 
varken arbetar eller studerar. Syftet var att försöka nå 
denna grupp för att få dem vidare i arbete eller studier 
och bryta utanförskapet de hamnat i. Jag som forskare 
på Högskolan Väst har haft som uppdrag att utvärdera 
Vi-projektet tillika följeforska på det arbete som utförs 
i projektet. I denna rapport presenteras resultatet från 
en vald del av projektet, nämligen bemötande. I Vi-
projektet benämndes bemötande som möten i ögonhöjd, 
och det stod i fokus redan från början. Enligt projekt-
beskrivningen ska man i ett möte i ögonhöjd försöka 
bortse från de maktaspekter som finns i möten mellan 
till exempel handläggare och unga vuxna och till godo se 

BAKGRUND

individens behov genom att lyssna till vad hen har att 
säga och medvetandegöra hens roll och aktörskap i 
samhället. Detta med förhoppningen att möjliggöra 
en förändring i den unga vuxnas liv. Då möten i ögon-
höjd blev ett återkommande inslag i projektledning, 
på nätverksträffar och kompetensutvecklingsdagar 
och bland en del medarbetare växte intresset för vad 
sådana möten egentligen syftar till. Med andra ord: 
hur beskriver medarbetare möten i ögonhöjd och, inte 
minst, vad har sådana möten betytt för de unga vuxna 
i Vi-projektet?

Vi-projektet
Utifrån rådande samhällssituation, med cirka 150 000 
UVAS (MUCF, 2021) och pandemi, påbörjade Vi- 
projektet sitt arbete våren 2020. Projektägare var 
Folkhögskole förvaltningen Västra Götalandsregionen 
och med finansiärer var Europeiska socialfonden (ESF). 
Projektets mål var att nå 1 000 unga i åldrarna 15–24 
år som var eller riskerade att bli UVAS. Budgeten var 
nästan 100 miljoner kronor och projektet hade som 
övergripande mål att UVAS ska ”äga sin egen framtid, 
förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier”. 
När projektet startade var pandemin ett faktum världen 
över och den behöll sitt grepp under hela projektet som 
slutade i maj 2022. 

Planeringsfasen för projektet startade under våren 
2020 och i augusti samma år påbörjades arbetet tillsam-
mans med ett antal samverkanspartners: kommunal-
förbunden i Fyrbodal och Sjuhärad, Rädda Barnen, fem 
folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan 
och Vänersborg samt 19 kommuner. Med finansierande 
kommuner var Dals-Ed, Bengtsfors, Färge landa, 
Väners borg, Sotenäs, Uddevalla,  Herrljunga, Ulrice-
hamn, Bollebygd och Mark, och övriga kommuner 
Strömstad, Tanum, Munkedal, Lysekil, Mellerud, Troll-
hättan, Orust, Tranemo och Svenljunga. Kommunal-
förbunden i Sjuhärad och Fyrbodal medverkade 
med var sin delprojektledare som ansvarade för att 
samordna de lokala insatserna på delregional nivå. En 
annan medfinansierande part var Rädda Barnen som 
hade ett särskilt uppdrag att arbeta med processtöd och 
effektmätning. Även de tre vuxenutbildningarna deltog 
med finansiering.

Covid-19-pandemin gjorde det svårare än väntat att 



5

nå målgruppen UVAS och bedriva gruppinsatser, men 
trots det fortlöpte projektet enligt plan: att nå följande 
sex delmål. 

Delmål 1 (bemötande) var att 1 000 UVAS skulle 
bli sedda. Efter projekttiden rapporterades 1 415 unika 
möten med deltagare. 

Delmål 2 (motivation) syftade till att 800 UVAS 
skulle ha deltagit i olika insatser för bättre hälsa, större 
egenmakt och att hitta sin gnista på vägen mot studier 
eller arbete. Enligt medverkande kommuner var totalt 
814 unga vuxna inskrivna i projektet och fick därmed 
information och deltog i insatser, men effektmätning 
av större egenmakt eller att hitta sin gnista saknas.

Delmål 3 (god hälsa) syftade till att UVAS skulle 
delta i olika insatser för bättre hälsa och få ökad kun-
skap om vården. Genom nya samarbeten, med till 
exempel ungdomsmottagning, individuella aktiviteter 
för hälsa och välmående och vägledning i enskilda 
samtal deltog 745 UVAS, individuellt eller i grupp, i 
olika insatser för bättre hälsa.

Delmål 4 (på banan) syftade till att UVAS skulle få 
en ökad tro på sina framtida möjligheter och för mågor. 
Detta mål skulle följas upp genom Rädda Barnens 
smartphoneapplikation Mina svar. Totalt besvarades 
99 enkäter av unga vuxna från tolv olika verksam-
heter. Tyvärr var frågorna ställda på ett sätt som gör att 
de korta insatser som Vi-projektet bestod av inte har 
kunnat mätas. 

Delmål 5 (fullföljda studier) syftade till att 400 
UVAS skulle ha påbörjat studier efter projekttidens slut. 
516 UVAS rapporteras ha påbörjat folkhögskolornas 
och vuxenutbildningens kurser och insatser.

Sista delmålet, delmål 6 (närmare arbetsmarkna-

den), syftade till att hjälpa unga vuxna närmare arbets-
marknaden. Vid projektets slut hade totalt 304 individer 
påbörjat en praktik.

En av de konkreta insatser som projektet inne-
fattade var kurser på folkhögskola och inom vuxen-
utbildningen. En del var befintliga kurser, men det 
skapades även nya kurser riktade specifikt till UVAS. 
På folkhögskolan var en av kurserna Mitt liv, mitt val 
som helt utgick från UVAS själva. De fick vara med 

och påverka innehåll och upplägg, vilket föll väl ut och 
bland annat lockade unga vuxna som haft olika typer av 
psykisk ohälsa eller av annan anledning hamnat i utan-
förskap. Inom vuxenutbildningen (Kunskaps förbundet 
Väst) utformades en sammanhållen utbildning av en 
liten personalgrupp på ett par lärare och kurator, som 
arbetade tätt ihop med varandra kring en mindre elev-
grupp. Studierna hade ett individuellt och flexibelt upp-
lägg för de som var inskrivna.

En annan insats var individanpassade träffar mellan 
kommunens handläggare och de unga vuxna. En del 
kommuner anställde fler handläggare och möjliggjorde 
träffar hemma hos de unga vuxna samt en utökad sam-
verkan med fler aktörer, till exempel Närhälsan, i hopp 
om att stödja och hjälpa UVAS bättre.

Sammanfattningsvis var en bärande del i Vi-projek-
tet att möten mellan unga vuxna och handläggare, 
lärare eller andra professioner ska hållas på lika villkor. 
Det fanns hela tiden en tanke om att relationer och 
bemötande är starten på förändring.

