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Abstract 

Author: Alexander Filipsson & Jonathan Starby 

Title: A qualitative studie of the work with school refusal: Socialworkers multifaceted 

work with children with school absenteeism. [Translated title] 

Supervisor: Anders Lundberg 

Assesor: Torbjörn Forkby 

The aim of this study was to examine how social workers work with school 

absenteeism. More specifically the aim was to find out when social services got notified 

about the problem, how the work was structured and how cooperation between different 

partners worked. To discuss these topics we interviewed seven social workers on their 

experiences with children with school absenteeism. Five key themes were identified 

during the interviews. The children come from varying problematic backgrounds, the 

work was tailored for each individual, the need of identifying the problem in an early 

stage, the importance of building relations with the child and that cooperation between 

partners was essential. The work with school absenteeism was considered difficult by 

the social workers, thus supporting the results of previous research on the topic. In the 

analysis a conclusion was made that emphasized the need for preventive measures. 
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1 Bakgrund  

Skolfrånvaro kan se ut på flera olika sätt och ha flera olika anledningar. Gren Landell 

(2014) skiljer på skolvägran och skolk. Skolk karaktäriseras av att eleven uteblir från 

skolan utan att låta föräldrarna veta. Elever som skolkar har medvetet valt att istället 

göra andra saker under den inplanerade skoltiden. Begreppet hemmasittare definierar 

Gren Landell (2014) som elever med långvarig ogiltig skolfrånvaro. Begreppet används 

när man pratar om elever vars frånvaro inte beror på skolk utan på skolvägran. Denna 

typ av frånvaro är ofta känd av föräldrarna och innebär att eleven har svårt att förmå sig 

att närvara i skolan. 

Springe (2009) menar att hemmasittares frånvaro ofta börjar som ströfrånvaro och 

enstaka tillfällen som över tid eskalerar till längre perioder och sammanhängande 

frånvaro. När frånvaron eskalerat och eleven inte längre deltar i skolgången under 

längre perioder befinner sig eleven i en destruktiv situation som kan medföra en 

framtida psykosocial problematik. När ett hemmasittande beteende blivit befäst krävs 

det stora kraftansträngningar för att få tillbaka eleven till skolbänken. Friberg, Karlberg, 

Sundberg och Palmér (2015) skriver att hemmasittare är en komplex grupp. Barn med 

ett hemmasittande beteende har oftare än andra sociala och psykiska svårigheter sedan 

tidigare. Även neuropsykiatriska och psykologiska funktionsnedsättningar, till exempel 

ADHD & autism förekommer i högre grad än hos andra elever. Social fobi, ångest, 

depression, dåligt självförtroende och självbild samt en rädsla för misslyckanden är 

också vanligt hos hemmasittare.  

1.1 Problemformulering 

Skollagen 7 kap 2 § (SFS 2010:800) säger att alla barn som är bosatta i Sverige har 

skolplikt. Giltiga skäl för att utebli från skolan finns och sådana skäl, som framgår av 

Skollagen 7 kap 19 §, får under ett läsår endast ske vid enstaka tillfällen. Frånvaro i 

skolan är dock inte ovanligt och majoriteten av frånvaron sker utan giltiga skäl. Även 

giltig frånvaro kan bli problematisk då den ibland hotar elevens möjlighet att nå de 

kunskaps- och sociala mål som utbildningen kräver (SOU 2016:94).  

En rapport ifrån Skolinspektionen (2015) visade att försenade ankomster och 

ströfrånvaro är den mest förekommande formen av frånvaro. Men det finns även elever 
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som är helt frånvarande ifrån skolan i längre perioder. Rapporten visade att närmre 1700 

elever hade ogiltig sammanhängande frånvaro i en månad eller mer. Majoriteten av 

dessa hade frånvaro mellan en månad till en termin. En mindre grupp av eleverna (ca 

200) hade inte varit i skolan på över ett läsår. 

Socialstyrelsen (2015) menar att en god skolgång och genomförd utbildning är viktiga 

skyddsfaktorer i barns liv och är viktiga för att förhindra att barn utvecklar psykosociala 

problem. Avklarad gymnasieutbildning har stor inverkan på barns möjlighet att etablera 

sig på arbetsmarknaden och möjlighet att delta i vuxenlivet (Socialstyrelsen 2015). 

Första instans att uppmärksamma och motverka elevers frånvaro klargörs i Skollagen 7 

kap 19a § som säger att rektorer har en utredningsskyldighet om en elev har upprepad 

eller längre frånvaro. Skollagen 7 kap 20-22 §§ fastställer att vårdnadshavare och 

kommun har huvudansvaret för att skolplikten fullgörs. Friberg et al. (2015) menar att 

det är viktigt att de orsaker som ligger till grund för frånvaron utreds grundligt. Detta 

innebär också att det i många fall är nödvändigt för skolan att samverka med andra 

aktörer. Samarbete mellan de aktörer som arbetar med hemmasittare på olika sätt är av 

yttersta vikt för ett fungerande arbete och lyckade insatser. Särskilt betonas samarbetet 

mellan skola och socialtjänst vars oklara arbetsfördelning för med sig att elever riskerar 

att ”hamna mellan stolarna” (Friberg et al. 2015).  

Forskning visar att samverkan är svårt att upprätta. Bristande kontinuitet och 

kommunikation leder till att det är först i allvarliga ärenden samverkan förekommer i 

hög grad (Glad 2006). Det finns flera svårigheter i samverkan mellan 

människobehandlande organisationer. Avgränsade arbetsfält, hög personalomsättning 

och oklar arbetsfördelning är några av de faktorer som kan försvåra samverkan 

(Magnusson, Holth, Mosdal & Felizia 2013).  

Hemmasittande är ett samhällsproblem, inte bara ett skolproblem. Eleven som utvecklat 

ett hemmasittande beteende riskerar att lida allvarliga men till följd av detta. 

Hemmasittaren riskerar att hamna utanför utvecklingssystemet och det finns tydliga 

kopplingar till svårigheter längre fram i livet, som leder till stora kostnader för 

samhället (Springe, 2009). Enligt 2 kap 1§ Socialtjänstlagen så har varje kommun 

ansvar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda 

får den hjälp de behöver. Trots att problemet vid första anblick verkar vara ett problem 
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för skolan har socialtjänsten ett ansvar för dessa barn när skolgången inte längre 

fungerar (SoL 2001:453).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att förstå hur socialarbetare arbetar med barn som har långvarig 

sammanhängande frånvaro från skolan. Därför har vi valt följande frågeställningar;  

• När uppmärksammas ett hemmasittande beteende? 

• Vilka insatser ges till hemmasittare? 

• Hur fungerar samverkan mellan olika aktörer i arbetet med hemmasittare?  

2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för studien. Först 

introduceras den bakomliggande problematiken hos hemmasittare och relaterade 

insatser. Avsnittet fortsätter med en redogörelse för varför samverkan är viktigt och 

svårigheterna som kan finnas för att få till ett framgångsrikt samarbete. Avsnittet 

avslutas sedan med en diskussion om kunskapsläget kring denna målgrupp. 

2.1 Bakomliggande problematik hos hemmasittare  

Assessing Reasons for School Non-attendance är en norsk studie av Havik Bru och 

Ertesvåg (2014) där elever fyllde i ett frågeformulär angående deras frånvaro ifrån 

skolan. Studien visar att vanliga anledningar till frånvaro som studenterna uppger är 

mobbning, ren vägran/ovilja och hälsoproblem. I studien relaterar författarna skolvägran 

till emotionella problem, framförallt depression och ångest. Friberg et al. (2015) skriver 

att hemmasittare ofta har sociala svårigheter, dåligt självförtroende och en negativ 

självbild. Ofta är de också känsligare för misslyckanden i skolan jämfört med andra 

elever. 

Friberg, et al. (2015) menar att hemmasittare är en komplex grupp, med olika 

bakomliggande problematik. Neuropsykiatrisk och psykologisk funktionsnedsättning i 

form av ADHD och autism förekommer ofta bland hemmasittare. En skolundersökning 

ifrån Autism och Asbergerförbundet (2018) visar på att elever med problematik inom 

autismspektrumet upplever skolan som en stökig miljö som de har svårt för. Eleverna 
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kan även uppleva skolan som obegriplig med för höga sociala krav, vilket leder till en 

ovilja att gå till skolan. Friberg, et al (2015) skriver att mobbning, kränkning, utsatthet 

och andra missförhållanden är orsaker till frånvaro. Friberg, et al (2015) menar att 

hemmasittare lider av ångest, depression och social fobi i högre grad än andra elever. 

Författarna lyfter att elever som har psykiska besvär oftare har fysiska besvär som till 

exempel ont i magen. Även studien av Havik, Bru och Ertesvåg (2014) menar att elever 

med psykiska svårigheter oftare lider av fysiska besvär.  

Intressant nog menar Friberg et al. (2015) att inlärningssvårigheter och otillräckliga 

skolresultat inte är en vanlig orsak till hemmasittande. Svårigheter och dåliga resultat 

blir däremot ofta en effekt av längre skolfrånvaro. 

2.2 Arbetet med hemmasittare 

Friberg et al. (2015) menar att arbetet med hemmasittare bör inledas med en 

kartläggning av orsaker hos individen och de behov som finns. Efter att kartläggningen 

är genomförd bör ett åtgärdsprogram utformas som syftar till att belysa barnets 

specifika behov. Denna kartläggning behöver ta upp åtgärder på både individnivå, 

gruppnivå och organisationsnivå. Detta åtgärdsprogram varierar beroende på vilka 

orsaker som ligger bakom det hemmasittande beteendet. Friberg et al. (2015) anser 

också att insatser bör kopplas in i ett tidigt skede och att det krävs ett kontinuerligt 

arbete för att nå framgång. Beroende på orsaker behöver relevanta aktörer kopplas in, 

och det är viktigt för arbetet att samverkan mellan dessa aktörer fungerar för ett lyckat 

resultat.  

Skolinspektionen (2016) har genomfört en rapport baserad på enkätundersökningar om 

omfattande ogiltig skolfrånvaro i grundskolan. I denna rapport framkommer att 

genomförandet av ett lyckat arbete har tre avgörande delar. Den första delen att skapa 

en god relation mellan barnet, skola och vårdnadshavare. Den andra och tredje delen av 

arbetet är att problematiken identifieras i ett tidigt skede och att samverkan mellan 

involverade samhällsorgan fungerar väl.  

Problematisk elevfrånvaroutredningen (2016) menar att arbetet med problematisk 

frånvaro har ett behov av att utveckla tvärprofessionella team som kan arbeta med barn 

som riskerar att hamna i, eller som redan har, en problematisk frånvaro och är i behov 

av stöd ifrån flera instanser. Dessa team kan bestå av till exempel samordnare, 
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socionomer, specialpedagoger, familjebehandlare, psykologer och fältsekreterare. 

Problematisk elevfrånvaroutredningen (2016) anser att det behöver utvecklas metoder 

för arbetet med barn som har problematisk skolfrånvaro och annan problematik. Dessa 

metoder behövs när barnet är i behov av insatser från skola, socialtjänst och 

barnpsykiatrisk verksamhet eller annan verksamhet inom hälso- och sjukvården.  De 

anser även att det behövs mer forskning kring problematisk skolfrånvaro och insatser. 

