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”Genom att förstärka 

mentorskapet och samverka 
med andra personalgrupper 
kunde lärarna snabbt fånga 
upp signaler om att allt inte 

stod rätt till vilket gav en 
möjlighet att sätta in tidiga 

insatser. ” 

Linda Almgren, projektledare 
Kommunförbundet Skåne

Plug In 2.0 Klippans kommun
Från utanförskap till innanförskap
Plug In-verkstaden i Klippan pågick under läsåret 2015/16 
och hade som syfte att minska antalet studieavbrott på 
gymnasiet. Verkstaden vände sig till gymnasielever som av 
olika skäl låg i riskzonen för att avbryta sina studier och 
hamna i ett utanförskap. Med hjälp av ett proaktivt arbete 
ville man vända de här ungdomarnas utveckling genom att 
bygga upp deras självförtroende och självbild och hjälpa till 
att öppna dörrar och skapa nya vägar. Målet var att hjälpa 
ungdomarna att gå från ett utanförskap till innanförskap. 

Såg behov av ett proaktivt arbete
Utifrån arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret hade 
det blivit tydligt att alltför många ungdomar befinner sig i 
ett utanförskap. Projektledaren Mattias Säflund, 
Verksamhetschef frivilliga skolformer, arbetsmarknad och 
utveckling, var initiativtagare till projektet och berättar att 
de såg ett behov i verksamheten av ett mer förebyggande 

och proaktivt arbete för att få färre att komma till den 
punkt där de avbryter studierna. För att kunna 
identifiera behov av tidiga insatser arbetade projektet med 
täta uppföljningar av elevernas frånvaro och 
resultatutveckling. Fokus i projektet låg på coachning, 
studiehandledning och stöd till eleverna att hitta rätt, 
antingen mot studier eller arbete beroende på individens 
ålder, bakgrund och situation. En stödjande organisation 
byggdes upp för detta, framförallt i form av ett förstärkt 
elevhälsoteam och en studieverkstad. 

Individuellt stöd och individnära arbetssätt viktigt för 
att lyckas
Mattias berättar att det rör sig om en målgrupp som 
befinner sig i en stor utsatthet i samhället och som riskerar 
att hamna i ett utanförskap om de inte får rätt vägledning 
och stöd. Det är en rad orsaker som kan ligga bakom, så 
som social och psykosocial problematik och olika 
funktionsvariationer som kan göra det tufft att klara 
studierna. Dåliga erfarenheter från t.ex. grundskolan gör 
att tröskeln dessutom ofta är ganska hög. Mattias Säflund 
poängterar att det här sällan kommer som ett enstaka 
utfall. 

- Att befinna sig i den här situationen leder ofta till lågt 
självförtroende och kanske också bristande tillit till 
samhället, myndigheter och de aktörer som ska jobba med 
den här målgruppen.

En problematik ligger enligt Mattias i att olika 
aktörer och myndigheter som jobbar med ungdomarna 
har väldigt lite kontakt sinsemellan. Med den höga 
personalomsättning som flera organisationer dessutom 
lider av ökar risken ytterligare att de här ungdomarna 
faller mellan stolarna. Mattias poängterar att i ett arbete 
med de här frågorna handlar det om att förhindra både 
ohälsa för individerna och höga kostnader för samhället. 
Den största framgångsfaktorn för att lyckas hjälpa indivi-
derna har enligt Mattias varit det individnära arbetssättet: 

- Det handlar om att kunna möta upp individerna genom 
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att ha god koll och uppföljning och genom ett gott 
bemötande. Vi behöver hitta lösningar utifrån individens 
förutsättningar och behov.

Förankra, skapa samsyn och uppnå goda resultat
Projektet visade sig bli väldigt lyckat ur aspekten att inga av 
deltagarna avbröt sina studier och det har lett till en 
gemensam förståelse och större kunskapsbas bland 
personalen. Dessutom har den organisation och det arbete 
som byggdes upp under projektet implementerats i 
ordinarie verksamhet och finns i sin helhet kvar idag. Den 
ökade kostnaden det innebär i form av mer resurser vägs 
enligt Mattias upp av den minskade risken med avhopp och 
de kostnader som det innebär. En förutsättning både för ett 
lyckat projekt och en framgångsrik implementering i 
ordinarie verksamhet är enligt Mattias att det redan från 
början fanns en samsyn bland skolledning och personal 
kring att något måste göras. Det kan också ha varit en fördel 
att han i rollen som verksamhetschef både tog initiativ till 
och ledde projektet. Ytterligare något han tror var viktigt för 
att få med sig all personal var den vetenskapliga 
förankringen i Plug In som Pluginnovation bidrog med. 
Han poängterar dock också att det naturligtvis inte hade 
gått att ha kvar verksamheten om den inte hade visat sig ge 
så goda resultat: 

- För att projektverksamhet ska kunna övergå till  
ordinarie verksamhet så gäller det helt enkelt att  
resultaten kan tala för sig själv. Det måste vara så bra så att 
det inte går att låta bli att göra det.

Erfarenheter gav upphov till nytt projekt
Som en konsekvens av de erfarenheter som gjordes under 
Plug In-projektet har ett fortsättningsprojekt startats som 
jobbar med att fånga upp dem som aldrig kom till 
gymnasiet alternativt avbröt gymnasiet utan att någon 
lyckades fånga upp dem. Mattias berättar att det tack vare 

dialogen med eleverna i Plug In-projektet blev tydligt att 
problemen för den här gruppen ungdomar i de flesta fall 
börjar innan de kommer till gymnasiet. Det förebyggande 
arbetet behöver således inte bara ske på gymnasiet utan 
måste också påbörjas långt tidigare. 

Läs mer om projektet på kfsk.se/plugin
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