För den som vill ha mer information 
finns Vi-projektets hemsida: 
www.vgrfolkhogskolor.se/projekt--

uppdragskurser/vi.
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Ungdomar som varken 
arbetar eller studerar – UVAS
Unga vuxna som varken arbetar eller studerar är en 
grupp som av olika anledningar hamnat utanför sam-
hället genom att de inte studerar eller arbetar till den 
grad som normen kräver. Denna grupp har kommit att 
benämnas som UVAS eller NEET, Not in employment, 
education or training (Ruesga-Benito, González-Laxe 
& Picatosce, 2018). Den förekommer över hela världen 
och har också beforskats utifrån olika aspekter. En av 



6

anledningarna till att unga vuxna inte får arbete idag är 
att arbetslösheten har stigit överlag och att det påverkar 
den yngre befolkningen hårdare än de äldre generatio-
nerna.

Ett annat begrepp som används i samband med 
UVAS är det japanska hikikomori som syftar på att de 
unga, förutom att vara utan arbete och varken i studier 
eller i praktik, också kan vara socialt tillbakadragna. 
Det vill säga att de tar avstånd från det omgivande 
samhället och isolerar sig hemma. Denna grupp har 
svårt att fullfölja sin skolgång och bor vanligtvis med 
sina föräldrar (Teo & Gaw, 2010). Sedan 1990-talet har 
fenomenet med hikikomori uppmärksammats som 
ett  socialt problem bland unga vuxna i Japan (Suwa 
& Suzuki, 2013). Hikikomori skulle kunna liknas vid 
den svenska termen hemmasittare, vilken har kommit 
att användas frekvent om barn och unga som har hög 
skolfrånvaro och inte fullföljer sina studier, även om 
begreppet i sig inte finns med i skolförfattningen. 
Hemma sittare beskrivs vanligen som en elev som aktivt 
har valt att inte komma till skolan på minst tre veckor 
och därför har ogiltig frånvaro. Andra vanliga begrepp 
är skolmotståndare, skolvägrare, elev med ströfrånvaro, 
elev med långvarig ogiltig frånvaro, elev med lång-
varig ofrivillig frånvaro, drop-outs eller korridor sittare 
( Hermansen & Dzanic, 2014). I Vi- projektet användes 
inte begreppet hemmasittare, kanske för att de flesta av 
dess ungdomar inte längre var skolpliktiga utan hade 
fyllt 15 år. Hemmasittare används därmed inte heller i 
denna studie. 

Att hamna i utanförskap och benämnas som UVAS 
är oftast ett resultat av att den unga vuxna inte har en 
avklarad skolgång. Det kan vara ofullföljd grundskola 
och/eller gymnasieutbildning. Tidigare forskning om 
barn och unga som inte fullföljer sina studier visar på 
familj, kompisar och skola som några av de faktorer 
som är viktiga för individiden. Hög skolfrånvaro kan 
till exempel bero på att familjen lever i ekonomisk 
utsatthet eller att barnet far illa (Kearney, 2008). Det 
kan också vara så att föräldern av olika anledningar inte 
klarar av sitt föräldraskap på grund av psykisk ohälsa 
såsom ångest eller depression, eller missbruk, vilket gör 
att barnet eller ungdomen får klara mycket själv. Hög 
skolfrånvaro kan också relateras till barnets eller ung-
domens egna fysiska eller psykiska ohälsa. En  brittisk 
studie visar att dessa ungdomar inte är omotiverade 
utan att det handlar om en hälsorelaterad problematik 
(Goldman-Mellor et al., 2016). Liknande resultat finns 
i en norsk studie av Ose och Jensen (2017), där de unga 
menar att de vill studera eller arbeta, men att de har 
sociala svårigheter eller hälsoproblem som till exempel 
depression. 

När det gäller skolans roll i relation till hög skol-
frånvaro visar forskning att elever som känner sig 
utsatta i skolan, genom kränkningar eller ett socialt 

utanförskap, tenderar att inte vilja gå dit. Även mobbing 
och konflikter är påverkansfaktorer för skolfrånvaro 
(Skolverket, 2010). Andra viktiga förhållanden i skolan 
är de relationer som skapas, både med kamrater och 
med lärare, och om dessa är dåliga eller om eleven 
upplever ett bristande bemötande kan det påverka hen 
att inte vilja gå till skolan (Strand, 2013). Forskning 
visar att problemet med barn och unga som inte klarar 
skolan och hamnar i ett utanförskap är komplext och 
kan bero på flera faktorer var för sig eller i samverkan. 
Den kunskapen bör beaktas, och för att hitta lösningar 
krävs många olika kompetenser och samverkan mellan 
 professioner inom till exempel skola, socialtjänst och 
hälso- och sjukvård (Ose & Jensen, 2017). 

Bemötande
Bemötandet har visat sig vara extra viktigt för UVAS 
då de behöver engagemang och stöd för att våga ta 
steget till studier, arbete eller praktik. Forskning visar 
att det krävs ett anpassat bemötande i relationen med 
UVAS för att det ska ske en förändring i deras liv 
(Wong, 2014). Då varje UVAS livssituation är unik och 
det finns olika förklaringar till varför de inte studerar 
eller arbetar så behöver de också olika slags hjälp och 
insatser. I Wongs (2014) intervjuer med socialarbetare 
lyfts vikten av att den unga vuxna känner att hen har 
kontroll över situationen samt av att relationer inte 
tvingas fram. Att UVAS får delta på sina egna villkor 
är angeläget för att komma framåt – ett litet steg för 
någon annan kan vara ett stort steg för den unga vuxna. 
Bortsett från att gå långsamt fram är platsen för mötet 
viktig och att träffas i den unga vuxnas hem kan vara 
ett  alternativ om hen önskar det. Att vara på en välkänd 
plats skapar en trygghet som kan göra att den unga 
vuxna upplever sig ha kontroll över situationen. 

När det gäller skolmiljö önskar elever goda relatio-
ner till vuxna som de känner förtroende för och att det 
finns ett engagemang och en delaktighet från lärares 
sida (Skolverket, 2010). Elever lyfter även fram vikten 
av ett gott bemötande från all personal och uppger att 
de vill känna sig sedda och bekräftade. En del menar 
också att kraven som ställs från skolan ibland inte 
känns rimliga. Aaltonen, Berg och Ikäheimo (2016) har 
i sin studie intervjuat finska socialarbetare och unga 
vuxna om bemötande och vad som är viktigt. De pro-
fessionella i studien betonade vikten av att bygga upp ett 
förtroende från den unga och att det tar tid, något man 
ofta inte har tillräckligt av. Många unga i studien ville 
att personal ska erbjuda fler drop-in-tider för att de ska 
kunna komma och prata när de själva känner behov av 
det – och inte tvärtom. De unga ville även ha möjlighet 
till möten både irl och online. Både socialarbetarna och 
de unga menade att det är av stor vikt att bara en person 
har kontakt med den unga vuxna och koordinerar de 
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insatser eller det stöd som behövs. Liknande resultat 
finns i Sorbring och Bolins rapport (2016) där en utökad 
elevhälsa med tvärprofessionella resurser i en kommun 
uppfattades positivt av eleverna. De menade att den 
nya samverkan mellan skola och socialtjänst bidrog till 
en plats där relationer kunde skapas och att de kände 
större tillit, vilket fick både närvaron och betygen att 
förbättras. 