Kearney och Graczyk (2013) talar i en amerikansk studie om modellen ”Response to 

Intervention”. Denna modell har syftet att förebygga problematisk skolfrånvaro och 

synliggöra orsaker till frånvaro. Response to Intervention är enligt Kearney och Graczyk 

(2013) en modell med tre olika nivåer. Den första kallar de för den universella nivån, 

och den riktar sig mot alla elever med syfte att upptäcka elever som behöver någon form 

av stöd i skolan. Den andra nivån är individriktad för att kunna hjälpa de elever som 

befinner sig i en riskzon för att inte klara av skolgången. Insatserna utgörs av strategier 

för att få tillbaka individen till skolan, etablera kontakt och samarbete med föräldrarna, 

samt identifiera och övervinna de orsaker som identifieras ligga till grund för frånvaron. 

Den tredje och slutgiltiga nivån riktar sig mot de elever med en allvarlig skolfrånvaro 

där det finns en utbredd problematik som har pågått under en längre tid. Där behövs det 

särskilda stödinsatser och metoder för att uppnå framgång, exempelvis alternativa 

former av skolgång. Fokuset med denna modell är att förebygga skolfrånvaron och 

upptäcka ett negativt mönster i god tid. Förebyggande arbete och tidig upptäckt är enligt 

Kearney och Graczyk (2013) av yttersta vikt för att motverka en problematisk 

skolfrånvaro.   

2.3 Samverkan 

Att utreda orsakerna bakom ett hemmasittande beteende är centralt och innebär att det 

ofta kräver samverkan med andra aktörer, såsom Barn – och ungdomspsykiatrin, 

socialtjänst och behandlare (Friberg et al. 2015). 

Glad (2006) har undersökt samverkan inom socialt arbete i ett flertal länder och 

konstaterat att det finns ett samband mellan hur allvarligt ett ärende är och hur mycket 

socialarbetare samverkar. Glad (2006) skriver att samverkan är en viktig komponent i 

ärenden som berör barn. Forskning visar att det många gånger kan vara svårt att 

upprätta ett effektfullt samarbete på grund av hur det sociala arbetet är strukturerat, brist 
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på kontinuitet och brist på kommunikation. Resultatet av forskningen visar att det är 

vanligt att socialarbetare samverkar med kollegor i första hand och utomstående parter 

först i allvarliga ärenden.  

Magnusson et al. (2013) beskriver svårigheterna som kan finnas för människovårdande 

organisationer att samverka. Olika parter har ofta specifika och begränsade arbetsfält 

där olika ekonomiska intressen, oklar arbetsfördelning och en hög personalomsättning 

agerar barriärer mellan de olika aktörerna som kan resultera i svårigheter för samverkan. 

När organisationerna samverkar kräver de ofta att övriga parter ska komplettera de egna 

insatserna. Därför är det viktigt att aktörer kan samverka med individens bästa i fokus 

och kan ta helheten i beaktning för att samarbetet ska få bra resultat. 

Springe (2009) skriver om ett projekt som utförts i Sundbyberg som ämnat belysa och 

strukturera upp arbetet med hemmasittare. Elevens frånvaro börjar oftast som 

ströfrånvaro och utvecklas över tid till sammanhängande och långvarig frånvaro. När 

frånvaron eskalerat till hemmasittande befinner sig eleven i en destruktiv situation som 

kan medföra en framtida psykosocial problematik. När ett hemmasittande beteende 

blivit befäst krävs det stora kraftansträngningar för att få tillbaka eleven till skolbänken. 

Springe (2009) skriver att samverkan är stor del av ett lyckat arbete kring 

hemmasittaren. När aktörerna som arbetar med hemmasittare tillsammans strukturerar 

och genomför vården visar resultaten att antalet hemmasittare minskar och att aktörerna 

upplever att arbetet underlättas av samarbetet. 

Friberg et al. (2015) skriver även de att samverkan är av stor vikt för arbetet med 

hemmasittare. Författarna tar upp att föräldrar kan känna att de har misslyckats i sin 

föräldraroll när deras barn är hemmasittare och vägrar gå till skolan. Denna känsla av 

misslyckande kan förstärkas när skolan kontaktar dem angående barnets frånvaro. 

Författarna menar att en god allians mellan familjen och skolan är viktiga för arbetets 

resultat. De lyfter att det är viktigt att det finns ett team av personer kring 

hemmasittaren, och att samordning och samarbete sker med kontinuitet för ett bra 

arbete. Friberg et al. (2015) betonar särskilt samarbetet mellan skola och socialtjänst 

som avgörande för att elever ska fångas upp och få tillgång till rätt stöd. Författarna 

pekar också ut en risk i detta samarbete som innebär att elever riskerar att ”hamna 

mellan stolarna” på grund av oklar arbetsfördelning. 
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Basic (2017) menar att samverkan mellan involverade organisationer är en viktig faktor 

för ett lyckat arbete. Allianser mellan de olika aktörerna är enligt Basic (2017) 

nödvändiga för att samverkan kring individen ska fungera. Att ha en god allians med 

involverade parter som befinner sig utanför organisationer, till exempel föräldrar, är 

också en viktig faktor i ett lyckat arbete. Basic (2017) skriver att det är viktigt för 

involverade parter att förstå varandra och de olika parternas tillvägagångssätt och mål 

med arbetet. 

Friberg et al.(2015) fortsätter med ett förslag på hur samverkan kan se ut. Författarna 

menar att elevhälsan bör få rollen som samverkare kring hemmasittaren. Genom att 

elevhälsan får uppdraget att samordna ärendet bevaras också kontakten efter att övriga 

resurser har dragit sig ur ärendet. En sådan samordnare skulle ha i uppgift att 

sammankalla till möten, vara mötesledare, samla in information mellan möten och vara 

den som har kontakt med alla instanser som berör ungdomen i arbetet. 

2.4 Kunskapsläget idag  

I dagsläget upplever vi att det saknas omfattande forskning gjord kring gruppen 

hemmasittare. Studier om annan skolfrånvaro existerar men det finns en tydlig skillnad 

mellan till exempel skolk och hemmasittande. I sökandet av tidigare forskning och 

under insamlandet av det empiriska materialet framkommer det att det saknas forskning 

kring hemmasittare. Framförallt saknas det forskning om insatser och metoder riktade 

specifikt till gruppen. På grund av detta anser författarna till denna studie att 

hemmasittare är en grupp som bör undersökas närmare.  

3 Teori 

I detta avsnitt presenteras valda teorier vi använt oss av för att tolka det resultat vi 

samlat in. Vi redogör för systemteorin och presenterar sedan samverkan som teoretiskt 

begrepp.  

3.1 Systemteori 

För att tolka och förstå hur socialarbetare arbetar med hemmasittare har vi valt att 

använda oss av systemteori. Genom att tolka studiens resultat med hjälp av systemteori 

ämnar vi få en vidare förståelse för elevens och socialarbetarnas system och hur de 
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fungerar i samspel med varandra. Öquist (2008) skriver att systemteorins grund består 

av ett helhetsperspektiv där helheten består av många mindre delar. Ett stort system är 

således uppbyggt av flera mindre system.  

Parrish (2012) förklarar att människan genom systemteorin kan ses som ett system där 

mindre delar samverkar för att bilda en levande individ. Människor kan sedan samverka 

och agera byggstenar för system på en högre nivå med gemensamma syften och mål. 

Moe (1996) skiljer människan, och systemen de ingår i, åt. Människan beskrivs som ett 

psykiskt system, bestående av nerver och tänkande. Systemen människan sedan ingår i 

med andra människor och konstellationer kallas för sociala system. Det sociala systemet 

har inget eget tänkande utan kännetecknas istället av kommunikation. Moe (1996) 

menar att de två olika typerna av system inte kan likställas på det sätt som Parrish 

(2012) beskriver eftersom de använder sig av olika mekanismer och tidsramar. System 

som skola kan exempelvis finnas under längre tid än människorna som ingår i systemet. 

System och människan är genom Moe’s (1996) beskrivning därför varandras omvärld. 

Öquist (2008) menar att inom ett system återfinns en hierarkisk uppbyggnad där de övre 

nivåerna styr och påverkar de lägre. Ju högre upp i hierarkin man befinner sig desto 

bredare blir påverkan av de högre nivåerna på de lägre. Beslut som fattas blir generellt 

mer abstrakta ju högre upp i den hierarkiska stegen vi kommer. Politiken kan ses som 

ett sådant exempel där politiska beslut omfattar ett stort system och därför behöver vara 

abstrakt nog att passa in hos alla dess mindre system.  

Öquist (2008) menar samtidigt att system behöver kopplingar mellan dess olika nivåer 

för att arbeta mot ett gemensamt mål. Denna koppling kan bestå av gemensamma 

normer och värderingar som sammankopplar systemets delar med varandra. En brist på 

sådana kopplingar eller en förhindrad rörlighet av information mellan systemets olika 

delar kan leda till att systemet stagnerar och slutar utvecklas. På samma sätt kan 

kopplingar mellan systemets olika delar medföra en samlad kompetensutveckling som 

ökar när individer och kompetensområden sluts ihop till nya konstellationer.  

Ett system existerar inom specifika gränser som kan skilja systemen från varandra. En 

individ kan därför ingå i en mängd system samtidigt där familj, kamratkretsar, skola och 

arbete utgör några få exempel. Olika system interagerar och utbyter information över 

dessa avgränsningar, något som kan efterliknas som att systemen lever i symbios med 

varandra (Parrish 2012). Moe (1996) menar att ett socialt system är i sin natur ett slutet 
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system som styr sig själv inifrån. För att ett socialt system ska kunna utvecklas behöver 

det vara öppet för den kommunikation som kommer ifrån dess omvärld. Systemet kan 

på så sätt betrakta den informationen som finns och vara selektiv i sin utveckling. Detta 

menar Moe (1996) visar på hur svårt det kan vara att utifrån försöka påverka ett system 

då förändringen måste ske inifrån systemet självt. 

Om två system ska mötas krävs det en informationsöverföring, eller kommunikation, 

med vilken två redan existerande system skapar ett nytt. Socialtjänst och klient kan vara 

exempel på detta. De båda systemen behöver öppna sina gränser för att få tillgång till ett 

annat systems gränser. På så sätt har de båda systemen fått klart för sig vilka premisser 

som gäller. Ett exempel på detta är socialtjänst kontra klient. Där premissen är att 

klienten får hjälp av socialtjänsten för att det kan motiveras juridiskt, inte på grund av 

sympati från en enskild socialsekreterare (Moe, 1996).  

Öquist (2008) skriver att gränser mellan systemens olika nivåer är nödvändiga för att 

systemet ska fungera och exemplifierar systemteorins nivåer och gränser genom en 

beskrivning av nyblivna pensionärers bussresa specifikt riktad till pensionärer. Innan 

bussresan har de nyblivna pensionärerna ännu inte betett sig som sådana. När resan var 

över hade resenärerna anammat den nya pensionärstiteln genom att börja klä sig, och 

föra sig, på ett visst sätt som kan förknippas med pensionärer. Poängen var att det, ur 

systemteorins perspektiv, inte var samma system som kom tillbaka från resan. Denna 

gränsöverskridning innebär att ett informationsutbytte skett och influerat det tidigare 

systemet vilket gör att det inte finns en väg tillbaka till hur systemet såg ut innan resan. 

Har ett system utvecklats kan det inte återvända till hur det en gång sett ut då det 

förändrats av processen dit. 