Förutom att ha goda relationer och känna tillit 
till vuxna vill de unga bli lyssnade på. De efterfrågar 
respekt och vill bli hörda. I det här fallet utgör mötet 
med den professionella, oavsett om det är en social-
arbetare, en handläggare eller någon annan, en unik 
och sällsynt kontakt med en vuxen (Aaltonen, Berg & 
Ikäheimo, 2016). För de professionella finns möjlig-
het att fråga de unga vuxna som sakkunniga med 
egen erfaren het vad de har för förbättringsförslag på 
verksamheterna, så att de kan vara så kallade peer- 
instructors (Aaltonen, Berg & Ikäheimo, 2016). 

Bemötande var en viktig del av Vi-projektet såväl i 
projektbeskrivningen som projektet igenom. Medarbe-
tarna menade att relationer och bemötande är a och o 
när man möter unga vuxna som mår dåligt och kanske 
har tappat tilltron till vuxenvärlden eller samhället. 
Ofta pratade man om möten i ögonhöjd och att det är 
målet med mötet med en ung vuxen. 

Att vara aktör i sitt eget liv
Hur vi ser på barn, ungdomar och unga vuxna har 
förändrats över tid. Historiskt sett var barn något som 
utvecklades, såväl biologiskt och kognitivt som gäl-
lande hur mycket de fick vara med att påverka. Man 
kan säga att barn inte sågs som ”färdiga” utan som 
något som var på väg att bli färdigt, det vill säga en 
vuxen ( Matthews, 2007). Med detta synsätt följde att 
man inte såg på barn och ungdomar som aktörer utan 
som passiva individer eller åskådare. Det har ändrats 
i västvärlden och numera försöker vi lyfta fram barn, 
ungdomar och unga vuxna som viktiga aktörer eller 
agenter ( Kuczynski & De Mol, 2015; James & James, 
2004), till exempel genom att barnkonventionen 2020 
blev lag i syfte att bidra till att barns rättigheter tas i 
beaktande vid beslut. Att se barn som aktörer betyder 
att vi ser dem som kapabla att engageras i samhället och 
omgivningen så att de får vara med och påverka och ta 
beslut (Mayall, 1994). 

Agens kan förklaras på olika sätt, ett är som de 
kognitiva delarna av oss samt våra handlingar och 
perceptioner. Kuczynski (2003) menar att den kogni-
tiva delen tillsammans med handlingen är en social 
konstruktion och att barn är aktiva i att skapa mening 
i sina liv. Därmed är de inte bara mottagare av vad 
vuxna runtomkring dem skapar utan är också med och 
skapar själva. I definitionen av agens finns också med-

vetenhet om att agera med en viss intention ( Bandura, 
2001), att man är proaktiv. Genom att agera på ett visst 
sätt förväntar man sig ett specifikt utfall. Det betyder 
att tidigare händelser i våra liv påverkar hur vi senare 
väljer att agera beroende på vilket resultat vi vill uppnå 
( Kuczynski & De Mol, 2015). Ett exempel är hur barn 
agerar i familjen. Om ett barn lyckas få igenom sitt 
önske mål till exempel genom att argumentera är det 
stor sannolikhet att barnet använder samma metod 
nästa gång. Att vara medveten om sin agens har visat sig 
vara viktigt på olika sätt. Exempelvis visar studier att 
ungdomar som beskriver sig ha högre agens än andra 
hamnar i mindre trubbel i skolan, är mindre impulsiva 
och har högre motivation (Vallacher & Wegner, 1989). 
Att låta barn, ungdomar och unga vuxna bli mer med-
vetna om sin agens kan också bidra till bättre upplevd 
hälsa (Grob et al., 1996; Stetstenko et al., 1995) och 
högre betyg (Juang & Silbereisen, 2002).

Liknande positiva effekter har uppnåtts då man 
undersökt känslan av upplevd kontroll eller själv-
kompetens (self efficacy), som båda kan utgöra en del av 
ens agens. Resultaten från studierna visar att upplevd 
kontroll och självkompetens bidrar till välmående och 
bättre skolresultat (Daniels et al., 2014; Walls & Little, 
2005). En svensk studie visar att föräldraskapet har 
betydelse för barnets skolresultat, men att barn som 
upplever ett högre aktörskap förstärker sambandet 
(Gurdal, Lansford & Sorbring, 2016). Olika faktorer kan 
påverka ens upplevda agens och enligt Kuczynski och 
De Mol (2015) är de individuella resurserna en viktig 
del. För det första betyder mognaden hos individen 
mycket. Ett mer moget barn kan kommunicera på ett 
annat sätt och har också den kognitiva förmågan att 
bedöma en situation och handla därefter. För det andra 
är relationer, såsom föräldrar–barn-relationen, viktiga. 
Hur den fungerar och hur barnet och föräldern inter-
agerar är viktigt för hur agensen upplevs. Familjen är 
den plats där barnet först får uppleva agens och tillåts 
vara delaktigt. Liknande relationer, till exempel relatio-
nen till en lärare, kan uppstå när individen blir äldre. 
Det som kännetecknar relationer som stärker upp-
levelsen av agens eller aktörskap är att individen kan 
göra saker som hen kanske inte kunnat utan den andra 
personens hjälp, till exempel argumentera för sin sak. 
För det tredje spelar de kulturella normerna in, det vill 
säga hur barn och unga tillåts vara delaktiga i det sam-
hälle de lever i. Sverige ses vanligtvis som ett land där 
barn och unga får komma till tals i familj och skola. 

Sammanfattningsvis kan agens sägas vara den del-
aktighet en individ känner i sin egen utveckling genom 
att till exempel kunna påverka händelser i önskad rikt-
ning. Genom att uppleva agens ökar motivationen att 
ta större ansvar för sitt liv och sätta upp mål för sig själv 
(Ford, 1992). 
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Vi-projektet pågick under två års tid. Med start 
i september 2020 följde jag som forskare pro-
jektet i syfte att få mer kunskap om hur arbetet 

med unga vuxna som varken arbetar eller studerar 
ser ut. Då projektet omfattade många olika delar och 
många medarbetare och unga vuxna behövde fråge-
ställningarna begränsas. Centralt i projektet var möten 
i ögonhöjd med fokus på bemötande, vilket därför 
valdes ut som forskningsområde. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien var att få mer kunskap om vad 
möten i ögonhöjd innebar för medarbetarna i Vi-
projektet och UVAS själva. Möten i ögonhöjd var ett 
återkommande inslag i projektet och man diskuterade 
bemötande som en viktig del i arbetet med UVAS. För 
att få reda på mer om bemötande och möten i ögonhöjd 
ställdes följande forskningsfrågor: 

• Hur beskriver medarbetare i Vi-projektet möten 
i ögonhöjd?

• Vilka förutsättningar krävs enligt medarbetarna 
för att få ett möte i ögonhöjd?

• Hur beskriver de unga vuxna i Vi-projektet bra 
möten med vuxna? 

Forskningsmetod
En enkät med öppna frågor samt intervjuer har utgjort 
grunden för studiens empiriinhämtning. Enkäten 
riktades till medarbetarna i projektet och utgick från 
bemötande och innehöll frågor om så kallade möten i 
ögonhöjd. Enkäten mejlades ut vid två tillfällen, med 
information om att det var frivilligt att svara på frå-
gorna och att endast följeforskaren skulle läsa svaren. 

Vid första tillfället hade projektet pågått i ungefär nio 
månader och vid andra tillfället var det i sin slutfas, 
cirka ett år efter det första utskicket. Tanken med att 
göra två utskick var att undersöka om projekttiden för-
ändrade synen på möten i ögonhöjd och förhoppningen 
var att fler svar skulle komma in. Vid första tillfället 
svarade 18 personer och vid andra 17 personer. Det 
finns ingen information om huruvida det var samma 
personer som svarade båda gångerna då enkäten be-
svarades anonymt via Microsoft Forms. Tillfälle 1 
och 2 gav inga större skillnader i svar vad gäller upp-
fattningen om möten i ögonhöjd och presenteras därför 
tillsammans i rapportens resultatdel. 

För att ta del av de unga vuxnas tankar om bemö-
tande intervjuades de antingen enskilt eller i grupp 
beroende på vad de själva önskade. Intervjuerna varade 
mellan 20 och 75 minuter. Då de unga vuxna inte pra-
tade om möten i ögonhöjd ställdes generella frågor om 
bemötande från handläggare, lärare, elevhälsa och så 
vidare samt om vad som fick dem att ta steget att delta 
i en insats och vad som var skillnaden mellan den och 
tidigare aktiviteter de deltagit i. Urvalet skedde genom 
att personal i Vi-projektet tillfrågade unga vuxna om 
de kunde tänka sig delta i en intervju. Alla intervjuer 
utom två hölls när pandemiläget hade blivit mindre 
påtagligt och på fysiska platser som var kända för de 
unga vuxna (vanligtvis skolan). Av de två som skedde 
online genomfördes en via Microsoft Teams och en via 
Discord, en gratis kommunikationskanal som främst 
används av datorspelare. Totalt intervjuades tolv unga 
vuxna som studerade inom ramen för Vi-projektet, 
antingen på en folkhögskola eller inom vuxenutbild-
ningen. Innan varje intervju informerade följeforskaren 
om att den var frivillig, att man inte behövde svara på 
alla frågor och att endast hon skulle ta del av svaren. 
Intervjuerna transkriberades och analyserades sedan 
med hjälp av tematisk analys (Braun & Clarke, 2006).

UNDERSÖKNING



9

Studieresultaten är uppdelade utifrån de tre fråge-
ställningarna. Först presenteras medarbetarnas 
beskrivning av bemötande och möten i ögonhöjd 

tillsammans med de förutsättningar som krävs för att 
få till ett sådant möte. Därefter presenteras de unga 
vuxnas upplevelser av bemötande och bra möten med 
vuxna. 

Medarbetarnas beskrivning 
av möten i ögonhöjd
Medarbetarnas beskrivningar av möten i ögonhöjd 
har delats in i fem olika teman: Att lyssna ”på riktigt”, 
När det lilla mötet blir något mer, Mötesplatsen som 
en viktig faktor, Förutsättningar för möten i ögonhöjd 
samt Nya insikter. 

Att lyssna ”på riktigt”
Medarbetarnas enkätsvar visar att ett grundläggande 
synsätt på möten i ögonhöjd är att möta deltagare där 
de befinner sig, inte där man tror att de befinner sig, 
och att i det vidare arbetet utgå från individens behov. 
 Viktigt är att lyssna och göra det ”på riktigt” och 
”ärligt” och inte börja ”ge egna tips”. En sådan utgångs-
punkt gynnar enligt Wong (2014) ett bra möte, då han 
menar att mötet ska anpassas efter vem det är man 
träffar och att det ska finnas en flexibilitet i vad som 
blir lösningen för just den person som behöver hjälp. 
Genom att lyssna in i stället för att ge färdiga förslag 
skapas en bättre relation. 

En annan aspekt i mötet mellan en handläggare, 
lärare eller annan profession och en ung vuxen är 
att sudda ut eventuella maktpositioner som kan vara 
vanliga i sådana möten. En medarbetare menar att 
genom att ge den unga vuxna möjlighet att delge sina 
erfaren heter, kunskaper och idéer kan man få till ett 
mer jämlikt möte och hitta lösningar tillsammans. 
Med arbetaren menar även att man ska bortse från 
eventuella förutfattade åsikter, vara nyfiken inför den 
unga vuxnas behov och bekräfta hen. En annan med-
arbetare skriver att det ska vara en dialog som inne-
håller ”respekt, inkännande, lyssnande, nyfiken[het], 
 empowerment” och att ”alla har en plats att fylla”. En 
tredje skriver om att låta ”deltagaren själv vara del-

aktig i hens väg framåt”. Det lyfts också fram att det 
”är viktigt att bygga på de saker som fungerar bra 
för eleven utifrån den situation eleven befinner sig i”. 
Fokus på det som är bra och att försöka bygga upp 
själv förtroende och självkänsla är en del av individens 
agens eller aktörskap (Bandura, 2001), och att visa på 
att den unga vuxna har en plats att fylla i samhället och 
skapa möjlig het för delaktighet kan bidra till en positiv 
utveckling för den unga vuxna som därmed kan våga ta 
steget till förändring. 

En medarbetare tar upp ett specifikt möte som 
exempel på att det är viktigt att lyssna. Det var ett möte 
inför vilket handläggaren hade planerat en insats för 
deltagaren, som valde att tacka nej utifrån behov som 
handläggaren inte tänkt på. I denna situation valde 
handläggaren att respektera UVAS önskemål i stället 
för att verkställa planen, vilket stämmer väl överens 
med Wongs (2014) tankar om att anpassa mötet efter 
individen. Anpassningen är ett bevis på att den unga 
vuxnas egen åsikt tas tillvara. I stället för att vara en 
passiv mottagare blir hen en aktör i planeringen av sin 
framtid, vilket skapar motivation för kommande mål 
i livet (Ford, 1992). 

Ett annat exempel kommer från en medarbetare 
som beskriver att möten i ögonhöjd handlar om att 
”lyssna på deltagaren, att ge utrymme för deltagaren 
att själv få fundera på sin väg framåt” och själv ta nästa 
steg, till exempel genom att söka en utbildning. Det 
finns också exempel på hur själva lyssnandet kan vara 
till hjälp:

Jag hade möte med en elev som hade det 
jobbigt. Han var stressad och pressad av 
olika anledningar. Efter lektionen satte vi oss 
ned ostört och jag sa att jag såg att han inte 
mådde bra och frågade om han ville berätta 
varför. Han berättade om sin situation och 
varför han mådde dåligt. Jag lyssnade och 
bekräftade det jag fick höra utan att komma 
med råd eller lösningar där och då. Just 
denna situation kunde jag inte påverka, 
men jag stannade upp och lyssnade och jag 
upplevde att han blev lättad och gick därifrån 
med lite lättare steg. Att bara bli lyssnad på 
kan vara en hjälp på vägen mot en lösning 
eller förändring till något bättre.