3.2 Samverkansteori 

Vi har valt att använda oss av samverkansteori därför att samverkan och förståelse kring 

hur samverkan sker inom människobehandlande organisationer stämmer överens med 

syftet med denna studie. I resultat och analys använder vi oss av samverkansteori som 

ett redskap att tolka respondenternas utsagor 

Samverkan går att sammanfatta som medvetna handlingar som utförs tillsammans med 

andra i en tydligt definierad grupp angående ett definierat problem och syfte. 
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Samverkan sker ofta mellan personer med olika utbildning, professioner och som är 

styrda av olika regelsystem, som alla jobbar mot ett gemensamt mål (Danermark, 2005).   

Danermark (1999) delar upp samverkan i fyra olika typer, beroende på hur 

verksamheten i fokus är uppbyggd. Den första typen är kollaboration, som också kallas 

för samverkan. Kollaboration sker mellan myndigheter i specifika former kring frågor 

som är klart avgränsbara. När vi talar om samverkan i resultat och analys är det i formen 

kollaboration om inte annat skrivs ut. Den andra formen är koordination eller 

samordning, att olika myndigheters insatser läggs ihop för att uppnå bästa möjliga 

resultat. Konsultation är den tredje formen och innebär att en yrkesgrupp inom en 

organisation gör temporära insatser inom en annan organisation. Ett exempel på 

konsultation är läkare som gör insatser hos socialtjänsten. Den sista formen av 

samverkan är integration, även kallad sammansmältning. Denna formen innebär att två 

eller flera professioner slås samman och att majoriteten av uppgifterna för de 

involverade professionerna blir gemensamma (Danermark, 1999).   

Enligt Danermak (2005) går det att urskilja tre grun dläggande typer av faktorer i 

förutsättningarna för samverkan som påverkar resultatet. Dessa typer är kunskaps- och 

förklaringsmodeller även kallat perspektiv och synsätt, organisatoriska förhållanden 

samt vilka regelverk som styr verksamheten. Den första faktorn, perspektiv och synsätt, 

innebär att olika professioner har olika kunskapsbaser och sätt att förklara situationer 

och verkligheten på. I samverkan är det viktigt att skillnaderna i synsätt tydliggörs och 

diskuteras för att få en ökad förståelse för andra professioners tillvägagångssätt. Den 

ökade förståelsen bidrar till att förutsättningarna för arbetet tydliggörs och sker på ett 

effektivt sätt. Det är oundvikligt att synsätt skiljer sig och det är viktigt att inte låta detta 

bli ett hinder för samverkan, utan att olika synsätt behandlas med respekt och tillåts vara 

olika (Danermark, 2005). 

Danermark (2005) menar att när olika professioner samverkar skiljer sig ofta deras 

organisatoriska förutsättningar åt. I en hierarkisk organisation sker majoriteten av beslut 

på en högre nivå, och personer som arbetar inom organisationen har ofta en begränsad 

befogenhet när det gäller beslutsfattande. I en platt organisation kan många personer 

besitta en befogenhet att fatta beslut, vilket kan leda till problem i mötet med den 

hierarkiska organisationen. Det är viktigt att klargöra de strukturer som finns och att 

reda ut vilka som har rätt att fatta beslut i samverkansprocessen. Annars finns det en 
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risk för att förväntningar på olika professioner blir fel, och att processen stannar upp och 

kompliceras (Danermark, 2005).  

Enligt Danermark (2005) är organisationer och individer underkastade lagar och 

regelverk. Dessa lagar kan vara ramverkslagar som Socialtjänstlagen, men också mer 

detaljerade lagar som Skollagen. Det finns också ofta föreskrifter ifrån centrala instanser 

för hur organisationer bör arbeta, till exempel socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd. Danermark (2005) menar att olika lagar och regler ofta innebär en asymmetrisk 

maktrelation i samverkansprocessen, där en viss organisation har fler befogenheter än 

andra. Det är viktigt att maktpositionen som en viss organisation besitter inte används 

utanför sitt område. Problem uppstår när en person gör anspråk på att bestämma i frågor 

som inte är direkt kopplade till sitt ansvarsområde. För att samverkan ska ha en positiv 

effekt är det av stor vikt att tydliggöra vad regelverket tillåter och vilken befogenhet 

olika organisationer besitter. För att samverkan inom människobehandlande 

organisationer ska ha förutsättningar att lyckas behöver dessa tre typer av faktorer lyftas 

fram, uppmärksammas och diskuteras (Danermark, 2005). 

4 Metod 

Avsnittet presenterar tillvägagångssättet vid insamling av empiri, vilket urval vi 

använder oss av och avslutas med en reflektion kring de etiska faktorer som tagits i 

beaktning. Detta avsnitt innehåller också en redogörelse för hermeneutiken och hur vi 

därigenom förhåller oss till vår insamlade empiri genom tolkning och förståelse. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Hermeneutiken tillskriver en mening till de fenomen människan ställs inför. Meningen 

är ofta grundad i individens egen förförståelse och kan innebära att två personer inte 

uppfattar samma fenomen på samma sätt. Således förhåller vi oss subjektivt till 

omvärlden och meningen med ett fenomen utgår från den som i stunden tolkar. 

Meningen med en text kan exempelvis förstås från flera synvinklar, som författarens 

avsikt när hen skrev texten eller vad läsaren får ut av texten, vilket då kan variera 

personer emellan. Vill vi förstå någons beteende måste vi först tolka dennes upplevelser 

och erfarenheter (Gilje & Grimen, 2014; Thomassen, 2007). 
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Gilje & Grimen (2014) beskriver två olika traditioner inom hermeneutiken. Den första 

traditionen innebär att intervjupersonens utsagor inte kan användas då de anses som 

ovetenskapliga och ofta felaktiga. Den andra traditionen hävdar att intervjupersonens 

uppfattning om sina handlingar är central och att den samhällsvetenskapliga 

forskningen måste utgå från dessa. Gilje och Grimen (2014) beskriver Anthony Giddens 

tankesätt inom den andra traditionen som menade att samhällsvetenskapen bygger på en 

dubbel hermeneutik. Samtidigt som forskaren behöver förstå en värld som redan är 

tolkad av någon annan behöver denna tolkning rekonstrueras med hjälp av teoretiska 

begrepp och ett samhällsvetenskapligt språk. Den dubbla hermeneutiken öppnar på så 

sätt för både forskarens och enskilda aktörers tolkning och förståelse. Gilje & Grimen 

(2014) illustrerar detta genom hur den amerikanske socialantropologen Clifford Geertz 

beskriver begrepp som ligger nära och långt borta från erfarenheten. En aktör, i vårt fall 

våra tilltänka intervjupersoner, använder sig av begrepp som ligger nära till hands och 

som på ett naturligt sätt förmedlar sina erfarenheter. De tolkningar och den förståelse 

som beskrivs av studiens intervjupersoner anses således ligga nära erfarenheten. I 

kontrast ställs de begrepp som används av specialister, i studiens fall vad teorier och 

forskare säger om samma fenomen, dessa är att anse som långt borta från erfarenheten.  

Vi avser i uppsatsen förstå hur arbetet med elever som har långvarig sammanhängande 

frånvaro ser ut genom att tolka utsagorna från vårt insamlade intervjumaterial med hjälp 

av teori och tidigare forskning. Genom att kombinera erfarenheter nära och långt bort, 

forskning och utsagor, kan vi erhålla en vidare förståelse än om vi fokuserat på endast 

en av delarna. På detta sätt diskuterar och reflekterar vi kring intervjupersonernas 

upplevelser och erfarenheter för att erhålla en förståelse kring arbetet som utförs. 

4.2 Insamling av empiri 

För den här studien har vi valt att använda oss av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. I denna form av intervju förbereder intervjuaren frågor som sedan utgör 

utgångspunkten för samtalet. Intervjuaren kan därefter vara flexibel i framställningen av 

dessa frågor i syfte att möjliggöra för intervjupersonen att på eget initiativ fördjupa sig 

och fokusera på ett visst ämne (Denscombe, 2014). Enligt Bryman (2011) ligger fokuset 

i den semistrukturerade intervjun på intervjupersonens berättelse. Syftet är att låta 

intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt vara en central del av samtalet. Därför 

är det viktigt att låta intervjupersonen själv få berätta vad hen upplever är viktigt och 
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relevant för de teman vi är intresserade av. Enligt Denscombe (2014) finns det även en 

möjlighet att vara flexibel och utveckla frågor under studiens gång beroende på vad som 

framkommit i tidigare intervjuer. Detta har gjort att vi under intervjuerna haft en ökad 

flexibilitet att anpassa intervjufrågorna när behovet uppstått.  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vårt syfte är att förstå hur 

socialarbetare arbetar med hemmasittare, därför har vi intervjuat socialarbetare med 

olika erfarenheter av arbetet. Därmed försöker vi inte hitta ett snabbt eller ensidigt svar 

på frågan. Vi har valt att spela in intervjuerna med hjälp av mobiltelefon och har använt 

oss av dessa inspelningar för att transkribera samtalet. Inspelningen har också 

tillgodosett att transkriptionen av intervjuerna blivit goda och korrekt genomförda. 

Bryman (2011) skriver att intervjuaren förutsätts vara uppmärksam och redo att följa 

upp intressanta synpunkter och utsagor som kommer fram under intervjun. Genom att ta 

bort behovet av att anteckna under intervjun underlättas intervjuarens jobb. När 

intervjun spelas in dokumenteras inte bara vad som sägs, utan hur det sägs. Detta är 

enligt Bryman (2011) relevant för den kvalitativa forskaren som i analysen vill förstå 

intervjupersonen.  

4.3 Urval 

Målinriktat urval är enligt Bryman (2011) en vanligt använd metod inom kvalitativ 

forskning. Urvalsformen går ut på att välja intervjupersoner som är relevanta för syftet 

med undersökningen. Vi har som syfte att undersöka hur arbetet med hemmasittare görs 

och hur olika aktörer samverkar i arbetet. Därför har vi valt att använda oss av målinriktat 

urval, för att säkerställa att de profesionella vi intervjuat har erfarenhet av att arbeta med 

hemmasittare.  

En annan metod vi använt oss av är snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att forskaren 

använder sig av respondenten för att få kontakt med andra lämpliga respondenter 

(Bryman, 2011). I vår studie är vi intresserade av att få en förståelse för hur hela arbetet 

med hemmasittare ser ut. Därför var det viktigt för oss att vara öppna för att intervjua 

andra aktörer än de vi ursprungligen tänkt. Om det framkom under intervjuerna att vi 

förbisett en viktig aktör inom socialt arbete ville vi ha möjligheten att genomföra 

intervjuer med denna aktör. 
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I vår studie har vi intervjuat 7 socialarbetare om deras erfarenheter och upplevelser 

kring arbetet med hemmasittare. 5 av dessa var socialsekreterare som arbetar för 

socialtjänsten i en medelstor kommun i södra Sverige. De resterande två kom vi i 

kontakt med genom snöbollsurvalet, genom att vi blev hänvisade till en annan kommun 

med ett annat upplägg på det sociala arbetet med hemmasittare. Dessa var 

projektsamordnare och ungdomshandläggare. Samtliga intervjupersoner arbetade med 

hemmasittare. Att olika professioner inom socialt arbete arbetar med samma målgrupp 

pekar på att de olika kommunerna har valt att använda sig av olika instanser för att 

tackla samma problem. I arbetet med hemmasittare har arbetsuppgifterna varit 

jämförbara och därför har vi i studien inte gjort skillnad på kommunernas upplägg.  