RESULTAT
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sionella omdömet får inte försvinna i den målstyrning, 
manualisering och detaljgranskning som finns i många 
myndigheter. 

Mötesplatsen som en viktig faktor
Sedan tidigare finns forskning som visar att platsen 
för mötet är viktigt (Wong, 2014) och det tas upp även 
av Vi-projektets medarbetare. En lärare beskriver en 
 händelse där eleven fick styra upplägget av mötet:

Jag har en elev som insjuknat i psykisk 
ohälsa, vilket medfört att hen blivit hemma-
sittare och även tystnat verbalt. Vi valde då 
efter flera försök att ” få tillbaka hen” att i 
stället försöka jobba på hens arena, dvs via 
datorn. Vi erbjöd korta lektioner online, tre 
pass i veckan à 30 min. För att anpassa så 
hen slapp prata valde jag att dela dokument 
med hen, som vi gick in i samtidigt, så fick 
hen skriva svaren i stället för att prata. På-
minde före meetet via Snapchat och detta 
blev en framgångsfaktor!

Vid detta tillfälle styrdes mötet om till deltagarens 
hemmaplan, det vill säga online. Genom att överlåta 
viss kontroll till hen blev mötet en trygg plats och situa-
tionen kändes hanterbar (Wong, 2014). Förhoppningen 
var att skapa en trygghet som senare skulle kunna leda 
till något mer, såsom att ta steget att ses irl eller kanske 
komma tillbaka till skolan en stund i taget. 

När det lilla mötet blir något mer
Enligt medarbetarnas svar finns en gemensam bild 
av vad möten i ögonhöjd är. Det tas upp exempel från 
bilresor och studiebesök som blivit fina möten och på 
hur man genom att ha sett en deltagare i korridoren 
och uppmärksammat hen med ett ”hej” kunnat bidra 
till att hen kommit och knackat på för ett längre möte. 
Det finns också exempel på djupare och känslo mässiga 
samtal som börjat med att medarbetaren mött en del-
tagare i korridoren och uppmärksammat att något är 
fel och hur de sedan delat stunden tillsammans. Dessa 
exempel visar på hur medarbetare har varit uppmärk-
samma på det ”lilla”, ”känt in situationen” och skapat 
en stund tillsammans som ett led i relationsskapandet. 

Ett annat exempel kommer från en medarbetare 
som upplevt att hen pratat mycket och bett om ursäkt 
för det i samtalet med en ung vuxen. Då lyfte den unga 
vuxna blicken och sa: ”Du pratar inte mycket, du bryr 
dig.” Denna situation blev en stark upplevelse för med-
arbetaren som blev både mållös och rörd. 

Exemplen visar hur viktigt det kan vara med det 
lilla, att ett hej i korridoren kan betyda mycket för den 
som mår dåligt i stunden. Detta uppmärksammande 
är något som enligt Bornemark (2020) riskerar att för-
svinna i dagens myndighetsutövning. Hon menar att 
professioner som arbetar med människor idag riskerar 
att hamna i en ”förpappring” som gör att de blir duk-
tiga på att kartlägga och dokumentera men glömmer 
bort att se och ha kvar sitt eget omdöme. Omdömet är 
viktigt i yrken som är mellanmänskliga och det profes-

M
attias Kvick
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Mötesplatsens betydelse uttrycks även av en med-
arbetare som ofta väljer en neutral plats, såsom korrido-
ren, för att skapa en jämlik utgångspunkt för ett möte. 
Men nedan följer ett citat från en medarbetare som 
visar att det kan vara svårt att frångå den maktaspekt 
som finns mellan myndighetsperson och UVAS även 
om man vill.

Det är svårt att helt nå möten i ögonhöjd så 
som jag själv definierar det. Om man ska 
göra det skulle man helt behöva bortse från 
roller, strukturer, maktpositioner osv. Jag kan 
t ex inte ändra på att jag är den som arbetar 
för kommunen och därmed redan där har en 
viss maktposition jämfört med deltagaren. 
Jag kan sträva efter det men inte helt uppnå 
det. Den förutsättning jag behöver för att 
kunna sträva efter det är att ha tid att lyssna, 
och inte alltid vara snabb med att gå vidare 
till lösningar.

En lärare ser tillbaka på ett möte i ögonhöjd som ledde 
till en stor förändring för eleven mycket tack vare att 
mötet skedde i hemmiljö:

Kom nu att tänka på en elev som för två år 
sedan var helt under isen, deprimerad, hade 
ingen tro på sig själv. Vi skapade en relation, 
först i elevens trygga hemmiljö, och [pratade] 
om hur skolan [skulle] se ut för att fungera 
för hen. Vi pratade mycket om framtid, 
starka sidor osv. Vi arbetade sakta med att 
komma tillbaka till mindre sammanhang i 
en mindre grupp och delar av dagen. Nu går 
eleven ur årskurs nio med behörighet att söka 
gymnasiet och bli den verkstadstekniker som 
eleven drömt om.

Förutsättningar för möten i ögonhöjd
Även om man vill arbeta med möten i ögonhöjd kan 
man uppleva att man saknar rätt förutsättningar för 
det. Flera medarbetare skriver att möten i ögonhöjd inte 
kräver något extra utan handlar om ett förhållningssätt, 
med öppenhet, respekt och att ta sig tid under bilresor 
eller promenader och inte bara på kontoret. Men det 
lyfts också faktorer som kan bidra till att man lättare får 
till möten i ögonhöjd. Faktorerna kan sägas finnas på 
individnivå, organisationsnivå respektive samhällsnivå.

På individnivå är det bra med mer kunskap om de 
stödinsatser och utbildningar som finns att erbjuda för 
att kunna hjälpa de unga vuxna att komma framåt. En 
del menar också att de behöver utveckla sina möten 
och få verktyg för hur de ska tänka, till exempel genom 
olika samtalsmetoder. En medarbetare skriver: ”mer 

utbildning i samtalsmetodik kanske?” Även om en del 
anser sig kunna sig ta tid för att få möten i ögonhöjd 
uttrycker flera att de skulle vilja få mer tid både för 
 förberedelse inför möten och för efterreflektion och 
dokumentation. Nedan följer några citat som visar att 
tiden är en viktig aspekt:

Mer tid till varje individ. Det är svårt som 
lärare när man har stora elevgrupper att 
kunna anpassa på ett bra sätt.

Mer personella resurser och tid att möta 
individen där den är. Avsätta tid för varje 
möte. 

Tid för förberedelser och tillgänglig doku-
mentation kring historik. 

Tid! Att inte behöva känna att nu måste man 
bli klar för att det finns andra uppgifter som 
väntar. 

Jag arbetar redan idag med möten i ögonhöjd 
i så stor utsträckning som det går. Annars är 
arbetsbelastningen det som gör att man inte 
hinner träffa och stötta deltagaren i den mån 
hen behöver.

Att bygga upp förtroende och tillit till varandra är 
tidskrävande även enligt Aaltonen, Berg och Ikäheimo 
(2016), och trots att det hamnar på individnivå genom 
att individen känner sig otillräcklig är tid något som 
måste skapas på organisationsnivå. 

En annan faktor på individnivå är, som en med-
arbetare uttrycker det, att ”deltagare skall känna 
sig bekväma med att prata med mig”, och en annan 
menar att hen ”strävar efter att ha blanka glasögon, dvs 
vara medveten om mina egna förutfattade meningar 
och sträva efter att inte döma, kategorisera eller så”. 
Det handlar om att vara förberedd, närvarande och 
in lyssnande men också känna efter ”så att jag kan upp-
täcka om någon behöver ’ses’ lite extra”. Att möta den 
unga för den hen är och att mötas i nuet finns också 
med i svaren, liksom vikten av att skapa en ”trygg och 
icke kravfylld miljö där möten i ögonhöjd blir möjliga”. 
Det finns också de som använder sig av motiverande 
samtal (MI) och försöker ”få deltagaren själv att fun-
dera på sin väg framåt och hur hen ska nå sitt mål, 
delmål på vägen”. Den unga vuxnas delaktighet i sam-
talet och hens erfarenheter är en annan aspekt som tas 
upp, att mötas som ”ett jag och ett du”. 

På organisationsnivå lyfts faktorer som är kopplade 
till chef, lokaler, arbetsgrupp, delaktighet och flexi-
bilitet. När det gäller chef eller ledning uppges det vara 
viktigt med ”tillåtelse från ledningen att det tar tid att 
skapa bra relationer”. En medarbetare skriver:
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Jag behöver ha en stöttande och förstående 
chef, vilket jag har som tur är. Jag behöver 
tydliga ramar för att veta att jag gör ett så bra 
jobb som möjligt, någon att bolla med ibland. 
Att arbeta så nära ibland väldigt sköra och 
svaga deltagare gör mitt arbete svårt. Men 
jag har ett fint stöd från min chef och mina 
kollegor, men framför allt har jag växt i 
och med att jag gick utbildningen hos er 
[Vi-projektet]. Att få så användbara verktyg, 
att se saker från olika vinklar, har gett mig 
otroligt mycket.

När det gäller lokaler handlar det om att hitta platser 
för att skapa möten i ögonhöjd, främst om man arbetar 
i klassrum. 

I dagsläget har vi klassrum som jag tycker 
är möblerade på ett alternativt sätt, men vi 
skulle behöva ha fler mindre utrymmen för 
att komma undan då vi har flera elever som 
få sitta enskilt och som behöver lugnet.

En bra och lugnande arbetsmiljö som öppnar 
upp för möten.

Vidare efterlyses ”mer delaktighet från själva organi-
sationen – idag så är det väldigt mycket rutinerna som 
styr”, vilket kan tolkas som att en större flexibilitet 
skulle kunna bidra till möten i ögonhöjd. Andra organi-
satoriska faktorer som efterfrågas är ”olika hjälpmedel 
som kan vara bra att använda vid kommunikation med 
en del unga vuxna som har svårt för att prata med ord”. 
Vidare anses det vara viktigt att arbeta i team med ett 
gemensamt mål och gemensamma strategier för hur 
man ska nå dit, men också tydliga roller i vem som gör 
vad. En medarbetare lyfter vikten av att skapa hetero-
gena arbetsgrupper för att spegla samhället utanför, av 
”att människor som jobbar i min bransch mer tydligt 
rekryterar människor från hela samhällsskiktet”. En 
annan medarbetare skriver: ”Jag hoppas på att vi får 
fortsätta att ha gruppen så vi jobbar vidare som vi gör 
nu.” Hen anger inte exakt vilken grupp det gäller, men 
att kunna ha kvar den arbetsgrupp som Vi-projektet 
initierat verkar ha betydelse. Ose och Jensen (2017) 
menar att olika kompetenser är viktiga för att arbeta på 
ett bra sätt med unga vuxna och att det ska tas i beak-
tande vid så kallade komplexa utmaningar. 

På samhällsnivå lyfter en medarbetare att regler och 
strukturer gör att inte alla deltagare kan bli erbjudna 
samma sak. De unga vuxna har olika förutsättningar 
beroende på ålder och det som saknas sägs vara ”fler 
i insats via kommunalt aktivitetsansvar (KAA), med 

till exempel praktikersättning, ungdomsersättning. 
Någon inkomst för dem som inte studerar. Främst i 
ålder 16–20 år, som ju inte kan får försörjningsstöd 
eller utvecklingsersättning”. Genom att möjligheterna 
bestäms utifrån ålder kan deltagare alltså inte alltid få 
samma insats även om deras situation är snarlik. Denna 
problematik lyfts även av fler, till exempel MUCF, och 
det finns en förhoppning om att åldersspannet ska 
utökas. 

Nya insikter
I det andra utskicket av enkäten ställdes en komplet-
terande fråga om huruvida medarbetarnas tankar om 
möten i ögonhöjd förändrades under Vi-projektets 
gång. Svaren kan delas in i tre grupper. Den första 
gruppen anser att deras syn på möten i ögonhöjd inte 
förändrades och att de alltid har arbetat med möten i 
ögonhöjd, även om man kanske inte har benämnt dem 
så. Till exempel skriver en medarbetare ”för oss är det 
naturligt i mötet med våra elever” och en annan skriver:

För mig har det varit så självklart att arbeta 
på ett sådant här sätt. Men jag tycker att det 
har varit bra att samtala kring bemötande 
och påminna varandra att varje deltagare är 
unik och har olika behov.

Den andra gruppen anser att de arbetade utifrån 
möten i ögonhöjd redan innan projektet, men att det 
har förändrat deras synsätt och förstärkt vikten av be-
mötandet. Till exempel skriver en medarbetare att hen 
”har fått ytterligare bekräftelse på hur viktigt det är och 
vilken betydelse det har för våra studenter”. 

Medarbetarna i den tredje gruppen har utvecklats 
på fler sätt, till exempel som person. En medarbetare 
uttrycker att hen arbetar på ett lite annat sätt idag:

Jag har blivit klokare, inte så principfast 
utan fått arbeta mer på individbasis. Att 
varje individ har sin resa och sin ”ryggsäck” 
att bära. Jag har lärt mig mer vad det gäller 
förståelse, men även fått mer inblick i att 
våga ställa krav, det är viktigt. Krav som är 
rimliga.