Intervjupersonerna benämns i studien som I.P 1, I.P 2, I.P 3, I.P 4, I.P 5, I.P 6 och I.P 7 

4.4 Tillförlitlighet 

För att vår studie ska ha en hög grad av tillförlitlighet har vi i detta kapitlet redogort för 

urvalsprocessen samt metodval och hur intervjuerna genomförts. Transparansen bidrar 

till att vidare forskning på området underlättas, eftersom det blir lättare att reproducera 

den forskning vi gjort. Vi har gemensamt deltagit i intervjuerna i högsta möjliga grad 

och gemensamt bearbetat det insamlade materialet för att respondenternas utsagor har 

behandlats riktigt och enhetligt. I studien har vi intervjuat 7 respondenter, vilket inte är 

ett tillräckligt antal för att skapa en överförbar uppfattning om hur problematiken ser ut 

på ett generellt/nationellt plan. Vi har istället försökt förstå hur problematiken vi valt att 

undersöka kan se ut, inte försökt förklara eller bevisa hur problematiken generellt ser ut 

(Kvale & Brinkman, 2014).   

4.5 Analys av data 

I processen med att samla in empiri började vi att transkribera, läsa igenom och koda 

materialet. Vi började med kodningsprocessen så snart som möjligt, för att öka 

förståelsen av empirin (Bryman, 2011). Under läsningen och kodningens gång har vi 

kunnat se mönster och teman träda fram ur det insamlade materialet. När vi väl samlat 

in all empiri hade vi en stor mängd material att arbeta med. Vi började med att sålla ut 

det som inte var relevant för att svara på vår studie, till exempel viss 

bakgrundsinformation. Efter detta tematiserades empirin utifrån de återkommande 
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teman som framkom i intervjuerna. Dessa teman blev de rubriker vi valt att utgå ifrån i 

kapitel 5 Resultat och Analys. 

4.6 Etiska överväganden 

Studien är inriktad på det arbete som sker kring hemmasittare och de professionellas 

samverkan. Detta för med sig att studien inte intresserar sig för enskilda fall av 

hemmasittare utan håller sig på en generell nivå med utgångspunkt hos de 

yrkesverksamma. Detta innebär att barn och klienter inte behöver vara del av studien för 

att syfte och frågeställningar ska besvaras. På så sätt undviks de etiska dilemman som 

det kan innebära att intervjua barn och klienter där samtycke från vårdnadshavare, 

sekretess och individens integritet behöver beaktas i högre grad. 

Under studiens gång är det viktigt att den information som samlas in inte förvrängs av 

vår egen förförståelse som författare. Hermeneutiken gör det klart att individens 

förståelse och kunskap grundar sig i dennes tidigare erfarenheter. Eftersom det under 

datainsamlingen är intervjupersonens uppfattning, kunskap och förståelse som vi ämnar 

ta reda på är det viktigt att vi under dessa intervjuer inte styr samtalet utifrån vår egen 

förförståelse. Ett antagande om att vi delar förförståelse med intervjupersonen kan 

således rikta det insamlade materialet mot något som inte överensstämmer med vad hen 

velat få fram. För att undvika sådana missförstånd och feltolkningar är det viktigt att vi 

som författare arbetar sanningsenligt och objektivt till vad intervjupersonerna gett oss 

för material. 

Vi har även vetenskapsrådets föreskrift om forskningsetiska principer som 

utgångspunkt. Vetenskapsrådet (2002) ställer upp individskyddskravet som bör följas 

när man bedriver forskning. Individskyddskravet delas upp i fyra stycken huvudkrav. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om vilken uppgift de har i projektet/studien och de villkor som 

gäller deras deltagande. De ska alltid upplysas om att deltagande i projektet/studien är 

frivilligt och att de närsomhelst har rätt att avbryta sin medverkan.  Informationen som 

ges ut till deltagaren ska innefatta all den information som rimligtvis kan påverka deras 

vilja att medverka. Samtyckeskravet bygger vidare på det första och innebär att 

forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. Vid 

eventuellt avbrott får inte undersökningsdeltagarna utsättas för påverkan eller 
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påtryckning att fortsätta, och det bör heller inte finnas ett beroendeförhållande mellan 

deltagare och forskare. Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter kring personer 

ska ges största möjliga konfidentialitet och att uppgifterna ska förvaras på ett sätt att 

obehöriga inte har tillgång att ta del av dem. Alla uppgifter om identifierbara personer 

ska avidentifieras så att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas för 

forskningsändamål, och inte för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften.  

I mötet med intervjupersoner har vi förhållt oss till dessa krav. Vi har skickat ut ett 

informationsbrev där vi presenterat vår studie och syftet med intervjuerna. I detta brev 

har det framkommit på vilka grunder studien görs, samt att medverkan sker frivilligt 

och att intervjupersonerna närsomhelst kan avbryta sin medverkan. Materialet har 

sparats genom inspelningar med mobiltelefon, och har förvarats lösenordsskyddat på 

privat mobiltelefon samt lösenordsskyddat på privat dator. Materialet har transkriberats 

och avidentifierats i presentationen av resultatet, och har enbart använts i denna studie 

och inte för något annat syfte. Informationsbrevet och intervjuguiden som använts kan 

återfinnas som bilagor till uppsatsen. 

4.7 Arbetsfördelning 

Arbetet med studien har genomgående skett gemensamt. Båda författarna har varit 

aktiva och delaktiga i samtliga av studiens avsnitt. Studiens 7 intervjuer har utförts vid 5 

tillfällen. Vid två av dessa tillfällen uppstod behovet att ha 2 intervjuer samtidigt varpå 

det var nödvändigt att utföra varsin intervju individuellt. Transkriberingen delades 

därefter upp mellan författarna. Att skrivprocessen skett gemensamt har bidragit till att 

vi båda erhållit en likvärdig förståelse för alla uppsatsens delar. Vi har också gemensamt 

kunnat sträva efter att alla avsnitten uppfyller samma krav på språk och kvalité.  

5 Resultat & Analys 

I detta avsnitt presenterar vi resultaten av de intervjuer vi genomfört. Resultatet har 

tematiserats utifrån intervjuernas fokus. Vi delar upp resultatet under två huvudrubriker: 

Uppmärksammande av hemmasittare och Arbetets utformning. Under dessa rubriker är 

resultat presenterat utifrån centrala teman i intervjuerna. Efter att teman presenterats 
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analyseras resultatet utifrån systemteori och samverkansteori, samt relateras till tidigare 

forskning.  

5.1 Uppmärksammande av hemmasittare 

I intervjuerna samtalade vi kring när ett hemmasittande beteende 

uppmärksammas av socialtjänsten, i samtliga intervjuer framkom det att 

socialtjänsten upplevs som en sista instans i ärenden kring hemmasittare.  

[…] När våra kollegor på utbildningsförvaltningen eller vid skolorna 

inte känner att man kan nå någon framgång längre. Då blir nästa 

instans socialtjänsten. (I.P 1) 

Samtliga respondenter upplever att problematiken är långtgående när ärendet 

uppmärksammats. Det är först när problematiken har utvecklats socialtjänsten kommer i 

kontakt med hemmasittarna. På frågan om problematiken brukar vara långtgående när 

ärendet uppmärksammas svarade en av respondenterna.  

[…] De jag mött, har jag känt, har egentligen börjat ganska tidigt 

men man har inte riktigt förstått det då […] (I.P 5) 

Det framkommer också i intervjuerna att respondenterna upplever att problematiken 

uppmärksammats ”för sent” och att skolan förknippas med negativa känslor som gör det 

svårare för barnet att vilja komma tillbaka till skolan. Barn som har behövt extra stöd på 

grund av svårigheter och barn som blivit mobbade eller utsatta för trakasserier är två 

grupper våra respondenter lyfter som riskerar att utveckla ett hemmasittande beteende.  

 […] vissa kanske har behövt ett visst stöd, man kanske haft svårt med 

koncentrationen och behövt ett stöd redan i tvåan på grundskolan. 

[…] På vissa skolor har barnet blivit mobbad under skoltid utan att 

någon har tagit tag i det och föräldrarna har fått stånga sig blodiga 

och inte känner att de har fått någon hjälp […] klart man inte vill gå 

till skolan då. (I.P 5) 

En av respondenterna uttryckte specifikt att det behövs mer resurser i skolan som kan 

fånga upp behoven innan de utvecklas till ett hemmasittande beteende. Respondenten 

upplever att det behövs mer fokus på det förebyggande arbetet i skola genom att tillsätta 
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exempelvis socionomer med uppdrag att se till de behov som eleverna har, och skapa en 

bättre miljö för barnen. 

Fler resurser i skolan tänker jag, så att man skulle se varje barn, 

varje individ [...] Jag tror att det skulle behövas fler vuxna i skolan 

som skulle se behoven. (I.P. 5) 

Respondenterna menar också att det förekommer skam och skuldkänslor hos 

hemmasittare. Respondenterna anser att hemmasittarna ibland har en känsla av att inte 

räcka till eller vara lika bra som de jämnåriga.  

Man ska inte undgå att faktiskt tänka på att det finns en skam… en 

form av skam för många ungdomar att man inte går till skolan, att 

man inte klarar av det som alla andra. (I.P 1) 

Flera av respondenterna menar att det är svårt att bryta ett hemmasittande beteende som 

har pågått under en längre tid. De anser att svårigheterna i arbetet ökar i takt med att 

frånvaroperioden blir längre.  

[…] Det blir värre, det blir svårare att komma tillbaka ju längre tiden 

går. Ju längre tid man stannar hemma desto mindre sannolikt blir det 

att man faktiskt återvänder igen till skolan. (I.P 1) 

Enligt våra respondenter kan problematiken finnas hos barnet utan att det 

uppmärksammas. Skolan är ett forum där barnen syns, och om barnet befinner sig 

utanför skolan kan problematiken vara svår att se.  

Problematiken kan finnas hos eleverna utan att någon har vetskap om 

den. […] Ibland är den lite svårare att se för att skolan är ett sånt 

forum där ungdomar och barn syns väldigt mycket. Och när de inte 

går dit så kan ju också delvis problematiken hållas lite i det dolda. 

(I.P 1) 

Respondenterna menar att majoriteten av hemmasittarna de kommer i kontakt med är i 

högstadie och gymnasieålder, men att det även kan röra sig om barn på grundskolenivå.  
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Just nu har jag barn mellan 8 och 18 år som jag jobbar med. Så det 

är ett ganska stort spann. (I.P. 5) 

[…]Sen skulle jag säga att det finns en övervikt när man går över till 

gymnasiestudier. (I.P 1) 

Respondenterna berättade att begreppet hemmasittare de senaste åren blivit ett ämne 

som det talats om i större utsträckning. De upplever att hemmasittare är relativt nytt och 

att det har blivit ett större problem på senare år.  

De senaste 5-6 åren har man börjat prata mer om det. Och de senaste 

2-3 åren har det varit ”åh vi måste göra någonting” för alla kommer 

ju från olika håll med hemmasittare, hemmasittare, hemmasittare. Jag 

har jobbat i behandlingsverksamhet sedan 1986, och inte fanns det 

några hemmasittare då, det har förändrat sig jättemycket. (I.P 4) 

Flera respondenter uppger att de upplever att medelåldern på hemmasittare har ändrats. 

Tidigare har de upplevt att medelåldern varit i tonårsperioden och framförallt i den 

senare hälften, men på senare år har det blivit vanligare även i lägre åldrar. En 

bidragande faktor till detta upplevs vara en förändrad skolmiljö, där det har blivit större 

krav på individen själv och ett krav på prestation inför sina klasskamrater. 

Om du frågat mig för 5-6 år sedan, då hade jag sagt runt 15. Nu så 

tror jag det går ner, vi har hemmasittare som är 11-12 år. […]man 

ställer större krav på eleven, eleven ska framföra och prestera inför 

klass, man ska vara i centrum o visa vad man gjort o kan. Det är 

väldigt många som inte gillar det.  (1.P. 6) 

5.1.1 Multipel problematik  

I intervjuerna diskuterade vi hur hemmasittandet uppmärksammas och anledningen till 

att ärendet hamnar på socialtjänstens bord. I intervjuerna framkommer det att 

hemmasittandet inte alltid är anledningen till att barn med en problematisk skolfrånvaro 

kommer till socialtjänsten. Gruppen hemmasittare är en icke homogen grupp och ofta är 

det en annan problematik som ligger till grunden för socialtjänstens involvering. 

Exempel som våra respondenter tar upp är barn som behövt stöd i skolan under en 
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längre period, eller som utsatts för mobbning och/eller trakasserier. Respondenterna tar 

även upp miljö, hemssituation, psykisk ohälsa och till viss del missbruk.   

[…]I gruppen hemmasittare är det inte helt sällan att det finns en 

annan socialproblematik också. […] det är inte helt sällan att det kan 

finnas drogbruk bakom eller någon form av familjeproblematik och 

då blir det inriktningen för oss. (I.P 6) 

[…]Att det kommer in rapporter om att det varit stökigt kring 

ungdomen eller det har varit brott. Då kanske de uppdagas hur det 

egentligen ser ut i den här ungdomens liv och vardag. (I.P 6) 

Att skolgången fungerar bra lyfts av respondenterna som en viktig faktor för barnets 

välmående. De utgår i sitt arbete inte ifrån att ett hemmasittande beteende där eleven 

vägrar går till skolan är ett normaltillstånd, utan att det finns något som ligger till grund 

för det.  

Man mår bra av att ha en stadig sysselsättning, man mår bra av att ha 

kompisar i skolan och man mår bra av att tillgodogöra sig studier och 

känna att man kommer framåt och färdas i samma riktning som alla 

runt omkring en. (I.P 1) 

5.1.2 Analys 

Havik Bru och Ertesvåg (2014) och Friberg et al. (2015) menar att vanliga anledningar 

till frånvaro som studenterna ger är mobbning, vägran/ovilja och hälsoproblem. De 

relaterar detta till dåligt psykiskt mående. Våra respondenter upplever att dessa orsaker 

är vanliga och att hemmasittare är känsliga för misslyckanden i skolan, bland annat i 

form av skamkänslor. De upplever även att en känsla av utanförskap och otillräcklighet 

bidrar till att barnet inte vill gå tillbaka till skolan. Det framkom även under intervjuerna 

att de upplever att höga krav på prestation är en bidragande faktor, vilket även 

Aspergerförbundets (2018) skolundersökning visar.  

Respondenterna upplever att barnens skolfrånvaro ofta börjar som ströfrånvaro vid 

enstaka tillfällen. Över tid utvecklas detta och blir allt mer sammanhängande. När det 

hemmasittande beteendet har utvecklats och befästs hos barnet är det svårt att få barnet 
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tillbaka till skolan. Respondenterna menar att svårigheterna med att få tillbaka barnet 

ökar ju mer långtgående problematiken är. Springe (2009) anser att när frånvaron ifrån 

skolan har eskalerat och utvecklats till hemmasittande befinner sig eleven i en destruktiv 

situation som riskerar att medföra framtida psykosocial problematik. När beteendet väl 

blivit befäst krävs det stora ansträngningar för att bryta detta beteende.  

Samtliga respondenter upplever att ett hemmasittande beteende uppmärksammas för 

sent. Respondenterna upplever att socialtjänsten ibland kommer i kontakt med 

hemmasittare först när problematiken har blivit befäst. Respondenterna menar att det 

finns ett behov av att se problematiken tidigare för att kunna utreda problematiken och 

arbeta med barnet innan problemet utvecklas. Skolinspektionen (2016) och Kearney och 

Graczyk (2013) lyfter att det är av yttersta vikt för att motverka en problematisk 

skolfrånvaro.  

Respondeterna upplever att när barn slutar gå till skolan medför det att eventuell 

problematik är svår för skolan att upptäcka. Genom Parrish (2012) & Öquists (2008) 

beskrivning av systemteorin är det möjligt att se en hemmasittande elev som ett eget 

system. På samma sätt är socialtjänst, skola och andra samverkanspartners egna 

enskilda system. Elever är vanligtvis en del av skolans system, därför är det rimligt att 

anta att detta medför att skolan kan vara uppmärksam på de elever som närvarar i 

undervisningen. När elever avviker från skolan och skapar sig ett eget isolerat system 

saknar skolan inflytande hos den eleven och hänvisas till dialog med vårdnadshavarna. 

Kopplingen mellan de två systemen, barnet och skolan, som Öquist (2008) menar är 

viktig för att systemet inte ska stagnera finns alltså inte kvar vilket kan bidra till att 

uppmärksammandet av ett hemmasittande beteende ofta sker för sent. Moe (1996) 

menar att sociala system i sin natur är slutna system och sköter sin egna kommunikation 

med omvärlden för att utvecklas. På det sättet väljer systemet selektivt vilken 

information som inhämtas. Ponera att det istället går att applicera samma selektiva 

tankesätt på endast en del i det sociala systemet. Om en hemmasittande elev stänger ute 

skolan från all kommunikation som annars sker mellan parterna, vad händer? Detta 

skulle kunna vara en förklaring till varför ett hemmasittande beteende uppmärksammas 

för sent. Systemet kanske slutar att upphöra överhuvudtaget då all den information och 

kommunikation som höll det vid liv tog slut. Alternativt kanske kan argumenteras för 

att skolan som eget system utvecklas vidare utan den hemmasittande eleven, varpå det 
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systemet ändrats så mycket att det inte finns någon återvändo till hur systemet eleven 

och skolan hade från början (jmf Öquist 2008). 

5.2 Arbetets utformning 

I intervjuerna framkommer det att i arbetet med hemmasittare använder respondenterna 

sig inte av insatser riktade specifikt till denna målgrupp. Eftersom dessa är en bred och 

komplex grupp behöver arbetet ske på en individuell basis och skräddarsys efter behov.  

Nej det finns det inte mer än att man i allra största mån försöker att 

samarbeta med skolan och utbildningsförvaltningen. […] Kanske 

gemensamt göra ett beslut om det är rätt period i livet för den här 

ungdomen att fortsätta inom gymnasiet eller om det ska finnas någon 

mer skräddarsydd och anpassad sysselsättning för den här ungdomen. 

[…] Det finns ingen såhär mallanpassad insats vi har som riktar sig 

just till de här, utan det är individuellt från barn till barn, ungdom till 

ungdom och se vad det de behöver. (I.P 1) 

Genom att se till de individuella behov som hemmasittarna har kommer de 

professionella i kontakt med många olika problematiker som behöver många olika 

lösningar. En av våra respondenter uppger att tjejer kan vara något överrepresenterade 

inom psykisk ohälsa, självskadebeteende och uppvisar tydligare depressiva tendenser än 

vad killar gör. Killar beskrivs som slutna och tar längre tid att fånga upp då 

självskadebeteenden och psykisk ohälsa kan vara svårupptäckt eftersom de ofta 

spenderar mycket tid med att gömma sig i en virtuell värld, som att spela datorspel.  

Och när vi har tjejer med den typen av problematik är det ganska lätt 

för oss att motivera och hänvisa vidare till barn och 

ungdomspsykiatirn att vi börjar ett gemensamt arbete därigenom. 

Som jag upplever har nått framgång väldigt många gånger. (I.P 1) 

Respondenterna anser att man bör söka sig till hemmasittarna där de befinner sig. De 

menar att det är viktigt att möta upp ungdomen där hen har sin trygghet.  

[…] att man faktiskt tar sig till de här ungdomarna, knackar på 

dörren och försöker möta upp de där de har sin enda trygghet just nu, 
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och de är i hemmet där de befinner sig. För att är det svårt att ta sig 

till skolan är det många gånger väldigt svårt att ta sig till någon form 

av lokal som vi i socialtjänsten använder för behandlingstillfällen 

också. (I.P 1) 

Den uppsökande verksamheten kan vara svårmotiverad om den bakomliggande 

problematiken är otydlig. Respondenterna trycker särskilt på de unga som sitter hemma 

och spelar datorspel som en svår grupp att motivera till ett förändringsarbete. Särskilt 

när denna gruppen inte uppvisar någon annan social problematik. När ett 

förändringsarbete kommit igång uppger respondenterna att det kan vara svårmotiverat 

att fortsätta ett arbete utan att en tydlig förändring ses. Hur länge ett arbete kan fortgå 

utan att en förändring sker beskrivs som ett större problem än att hitta rätt insatser.  

Men sen kommer man till en annan fråga som vi ofta stöter på också, 

hur mottaglig och motiverad är man för att ta emot det här? Och hur 

mycket tålamod har man inom de sociala myndigheterna? Kan man 

utan att få minsta lilla ingång till att det finns några positiva effekter 

av det här behandlingsarbetet? Hur länge kan det fortgå utan att man 

kanske ger upp på den här gruppen? Och det är kanske ett större 

problem än att hitta rätt insats. (I.P 1) 

När skolan uttömt sina alternativ och inte ser någon framgång hos ungdomen gör de en 

orosanmälan till socialtjänsten. Ibland kan anmälan upplevas vara på grund av att skolan 

inte vet hur de ska gå tillväga. 

det känns inte bara som att de anmäler bara för att ”nu är vi oroliga 

för ett barn” vilket är ju det som ska vara anledningen... men det 

känns som att... nä men de vill se någonting specifikt tror jag.. att de 

nästan också behöver lite stöd ibland för att veta hur de ska bemöta 

ungdomar. (I.P 3) 

Även socialtjänsten kan hamna i en situation som innebär att det kan vara svårt att 

motivera ett fortsatt arbete när inga lösningar som presenteras har någon effekt. Ett 

förändringsarbete förutsätter att klienten är mottaglig för de insatser som erbjuds. Finns 

inte den mottagligheten kan socialtjänsten hamna i slutsatsen att det inte är rimligt att 

erbjuda fler insatser.  
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Ibland hamnar man i att man gör bedömningar som säger att det är 

inte rimlig att inom en nära förestående tid så kommer den här 

ungdomen att vara mottaglig för den här typen av 

behandlingsinsatser som vi erbjuder. […] Man tittar på hur gammal 

är den här personen? Vad har vi för skyldigheter? Finns det någon 

annan som kan fånga upp det här? […] Och sen så hänvisar man till 

det kommunala uppföljningsansvaret att man får erbjuda någon 

annan typ av sysselsättning. (I.P 1) 

5.2.1 Samverkan 

Under intervjuerna tog vi upp temat samverkan, framförallt hur och om socialtjänsten 

samverkar med andra aktörer i arbetet med hemmasittare. Respondenterna ansåg att 

samverkan är en central och nödvändig faktor i arbetet.  

Samverkan är roten till arbetet, jag kan inte jobba mot skolan om jag 

inte har kontakt med skolan. Jag kan lägga ner hur många timmar 

som helst med ungdomen men har jag då ingen samverkan med skolan 

och vet att dom tar emot honom på bästa sätt kommer han ju snart 

sätta sig hemma igen (I.P 6) 

Den huvudsakliga aktören som respondenterna menar att professionella inom socialt 

arbete samverkar med är skolan. Men beroende på ungdomens problematik tas olika 

kontakter i varje ärende. Det är behovet som styr vilka aktörer som är inblandade. En 

vanlig form av samverkan i praktiken är SIP (Samordnad individuell planering) möten 

där relevanta aktörer kallas in till ett gemensamt möte. Genom samverkan upplever 

respondenterna att arbetet med ungdomen tydliggörs och att en tydlig arbetsfördelning 

möjliggörs.  