Vidare skriver en annan: ”Möten i ögonhöjd kommer 
jag att skriva på tavlan i mitt arbetsrum för att bli 
påmind om hur viktigt det är med möten med männi-
skor. Vad kan du lära mig?” Att man ser de unga vuxna 
på ett nytt sätt, det vill säga som personer som kan och 
ska ges möjlighet att vara mer delaktiga, tas också upp i 
svaren. En medarbetare skriver:
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Även om jag alltid ansett att elever skall 
mötas med respekt och att de ska vara 
delaktiga i upplägget av sina studier, så är 
nog den största insikten att de kan vara än 
mer delaktiga och att de många gånger själva 
kan komma med lösningar – även om det 
är av bästa välmening som man vill hjälpa 
elever, så blir resultatet ofta bättre om de får 
vara så delaktiga som möjligt.

Flera svar visar att projektet har lett till reflektioner 
i arbetsgruppen. En medarbetare uttrycker att ”jag 
tycker att det har varit bra att samtala kring bemötande 
och påminna varandra att varje deltagare är unik och 
har olika behov” och en annan skriver ”vi har utvecklat 
våra metoder”.

Trots olika åsikter kring hur projektet har förändrat 
ens syn på möten i ögonhöjd så ser i stort sett alla med-
arbetare bemötande som en viktig framgångsfaktor för 
att kunna hjälpa och stötta unga vuxna. 

Möten i ögonhöjd utifrån  
de unga vuxnas perspektiv
De unga vuxna lyfter fram snarlika beskrivningar av 
det medarbetarna i projektet kallar möten i ögonhöjd, 
såsom ”att bli lyssnad på”, ”att det finns någon som bryr 
sig om” och ”flexibilitet”. Resultaten av intervjuerna är 
uppdelade i fyra teman: Att känna sig saknad och sedd, 
Uppmuntran och stöd, Samarbete och relationer samt 
Flexibla arbetssätt och individuella lösningar. 

Att känna sig saknad och sedd
Flera av de unga vuxna lyfter fram betydelsen av att 
professionerna de träffar, såsom handläggare, lärare och 
kuratorer, bryr sig om dem och uppmärksammar om 
de inte dyker upp en dag. Så här uttrycker en deltagare 
från folkhögskolan det: 

Dom ringer och skickar sms och undrar var 
man är. Då känner man sig som en del av 
flocken, kan man säga. 

En deltagare som går en sammanhållen utbildning via 
Kunskapsförbundet säger:

Här bryr dom sig. Om man inte kan komma 
så skriver dom eller ringer. Dom frågar, 
varför kan du inte komma? Vad händer?

Citaten visar att det betyder mycket för ungdomarna att 
någon finns där för dem – och ställer krav på dem. Det 
är inte okej att välja att inte komma utan att meddela 
det. På både folkhögskolan och vuxenutbildningen vill 
personalen veta varför den unga vuxna inte kommit på 
morgonen och hur de skulle kunna underlätta för hen 
att dyka upp senare på dagen. 

En elev uttrycker det som att det är viktigt ”att lära-
ren liksom märker en. Att dom vet att man finns. Ibland 
går dom bara runt och checkar in en liksom”.
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Uppmuntran och stöd
Att det finns vuxna som tar sig tid och pratar, upp-
muntrar och finns där verkar ha stor betydelse för att 
de unga vuxna ska komma i gång med en aktivitet och 
fortsätta med den. Den deltagare som intervjuades via 
Discord säger: 

Fråga oss om vi behöver hjälp med något, 
uppmuntra oss och finns där för oss. 
Emotionellt stöd gör väldigt mycket för de 
flesta av oss.

Samarbete och relationer
Även en annan deltagare som går en sammanhållen 
utbildning via Kunskapsförbundet ger uttryck för goda 
relationer: ”Lärarna är jättesnälla och kuratorn frågar 
hela tiden ’hur mår du?’. Dom bryr sig om sina elever 
här.” 

I jämförelse med på tidigare skolor tycks personalen 
på de skolor som erbjuds inom Vi-projektet ha bättre 
samverkan sinsemellan och en ung vuxen säger: 

Jag får bättre stöd här. Jag tycker det är 
bättre samarbete mellan lärare och kurator. 
De samarbetar bättre med elever, men också 
med varandra OM elever.

Det relationella är viktigt även mellan de unga vuxna. 
Främst lyfts det faktum att det på den nya utbildningen 
är okej att vara annorlunda och att det har varit vänd-
punkten i livet. En deltagare som går på folkhögskola 
berättar:

Jag var väldigt tveksam till att flytta hit i 
början, just på grund av min psykiska ohälsa. 
Jag flyttade ifrån mina föräldrar, men jag 
är väldigt glad över att jag vågade göra det. 
Det är tack vare det som det har lyckats 
vända. Jag trivs så bra! Man har hittat så fina 
vänner!

Vidare berättar hen att:

Alla tar väldigt mycket hänsyn till varandra 
och visar mycket respekt. Både lärare och 
elever. Typ [namn] är extremt noga med att 
bjuda med mig överallt, även om jag kanske 
inte alltid vill. Mitt mående pendlar. Men 
det är en välkomnande känsla och man blir 
väldigt glad. 

Upplevelsen av att de vuxna är mer än sin profession 
finns även hos en deltagare som går en sammanhållen 
utbildning:

Dom engagerar sig i att få tag på eleven, 
så det är inte som på andra skolor dit man 
kommer och gör sitt jobb och sedan går. Dom 
lägger ner tid på en, så som jag känt det. 

Flexibla arbetssätt  
och individuella lösningar
Den flexibilitet som finns i de utbildningar som ryms 
inom projektet har betytt mycket för deltagare som läst 
in sina gymnasiebetyg. En deltagare berättar att lärarna 
sagt att hen ”ska ta det hen känner sig trygg med först 
och inte allt på en gång”. Det gjorde att hen kunde foku-
sera på en sak och lyckas med den för att sedan fortsätta 
med andra ämnen. 

M
attias Kvick
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Flera av de unga vuxna berättar att de har mått 
dåligt på olika sätt under sin gymnasietid och att den 
ordinarie skolverksamheten inte kunde anpassas 
till det, vilket gjorde att de inte klarade av studierna. 
Genom att individanpassa utbildningen på en folk-
högskola eller i en sammanhållen utbildning har flera 
känt att de har kunnat arbeta i sin takt och med det växt 
som personer. Positiva resultat har bidragit till bättre 
mående och i sin tur fler positiva resultat. 

På gymnasiet mådde jag inte så bra. Det var 
mycket press, jag hann inte med alla ämnen. 
Här på sammanhållen finns möjligheter, 
en chans att få jobba långsamt. Här är det 
ingen stress eller press utan lugn och ro. Utan 
sammanhållen hade jag inte klarat något. 

En ung vuxen som varit med om flera påfrestande hän-
delser berättar att hen förklarade det för lärarna och att 
de tog det på allvar:

Dom frågade och jag förklarade och sedan 
hjälpte dom mig att komma tillbaka hit. 
Det märks verkligen att dom tänker på 
elevens bästa. Det är viktigt att studera, så 
klart, men det är viktigt att vi mår bra när vi 
är här. Jag kan inte tvinga mig själv när jag 
egentligen vill skrika och gråta och gömma 
mig. 