Man försöker samverka så man inte gör helt olika eller så man inte 

gör varandras saker utan man försöker kolla vad som är bäst att göra 

och vad den här ungdomen behöver […]. (I.P 5) 
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5.2.2 Olika fokus 

I intervjuerna lyftes olika verksamheters fokus och hur det kan vara ett hinder för 

samverkan. Respondenterna ansåg att skolans bild av socialtjänstens uppgift och fokus 

inte alltid stämmer överens med det fokus socialtjänsten har. För skolan kan fokus vara 

att eleven kommer till skolan, men för socialtjänsten är inte själva skolgången alltid 

första prioritet. Att det finns flera fokus och olika prioriteringar kring problemet 

upplever respondenterna är ett hinder för samverkan.  

För skolan är det ju såklart centralt om de har en ungdom som inte 

kommer till skolan överhuvudtaget så är det ju jätteakut, men att man 

kanske lite krasst kan konstatera att de befinner ju sig åtminstone 

hemma och man kan konstatera att de inte utsätter sig för någon 

direkt livsfara […]. (I.P 1) 

Respondenterna anser att ett sätt att motverka de problem som kan uppstå på grund av 

olika fokus är att sammanställa alla professionella kontakter kring ungdomen och skapar 

ett gemensamt och enhetligt syfte.  

[…] man måste ha förmågan att se utanför sin egen organisation och 

kunna se vad som är till nytta för individen. Så att man inte bara 

lägger fokus på sitt eget regelverk för då blir det nästan ogörligt.  

Man måste hela tiden tänka individen i mitten, och så får man titta i 

sin egen organisation och se vad man kan bidra med till vad ”kalle” 

behöver. Det perspektivet måste alla ha annars blir det svårt. (I.P 7) 

5.2.3 Olika förutsättningar 

Respondenterna talade om olika verksamheters förutsättningar och att skillnaderna 

mellan dessa kan försvåra samverkan. Praktiska förutsättningar i form av resurser kan 

vara ett hinder för det stöd som olika aktörer vill genomföra, till exempel personal 

och/eller resursbrist.  

Att man har olika förutsättningar för sina verksamheter.. den går ju 

inte att undgå. […] Man kan identifiera att det finns ett behov men 
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här och nu kan man inte verkställa det så fort eller så kraftfullt som 

man behöver göra. (I.P 1) 

5.2.4 Olika ansvar 

I intervjuerna framkommer det att ansvarsfördelning är centralt för en god 

samverkansprocess. Respondenterna lyfter att det kan finnas många ansvarsområden 

kring en ungdom, och att det kan uppstå hinder i arbetet när dessa ansvarsområden är 

otydliga.  

Man kan konstatera att det finns en oro eller det kan finnas 

indikationer att det kan finnas behov av extra stöd till en ungdom […] 

Och då är frågan vem ska utreda det, när ska det utredas och hur ska 

det utredas? Ska skolan tillgodose någon form av basutredning? När 

ska den ske i tiden? När kan man isåfall inom barn och 

ungdomspsykiatrin plocka upp och fullfölja den här utredningen… 

(I.P 1) 

Respondenterna pekar på en otydlighet i vems ansvar det är att hjälpa de hemmasittande 

ungdomarna. Skolan är ofta villig att arbeta för ett förändringsarbete kring 

hemmasittarna om de kommer till skolan. Därför föreslår de att socialtjänsten ska se till 

att någon kör dit eleverna. Samtidigt hävdar respondenterna att detta är skolans ansvar. 

Idén är dock något som återkommer under intervjuerna och föreslås av flera 

respondenter, enligt deras utsagor både av skola och föräldrar.  

För ofta känner ju vi att skolan och föräldrarna tycker att det är 

tuffast att få iväg ungdomen på morgonen för det är ju där det händer 

liksom och de vill att vi ska komma hem och hämta dem varje morgon. 

Och då tänker man att nej går ju inte, jag har ju flera ungdomar och 

då tänker man att det hade varit bra om det fanns något 

”hemmasittarteam”. (I.P 5) 

Tiden precis innan skolan börjar beskrivs som en vital punkt och en resurs som innebär 

att ett motiverande arbete sker hemma och inkluderar transport till skolan just vid den 

här vitala tidpunkten förekommer från flera respondenter. Skulle ungdomen inte vilja 
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följa med till skolan behöver detta inte ses som ett misslyckande utan istället som en 

möjlighet till fortsatt stöd i hemmet.  

Utan då är man kvar där, pratar med ungdomen och äter frukost. 

[…]”Okej ja idag gick det inte, vad tror du skulle behövas för att de 

skulle funka, när gick du och la dig igår?” Att man skulle kunna hitta 

mycket strategier för att de ska bli bättre. För ofta blir det ännu ett 

misslyckande”. (I.P 5) 

5.2.5 Långsiktigt arbete 

I arbetet med hemmasittare behöver de professionella arbeta långsiktigt och låta det ta 

sin tid. Det finns ingen snabb lösning på problemet, utan det är viktigt att skapa en 

relation till barnet och börja där. Att skapa relation och att barnet får ett förtroende för 

respondenterna är avgörande för ett lyckat arbete.  

Min erfarenhet är att enda sättet att jobba med personer som har ett 

långt utanförskap är att bygga relation. Dom måste få förtroende för 

mig och känna att jag vill deras bästa annars kan vi lägga ner. De 

går inte att komma med massa färdiga lösningar, dom måste lita på 

mig annars blir det inget alls. (I.P 7) 

5.2.6 Insatserna fungerar inte likadant för alla 

Skolans arbete upplevs av resondenterna variera mellan olika skolor. Vilka kuratorer, 

mentorer och lärare som arbetat med eleverna och de anpassningar som tillämpats har 

en stor inverkan i hur ärendet sedan ser ut när det uppdagas hos socialtjänsten. 

Respondenterna klargör att skolan i många fall utfört ett fantastiskt arbete med många 

svåra fall men att när samma metoder applicerats på vissa elever får de motsatt effekt. 

Vanligt är att eleverna får specialundervisning i mindre grupper. Elever som tidigare 

haft en problematisk frånvaro slutar då ibland helt att komma till skolan.  

Det kan vara en sån sak som kan göra att man känner sig lite 

utpekad. Att man har svårt att gå till skolan för att man på förhand 

blir satt i ett fack där man får vända sig till någon form av 

undervisningsgrupp som är tillsatt med väldigt goda intentioner men 
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som också kan göra att ungdomarna känner sig exkluderade från 

gemenskapen. (I.P 1) 

5.2.7 Dialog önskas 

De förändringar som görs för ungdomarna kan ibland ha långtgående effekter, både 

positiva och negativa. Därför anser respondenterna att det hade varit önskvärt att föra en 

dialog angående effekterna av de insatser som införs. Ett av förslagen som föreslogs när 

vi pratade om hur arbetet med hemmasittare kan förändras var att skolan bör anamma en 

utredningsmetodik som mer liknar den socialtjänsten använder, redan vid tidiga tecken 

av ett frånvaromönster. 

Att man går in och börjar titta på familjenätverket direkt. Se vilka 

resurser som finns runt omkring, hur kan vi göra för att få det här att 

fungera? För att..  med största sannolikhet så hittar man också 

många av svårigheterna just i det familjenätverket också. (I.P 1) 

5.2.8 Hjälp till självhjälp 

Trots att insatser erbjudits och förändringsarbetet kan ha pågått under en lång tid är 

resultatet inte garanterat. Det är inte säkert att ett hemmasittande beteende går att vända 

utan att individen själv är katalysatorn.  

Jag vet inte riktigt om det blev så mycket effekt faktiskt, […] jag tror 

inte att han gick så mycket mer till skolan. Vad ska vi göra mer? Vi 

kan ju inte omhänderta honom. […] Då tyckte väl vi att vi hade gjort 

vad vi hade kunnat då tror jag. (I.P 3) 

Vad man tänker är kanske att det finns en mognadsprocess som 

infinner sig naturlig […]. Väldigt ofta så ser vi att ungdomar själva 

kommer till insikt och hittar en motivering till att göra förändringar i 

sitt liv. […] I någon mån är det ju också en form av reflektionsprocess 

som säkerligen pågår hemma för de här ungdomarna. (I.P 1) 

I många fall är det den hemmasittande ungdomens intressen och önskningar som ligger 

till grund för hur arbetet fortlöper. Respondenterna poängterade vikten av att ta tillvara 

på de ledtrådar ungdomarna ger.  
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Då frågade jag ”vad vill du bli när du blir stor”? – Spelutvecklare, sa 

han. Skitsmart! Då kastade han ut en krok -”vad gör jag då”? (I.P 4) 

Det finns ingen regel,  man får fånga de krokar som de kastar ut, så 

tänker jag. Och ha lite tur kanske. (I.P 4) 

5.2.9 Våga tänka nytt 

Eftersom en standardiserad metod eller insats är svåranvänd hänvisar respondenterna till 

att varje fall är unikt och behöver sin egna unika lösning. Viktigt i denna arbetsprocess 

är att tänka nyskapande och kreativt. För att lösa problematiken med hemmasittare 

behöver socialarbetare ofta förlita sig på individanpassade metoder. 

Nja, men att man tänker nytt! Någon hade jobbat jättelänge med en 

kille och sen fick han reda på att behandlaren hade en hund. Då kom 

behandlaren med sin hund och sen gick de till skolan tillsammans. 

(I.P 4) 

Utöver både metoder och insatser behövs det också mer tid till att arbeta med dessa 

ungdomar. För att fånga upp ungdomens intresse, få tillgång att komma och prata med 

familjen och därefter bygga ett förtroende önskas mer tid till detta arbetet. 

Asså få tid. För det är inte en eller två gånger i veckan. Ibland kan 

det vara varje dag som behövs. Den här killen som bara får 2 timmar 

i veckan, hur får man en relation med en sån kille? […] men vi är 

inga trollkarlar, däremot tror jag att om man bygger upp ett bra 

nätverk runt familjen och skolan samt ger varandra styrka, då tror jag 

man kan lösa jättemycket. (I.P 4) 

5.2.10 Alternativ till traditionell skolgång    

Våra respondenter menar att det inte alltid är möjligt för individen att återuppta 

skolgången i normal form. Skolan har blivit en plats av misslyckanden som upplevs 

vara allt för jobbig att återgå till.  

Många är så brända på skolan så att de inte ens vill försöka, man 

vågar inte tänka att gå till skolan. (I.P 7) 
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[…]skolan har kanske varit ett misslyckande under en längre tid,  det 

hjälper inte att försöka dra tillbaks dom till skolan i den formen som 

skolan är. (I.P 2) 

I ärenden som rör ungdomar i gymnasieåldern utan skolplikt arbetar respondenterna 

ibland mot andra utbildningsalternativ, till exempel folkhögskola. Om ungdomen får 

möjlighet att studera saker hen är intresserad av och får känna att hen gör framsteg kan 

detta motivera ungdomen att söka sig tillbaka till skolan.  

Att skaffa sig lite självförtroende och känna att jag kan lära mig om 

jag har rätt förutsättningar. Är jag i en liten grupp och får hjälp så 

kan jag lära mig, jag är inte korkad […] och just det här att faktiskt 

våga att plugga lite kan ge en del så pass mycket självförtroende att vi 

kan hjälpa dem vidare till någon annan skolform. (I.P 7)  

I vissa fall är inte skolan relevant alls, utan det kan vara aktuellt att istället hjälpa 

ungdomen att komma ut på arbetsmarknaden. Att ha någon form av sysselsättning på 

dagarna så att ungdomen kommer utanför hemmet och gör något.  

5.2.11 Analys 

Respondenterna talar om en varierande bakgrund till varför barn utvecklar ett 

hemmasittande beteende. Den bakomliggande problematiken har tagit ett stort utrymme 

i både anledningar till ett hemmasittande beteende och utformningen av det fortsatta 

arbetet. I arbetet med hemmasittare upplever våra respondenter att arbetet alltid 

individanpassas eftersom att den bakomliggande problematiken är olika från individ till 

individ. Friberg et al. (2015) menar att inlärningssvårigheter och otillräckliga 

skolresultat inte är vanliga orsaker till hemmasittande. Uttalanden från våra 

respondenter skiljer sig från det Friberg et al. (2015) säger. De upplever att 

inlärningssvårigheter som förekommer under en längre period bidrar till hemmasittarens 

känslor av misslyckande och jämför sig med eleverna runtomkring. En misslyckad 

skolgång är förknippat med skamkänslor som kan öka hemmasittande tendenser. 

Respondenterna beskriver hur det ibland inte är ett alternativ för barnen att återvända till 

skolan. Är barnet i gymnasieåldern kan det också vara ett alternativ att komma ut på 

arbetsmarknaden istället och tillgodogöra sig utbildning vid ett senare tillfälle, genom 
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exempelvis folkhögskola. Utifrån systemteorin visar detta att elevens system i ett sådant 

tillfälle befinner sig så långt ifrån skolans system att en återintegration inte är möjlig. 

Arbetet är således centrerat till att återintegrera individen till ett system som redan 

stagnerat. Att elever upplevs svara mer positivt till andra lösningar kan förstås med att 

eleven vid ett sådant tillfälle kommer i kontakt med ett nytt system och en ny koppling 

mellan den skolan och elevens system blir möjlig. Som exemplifierat i teoriavsnittet 

beskriver Öquist (2008) nyblivna pensionärers bussresa och hur det efter resan inte 

fanns någon återvändo till hur systemet såg ut från början. Samma princip kan tillämpas 

på hemmasittarens och skolans system. Det finns ibland ingen återvändo till den 

reguljära skolgången eftersom de olika systemen i ett sånt skede ser olika ut. Vilket kan 

vara en anledning till varför alternativa lösningar på skolgången kan vara att föredra.  

Att skolans arbete upplevs variera mellan olika skolor kan med systemteorin förstås 

som att de olika skolorna agerar som enskilda system. När skolan kommit i kontakt med 

elever med hög frånvaro har de som Parrish (2012) förklarar, inhämtat information över 

systemets gränser och hittat en lösning på problemet. Exempelvis specialundervisning 

av någon form. När systemet kommer i kontakt med hemmasittare och 

specialundervisningen inte fungerar behöver systemet på nytt inhämta information över 

systemets gränser. Att olika skolors arbete upplevs variera, där de i vissa fall hittar 

lämpliga lösningar på elevers frånvaro och vissa fall inte hittar någon alls, kan med 

systemteorin förstås som att de olika skolsystemen inte arbetar tillräckligt med varandra 

över systemgränserna. Öquist (2008) menar att en koppling mellan olika system är 

nödvändig. Brist på informationsutbyte systemen emellan kan leda till att systemen 

stagnerar. Detta kan innebära att skolor behöver en bättre eller en mer stabil koppling 

till varandra för att underlätta informationsutbyte för att snabbt kunna fånga upp ett 

hemmasittande beteende hos eleverna.   

Respondenterna uppger att samverkan är en vital del av ett förändringsarbete kring 

hemmasittare. De upplever att utan samverkan går det inte att arbeta med hemmasittare 

överhuvudtaget. Det är även viktigt att skapa allians med föräldrar. Även Springe 

(2009) anser att samverkan är en stor del av ett lyckat arbete med hemmasittare. Genom 

att tillsammans strukturera och genomföra förändringsarbetet visar resultaten att antalet 

hemmasittare minskar och att det arbetet underlättas av samarbetet. Basic (2017) skriver 

att allianser med föräldrarna också är en viktig faktor i arbetet.  



 

- 32 - 

Respondenterna uppger att en av de vanligare formerna av samverkan sker via SIP 

möten som ämnar till att arbetsfördelning och ansvar ska bli så tydligt som möjligt. 

Samtalen kring samverkan berörde de olikheter som finns inom olika verksamheter och 

att respondenterna upplever att det försvårar samverkan. Verksamheters 

ansvarsområden, förutsättningar och fokus skiljer sig ofta och detta kan innebära att det 

är svårt att samlas enhetligt kring individuella fall och skapa sig en gemensam plan att 

utgå ifrån. Respondenterna lyfter att för att underlätta samverkan är det viktigt att 

gemensamma möten kallas där fokus och tillvägagångssätt diskuteras och bestäms. 

Magnusson et al. (2013) menar att olika parter ofta har specifika och begränsade 

arbetsfält. Olika intressen, oklar arbetsfördelning och en hög personalomsättning är 

faktorer som kan resultera i svårigheter för samverkan. På grund av de olikheter som 

finns är det därför viktigt att parterna kommer tillsammans med individens bästa som 

gemensamt fokus.  

Respondenterna anser att det är viktigt att ha en förståelse för vad andra professioner har 

för möjligheter och begränsningar när man genomför ett samverkansarbete. Detta 

återfinns i Danermark (2005). Danermark beskriver i sin teori om samverkan vikten av 

att olika professioner behöver ha en förståelse för varandras perspektiv och synsätt. 

Genom att tydliggöra skillnaderna som finns i professionerna skapas en ökad förståelse 

för de andra professionernas tillvägangångssätt. Danermark (2005) menar att det är 

oundvikligt att perspektiv och synsätt skiljer sig ifrån olika professioner, eftersom olika 

organisationer har olika kunskapsbakgrund och sätt att förklara situationer på. Det är 

viktigt att inte låta detta bli ett hinder i ett samverkansarbete utan de olika synsätt som 

finns behöver behandlas med respekt och tillåtas vara olika.  

Respondenterna anser att det finns olika förväntningar och intressen mellan skola och 

socialtjänst. Arbetsfördelningen beskrivs inte som självklar och vilken part som har 

ansvar är många gånger otydlig hos de vi samtalat med. Dessa faktorer tas upp av 

respondenterna som beskriver en önskan från skolans sida att socialtjänsten bistår med 

att eleverna blir hämtade och körda till skolan. Ett annat exempel våra respondenter har 

är att skolan ibland upplevs anmäla när skolan vill ha hjälp på ett specifikt sätt. 

Danermark (2005) skriver att det finns en risk att problem uppstår när en person ifrån en 

profession gör anspråk på att bestämma i frågor som inte är direkt kopplade till dennes 

ansvar. Det är viktigt att tydliggöra vilken befogenhet den egna professionen besitter 

och förhålla sig till den för att ett samverkansarbete ska ha förutsättningar att lyckas.  



 

- 33 - 

Danermark (1999) menar att samverkan delas upp i fyra olika typer beroende på 

verksamheters uppbyggnad. Han talar om att kollaboration sker mellan myndigheter 

kring tydligt avgränsbara frågor. Den andra formen är koordination där olika 

myndigheters insatser läggs ihop för att uppnå bästa möjliga resultat. I intervju med 

respondenterna och i den tidigare forskning kan vi med hjälp av Danermark (1999) 

tolka det som att dessa två former av samverkan är de som huvudsakligen används och 

efterfrågas i samverkan mellan socialtjänst och relevanta aktörer i arbetet med 

hemmasittare. Se SIP möten som ett exempel där organisationerna samlas för att utröna 

vad alla kan bidra med i arbetet kring individen. Den tredje formen av samverkan är 

konsultation, och innebär att en yrkesgrupp gör tillfälliga insatser inom en annan 

organisation. Drogtester som görs av sjukvården på uppdrag av socialtjänsten är ett 

exempel på konsultation. Detta är också ett exempel på samverkan men innebär inte att 

det sker en gemensam bedömning av individens bästa i samma utsträckning som genom 

koordination och kollaboration. Respondenterna beskriver att skolan ibland vill att 

socialtjänsten ska tillsätta vissa insatser, till exempel att hämta elever på morgonen och 

skjutsa de till skolan. Detta kan ses som ett exempel på konsultation och detta kan 

medföra problem i ett effektivt samverkansarbete eftersom att organisationerna då inte 

bygger sin samverkan på samma förutsättningar.   

De olika organisatoriska förutsättningarna som beskrivs av respondenterna tyder på att 

det ur ett systemteoretiskt perspektiv kanske inte finns en tillräcklig koppling mellan 

systemen. En sådan koppling menar Öquist (2008) kan vara gemensamma normer och 

värderingar och krävs för att systemen ska kunna arbeta mot ett gemensamt mål. 

Socialtjänst och skola befinner sig redan i vad Parrish (2012) skulle kalla för symbios 

då de interagerar och utbyter information i arbetet med hemmasittare. Däremot visar 

respondenternas utsagor att den kopplingen som Öquist (2008) lägger vikt vid inte är 

tillräcklig. Den symbios, eller det gemensamma systemet socialtjänsten och skolan 

skapat, är då möjligtvis inte tillräcklig. Ges skola och socialtjänst andra förutsättningar 

kan det leda till en starkare koppling mellan systemen och på så sätt leda till att det 

gemensamma systemet kan samarbeta på ett bättre sätt. En sådan koppling skulle kunna 

vara en tydligare ansvarsfördelning som för med sig att det gemensamma systemets 

gränser blir tydligare. Öquist (2008) skriver att sådana gränser är nödvändiga för att 

systemet ska fungera och kan i detta fallet bidra till att samverkan i arbetet kring 

hemmasittarna fungerar bättre.  
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Springe (2009) menar att ett hemmasittande beteende blir svårare att bryta om beteendet 

blivit befäst och pågått under en längre tid. Respondenterna visar på denna 

komplicerade situation och berättar att de ibland ställs inför att problematiken är så svår 

att bryta att det inte längre är rimligt att fortsätta. Samtliga respondenter påpekar att 

arbetet är svårt och tar lång tid. De centrerar arbetet runt relationer för att bygga upp ett 

förtroende hos individen. Öquist (2008) betonar att en brist på kopplingar eller en 

förhindrad rörlighet av information mellan systemets delar kan leda till att systemet 

stagnerar. Om vi väljer att se barnets situation som ett stagnerat system när 

problematiken uppmärksammas av socialtjänsten kan vi utifrån respondenternas 

beskrivelser sedan se hur de försöker influera hemmasittarens system och tillför det med 

information och koppling tillbaka in i systemet. Respondenterna gör detta genom att 

skapa en relation med barnet för att ett förändringsarbete ska kunna ske. Trots detta är 

det inte alltid det går att hitta en lösning på den hemmastitande problematiken. 