De unga vuxna uttrycker i intervjuerna att de har fått 
en andra chans och ser på såväl sig själva som framtiden 
på ett mer positivt sätt nu än vad de gjorde innan sina 
studier. De nya utbildningarna har anpassats till dem 
som individer, och lärare och annan personal har betytt 
mycket för att de skulle våga ta steget att gå tillbaka till 
skolan.
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Vi-projektets arbete syftade till att få tillbaka 
unga vuxna in i samhället, främst för att det 
kostar samhället att ha människor i utanför-

skap men också för att människor mår bäst av att 
vistas i ett sammanhang. Vilka dessa sammanhang 
ska vara är oftast definierat av det samhälle vi be finner 
oss i. I Sverige ska vi i den mån det går göra rätt för 
oss genom att arbeta och betala skatt, konsumera till-
räckligt mycket för att samhället ska leva vidare och så 
vidare.

En röd tråd i Vi-projektet var bemötande och vad 
det har betytt för såväl medarbetare som de unga vuxna 
presenteras i den här rapporten. 

Medarbetarna beskriver möten i ögonhöjd och hur 
de är en grundpelare i deras arbete. Här finns flera 
berättelser om hur mötet, både det planerade formella 
och det icke-planerade informella i till exempel kor-
ridoren, har bidragit till viktiga insikter eller varit 
vändpunkter i den unga vuxnas liv. De menar att 
mötet behöver skapas tillsammans med den unga själv 
och att man inte ska gå in ett möte med förut fattade 
meningar om lösningen för just denna individ. På 
samma sätt menar Wong (2014) att det är viktigt att inte 
utgå från sig själv utan att lyssna på den man möter. 
Medarbetarna pratar även om delaktighet och att den 
unga vuxna ska vara delaktig i samtalet. Även om inte 
aktörskap nämns handlar det om att låta den unga 
vuxna bli en del av samtalet och inte bara vara en passiv 
åskådare. Genom att tillåta ett aktörskap kan effekten 
bli långsiktig. Eller med andra ord: genom att vara med-
skapare och inte bara mottagare, vilket är vanligt när 
kommuner skapar insatser för unga vuxna, kan tron på 
den egna kapaciteten öka (Kuczynski, 2003) och moti-
vationen stiga (Vallacher & Wegner, 1989). Ett upplevt 
aktörskap kan även kopplas till hälsa (Grob et al., 1996) 
och bättre skolresultat (Gurdal, Lansford & Sorbring, 
2016).

De unga vuxna i projektet lyfter fram hur lärare, 
handläggare, kuratorer med flera genom sitt engage-
mang och sin tro på UVAS har lyckats att få dem att ta 
steget de inte vågat ta innan. Deras berättelser visar på 
olika hinder på vägen, såsom psykisk ohälsa, diagnoser 
och funktionsvariationer, som man i Vi-projektet har 
kommit runt genom att hitta lösningar till sammans 
med dem de berör. Att mötet och bemötandet är vik-
tiga komponenter i professioner som arbetar med 

människor finns styrkt genom studier. Exempelvis visar 
Wiedel (2019) hur det relationella och stödjande arbetet 
från vuxna har hjälpt unga att komma ifrån negativa 
tankar och bli motiverade att ta steget till studier eller 
annat. 

Deltagarna i Vi-projektet upplever positiva effekter 
även när det gäller hälsa och skolresultat. Efter frågor 
relaterade till upplevd kontroll och självkompetens 
(self efficacy), som båda kan sägas utgöra en del av indi-
videns agens, framkommer att de unga vuxna känner 
att de har en annan typ av kontroll då det inte är lärarna 
eller annan personal som fattar beslutar åt dem utan att 
de beslutar saker tillsammans. Det i sig kan bidra till 
välmående och bättre skolresultat (Daniels et al., 2014; 
Walls & Little, 2005). Här blir individuella resurser 
såsom mognad och tro på sin egen kapacitet viktigt, 
liksom relationer (Kuczynski & De Mol, 2015). Forsk-
ning visar att goda relationer och stödjande handledare 
bidrar till att ungdomar fortsätter sina studier eller 
andra insatser de blivit tilldelade (Sabella, 2021).

Till viss del finns även samverkan med som en 
faktor för fungerande relationer och gott bemötande. 
Samverkan är viktigt såväl mellan olika professioner 
som mellan olika system, såsom skola, familj och 
kompis krets (Hamlin, 2021). Det innebär att problemet 
med skolfrånvaro inte kan lösas av skolan ensam utan 
måste engagera hemmet och i vissa fall andra verksam-
heter som exempelvis BUP. Kim och Streeter (2016) 
menar ändå att arbetet med att minska skolfrånvaron 
kan kräva förändringar i skolornas organisation, struk-
tur och kultur. De unga vuxna lyfter behovet av tydliga 
rutiner i arbetet och har gärna en enda kontaktperson 
för hjälp och stöd. Även Warne med kollegor (2020) 
visar på vikten av rutiner för att främja elevers trygg-
het. Forskarna förklarar att hela skolorganisationen bör 
samarbeta för att utveckla riktlinjer för främjande av 
elevernas känsla av tillhörighet samt deras intresse för 
och motivation att gå i skolan. 

En litteraturgenomgång av Gustafsson med kollegor 
(2010) visar på samma sak. Elever som av olika anled-
ning inte klarar av skolan värdesätter relationen med 
lärare eller annan skolpersonal, främst när det gäller 
att få tillbaka motivationen men också för att få hjälp 
i vardagen. De ser den vuxna som en skyddande och 
omhändertagande person, en person som inger hopp 
och aldrig slutar tro på elevens kapacitet att lyckas. 

DISKUSSION
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Precis det visar även studien av Vi-projektet: utan 
någon som tror på en blir det svårare att se en framtid 
och hitta rätt. En av de unga vuxna menar att det emo-
tionella är viktigt liksom att det finns någon som håller 
lite koll och ”checkar in dem”. 

Avslutningsvis är det viktigt med tydliga ansvars-
områden mellan verksamheter och professioner. Inte 
minst behövs en kärngrupp av vuxna som har och tar 
ansvar för dem som inte följer ordinarie skolgång och 
följer upp de som inte dyker upp (exempelvis via Snap-
chat eller sms). Det är också viktigt att försöka hitta sätt 
att motivera den unga vuxna och göra att skolan känns 
meningsfull för hen. Skolan bör vara upplagd med flexi-

bilitet och erbjuda en tillåtande och trygg miljö. Och 
personal som arbetar med barn och unga behöver ge 
mer än vad professionen kräver, nämligen att vara med-
människa och arbeta relationsskapande – och ha möten 
i ögonhöjd, som Vi-projektet benämnde det. Till sist 
behöver alla som arbetar med unga vuxna som varken 
arbetar eller studerar se dem som en heterogen grupp 
och våga involvera dem i det arbete som krävs för att de 
ska nå dit de själva vill, inte dit professionen tycker att 
de ska. Vägarna till framtiden är många och genom att 
tillåta den unga vuxna att bli aktör i sitt eget liv kan de 
kanske göras rakare. 
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