Respondenterna hänvisar istället till att det behöver ske en personlig mognad hos 

individen för att denne ska vara öppen för en förändring av det hemmasittande 

beteendet. Respondenterna nämner även att de ibland lyckats få till ett förändringsarbete 

men att barnet fortsätter sin problematiska skolgång även efter arbetet avslutats. Det 

stagnerade systemet förväntas därmed på egen hand hitta dessa kopplingar. Denna 

situation kan återkopplas till det Moe (1996) skriver om svårigheterna med att påverka 

ett system utifrån. Likt respondenterna menar systemteorin här att den hemmasittande 

eleven behöver vara katalysatorn för att förändring ska kunna ske.  

6 Diskussion 

I detta kapitel för vi en diskussion om studiens innehåll. Inledningsvis diskuterar vi det 

insamlade resultatet utifrån syftet och frågeställningarna studien har. Vidare förs en 

diskussion utifrån våra tankar och vår uppfattning om hemmasittare som begrepp efter 

studiens genomförande. Avslutningsvis diskuteras tillvägagångsätt och inriktning för 

vidare forskning på området.  

6.1 Insatser och samverkan  

Resultatet har visat att socialarbetare inte använder sig av konkreta insatser som riktas 

till gruppen hemmasittare. Barn som benämns som hemmasittare har olika 

bakomliggande orsaker till varför de inte går till skolan. Således finns det inte specifika 
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insatser riktade mot hemmasittare som socialarbetare använder sig av i 

förändringsarbetet. Arbetet behöver ha individens förutsättningar och situation i åtanke 

och utifrån dessa vara en motiverande faktor till att eleven bryter sitt hemmasittande 

beteende.  

Respondenterna menar att ett hemmasittande beteende uppmärksammas för sent. 

Problematiken med att återintegrera elever med ett hemmasittande beteende till skolan 

upplevs öka med tiden de varit frånvarande ifrån skolan. Respondenterna beskriver de 

svårigheter som arbetet kan medföra när det hemmasittande beteendet blivit befäst. 

Därför anser vi det rimligt att ett förebyggande arbete bör vara ett område där mer fokus 

läggs i syfte att elevers situation uppmärksammas innan frånvaron eskalerat. Den 

insamlade empirin och den tidigare forskningen synliggör begränsningar hos 

socialtjänsten i arbetet med hemmasittare. Respondenterna uppger att ett 

förändringsarbete med barnet ibland inte är möjligt och hänvisar till 

uppföljningsansvaret tills barnet genomgått en personlig mognad som innebär att barnet 

själv har motivation till att genomföra en föränding i sitt liv.. Respondenterna berättar 

också att i de tillfällen som ett förändringsarbete skett och ärendet avslutats kan det 

hemmasittande beteendet kvarstå på ett eller annat sätt. De betonar att individen själv 

måste vara katalysatorn för förändring och att de ibland hamnar i en situation där det 

därför inte finns mer de kan göra. Det är i den här situationen det går att se hur 

hemmasittarna ”hamnar mellan stolarna” som Friberg et al. (2015) uttrycker det. 

Respondenterna och den tidigare forkningen lyfter att en missad skolgång skapar 

problem längre fram i livet får både individ och samhälle. De är överrens om att dessa 

barn är i behov av hjälp. Utifrån de begränsade möjligheterna att göra någonting åt ett 

hemmasittande beteende menar vi att ett förebyggande arbete blir särskilt viktigt för att 

förhindra att barn utvecklar ett sådant beteende. Tidigare forskning visar på att 

samverkan kring problematiken är centralt i ett förebyggande arbete. Respondenterna 

anser att i nuläget sker samverkan ofta mellan skola och socialtjänst när skolan 

uppmärksammat beteendet och försökt att lösa problematiken men upplever att de inte 

når någon framgång. Vi anser med grund i tidigare forskning att samverkan mellan 

skola och socialtjänst behöver ske tidigare än vad det görs i dagsläget. För att nå ett 

effektivt förebyggande arbete krävs därför samverkan för att förhindra att frånvaro 

eskalerar till ett sådant beteende. 
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6.2 Hemmasittare som begrepp  

Under studiens gång har vi förhållt oss allt mer kritiska till begreppet hemmasittare. I 

sökandet av tidigare forskning och i intervjuer beskrivs hemmasittare som ett 

samlingsbegrepp som innefattar barn med en mängd olika problematiker. Arbetet sker, 

som tidigare nämnt, med individen som utgångspunkt. Samverkan kring elever som har 

problematisk frånvaro sker utifrån den problematik som visar sig och insatserna som 

används riktas för att motverka denna bakomliggande problematik. Med detta vill vi 

belysa varje enskilt fall av hemmasittare som eget och unikt. På grund av detta är det 

svårt att benämna konkreta insatser riktade mot gruppen hemmasittare. Detta har väckt 

frågan om begreppet hemmasittare är nödvändigt. Genom att benämna barn som 

hemmasittare finns en risk för ökad stigmatisering då skolfrånvaro redan förknippas 

med skam och skuldkänslor. Fyller begreppet något syfte om varje hemmasittare har en 

varierande problematik och arbetet centreras kring detta? Den gemensamma faktorn 

hemmasittare har är att de är frånvarande från skolan på grund av skolvägran. Utöver 

detta kan problematiken se helt olika ut. Vidare kan argumentaras att begreppet 

hemmasittare antyder att problematiken ligger hos individens skolvägran och inte i de 

orsaker som ligger till grund för hemmasittandet. Att benämna elever med långvarig 

sammanhängande frånvaro som hemmasittare kan kanske därför innebära mer skada än 

nytta för individen, genom att antyda att felet är individens och därmed utsätter 

individen för onödig stigmatisering.  

6.3 Metoddiskussion 

De metoder vi använt oss av anser vi har gett oss möjlighet att besvara vårt syfte och 

frågeställningar på ett bra sätt. Utifrån en hermeneutisk ansats har vi med hjälp av 

teoretiska begrepp försökt tolka och förstå vårt insamlade material. De 

semistrukturerade intervjuerna har möjliggjort att vi kunnat föra en diskussion med våra 

respondenter kring de frågeställningar vi haft. Intervjuformen har möjliggjort att 

följdfrågor på intressanta områden som respondenterna tagit upp kunnat fångas upp och 

användas i studien. Eftersom vi varit ute efter respondenternas egna utsagor och 

berättelser hade en mer strukturerad intervjuform inte varit i linje med vårt syfte. Det 

målinriktade urvalet har varit användbart, eftersom syftet med studien riktar sig mot en 

specifik grupp professionella. Att det målinriktade urvalet kombinerades med ett 

snöbollsurval var för oss viktigt för att säkerställa att vi kom i kontakt med, och fick 
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intervjua professionella som våra respondenter rekommenderat. Det finns alltid en risk 

för att vår utgångspunkt i studien skiljer sig från verkligheten. För att fånga upp en 

sådan skillnad ansåg vi att ämnet, som av tidigare forskning framställs som beroende av 

samverkan med många olika parter, krävde ett snöbollsurval för att på ett så rättvist sätt 

som möjligt spegla hur arbetet ser ut i verkligheten. Vi har i struktureringen av vår 

studie förhållt oss till begreppet hemmasittare som ett samhällsbegrepp. Således har vi 

inte gett någon definition på vad som kan anses vara en hemmasittare till våra 

respondenter. Det innebär att det finns en risk att olika respondenter har haft barn med 

olika långtgående problematik i åtanke under våra samtal. 

Vårt syfte med studien och vår motivation av teorierna vi valt var att se arbetet med 

hemmasittare på ett mer strukturellt och övergripande plan. Under insamlingen av vårt 

empiriska material framgick att detta fokus var svårt att förhålla sig till då resultatet har 

visat att respondenternas arbete med hemmasittare är individcentrerat. Vid återblick av 

det fokus vi utgått från och det insamlade materialet kan det argumenteras för att ett 

annat fokus stämt bättre överens med den empiri vi inhämtat. Resultatet visar att arbetet 

utgår från individen och sällan sker på en strukturell nivå vilket innebär att ett fokus på 

individ och orsaksbakgrund möjligtvis hade varit mer relevant än ett fokus som ämnar 

se strukturella hinder.  

6.4 Vidare forskning 

Arbetet med hemmasittare beskrivs av respondenter och tidigare forskning som svårt 

och tidskrävande. Har ett hemmasittande beteende blivit befäst under en lång period 

menar Springe (2009) att det krävs stora ansträngningar för att bryta detta. Detta tycker 

vi har framgått tydligt i samtalen med våra respondenter. I diskussionen har vi motiverat 

ett förebyggande arbete som en viktig del av arbetet med hemmasittare utifrån 

individens problematik. Vidare forskning som undersöker möjligheterna med ett 

förebyggande arbete i syfte att upptäcka barn som befinner sig i en riskzon för att 

utveckla ett hemmasittande beteende anser vi därför vara relevant för kommande 

forskning. Även möjligheten för relevanta aktörer att samverka kring hemmasittande på 

ett förebyggande plan anser vi vara relevant för framtida forskning. Vi anser också, likt 

den tidigare forskning som gjorts angående hemmasittare, att orsakerna till att barn 

utvecklar ett hemmasittande beteende behöver undersökas vidare.   
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Linnéuniversitetet som skriver en C-uppsats om 

hemmasittare. Vi avser i studien intervjua socialarbetare som kommer i kontakt med 

skolelever med problematisk skolfrånvaro. Därför undrar vi om du är intresserad av att 

delta i vår studie? 

C-uppsatsen är en del av socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Intervjun 

kommer att beröra din erfarenhet och upplevelse kring arbetet med barn som har 

problematisk frånvaro från skolan, också kallade ”hemmasittare”. Intervjun beräknas ta 

60 minuter. Du bestämmer tid och plats för intervjun. På grund av den snäva tidsram 

kursen innefattar ser vi helst att intervjun sker så snart som möjligt. All medverkan i 

studien kommer att avidentifieras. Intervjuerna kommer att spelas in och förvaltas av 

oss. När uppsatsen är godkänd och publiceras kommer materialet att förstöras. 

Medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst avbryta medverkan utan 

vidare motivering.  

Har du frågor eller funderingar gällande studien eller din medverkan är du välkommen 

att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Alexander Filipsson, student  Jonathan Starby, student 

Mail: *********@student.lnu.se  Mail: *********@student.lnu.se 

Telefonnummer: 07*********  Telefonnummer: 07********* 

Anders Lundberg, handledare 

Universitetslektor på institutionen för socialt arbete 

Mail: *********@lnu.se 

Telefonnummer: 07********* 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

• När uppmärksammas ett hemmasittande beteende? 

- Vid vilken ålder kommer barn med problematisk frånvaro i kontakt med 

socialtjänsten? 

- Hur långtgående är deras problematik när socialtjänsten får ärendet? 

 

• Vilka insatser ger till hemmasittare? 

- Hur ser arbetet ut kring elever med problematisk frånvaro? 

- Finns det konkreta insatser och hur fungerar dessa? 

- Saknas det insatser och har du förslag på hur dessa kan se ut? 

 

• Samverkan mellan olika aktörer 

- Samverkar ni med andra aktörer kring barn med problematisk frånvaro? 

o Vilka aktörer samverkar ni med kring barn med problematisk 

frånvaro? 

- Hur ser denna samverkan ut? 

- Finns det faktorer som förhindrar att samverkan sker? 

- Hur ser arbetsfördelningen ut vid samverkan? 

- Kan socialtjänsten lösa problemet att barn har problematisk frånvaro utan 

samverkan? 

- Finns det aspekter av samverkan som du tycker kunde fungerat bättre? 

- Vad med arbetet kring barn med problematisk frånvaro anser du kan 

förbättras? 


