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Abstract  

The aim of this study was to examine how parents of children who refuse school experience 

the treatment they received from the school and from social services in regards to their 

situation, and what they believe that social services can improve in their work with these 

families. The study was conducted by qualitative phone interviews with six mothers of 

children with school refusal behavior. The main results show that the mothers were displeased 

with the help and treatment the school provided, but overall pleased with the help from social 

services although they also described room for improvements. The respondents also expressed 

that they had to struggle to receive help and had to make a lot of efforts themselves. Several 

suggestions for improvements for social services were mentioned, especially that more 

knowledge about school refusal and neuropsychiatric disabilities is needed in social services, 

and that collaboration between schools and social services should be improved.  

School refusal behavior, parents, school, social services, neuropsychiatric disabilities 

 

  



 

 

Abstrakt  

Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar med s.k. hemmasittande barn, det vill säga 

som varit frånvarande från skolan utan synbar orsak i minst tre veckor, upplever skolans och 

socialtjänstens agerande gentemot dem samt vad de anser att socialtjänsten eventuellt kan 

förbättra i arbetet med dessa familjer. Telefonintervjuer med sex mödrar till hemmasittare 

genomfördes. Resultaten visade på ett missnöje med skolans bemötande och hjälp medan man 

överlag var nöjda med socialtjänstens bemötande och hjälp även om de ansåg att det fanns 

utrymme för förbättringar. Ett annat starkt tema var att man ofta upplevde att deras barn inte 

togs på allvar utan föräldrarna fick kämpa för att få hjälp och lägga ner mycket arbete själva. 

Flera förbättringar för socialtjänstens arbete föreslogs, främst nämndes att mer kunskap om 

hemmasittare och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behövs samt att deras samverkan 

med skolan behöver förbättras.  

Hemmasittare, föräldrar, skola, socialtjänst, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  



 

 

 

Förord 

 

Vi vill först rikta ett stort tack till de informanter som valde att ställa upp på våra intervjuer 

och gav oss möjligheten att genomföra denna studie. Vi vill även framföra ett varmt tack till 

Pia Tham som har varit vår handledare. Hjälpsam och stöttande med ett stort engagemang och 

tillgänglig nästan dygnet runt när vi haft frågor och funderingar.  

Under arbetet med uppsatsen har vi bitvis delat upp skrivandet men vi har diskuterat och 

redigerat tillsammans och har haft gemensamt ansvar för den färdiga uppsatsens alla delar. 

 

Gävle 2017 

Ann Lybell och Camilla Sjöberg         
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1. Inledning 

Elever med långvarig ogiltig frånvaro, i Sverige kallade hemmasittare, har enligt 

undersökningar gjorda av Skolverket (2008; 2010) och Skolinspektionen (2016) ökat och 

blivit ett stort problem i grundskolan. Nyligen blev en av statens offentliga utredningar 

publicerad med syfte att kartlägga elevers problematiska frånvaro samt lämna förslag på hur 

skolans arbete med detta kan förbättras för att säkerställa alla elevers lika rätt till utbildning 

(SOU 2016:94). Några av utredningens förslag till förbättring innefattar att skolan utvecklar 

kunskapen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utvecklar en modell för 

samverkan vid hög frånvaro, sätter in tidiga insatser efter noggrann kartläggning av eleven 

samt uppmärksammar elevhälsans centrala roll i det förebyggande arbetet. Enligt Skolverket 

(2008) blir förfrågningar rörande hemmavarande barn allt vanligare. Enkelt uttryckt kan man 

säga att hemmasittare är elever som inte kan leva upp till skolans krav, samtidigt som skolan 

inte heller kan leva upp till dessa elevers behov (Gladh & Sjödin, 2014). 

1.1 Relevans för socialt arbete 

Barn som inte fullföljer skolplikten är något som socialtjänsten kommer i kontakt med då 

skolan är skyldig att göra orosanmälan om de upplever att ett barn riskerar att fara illa 

(Socialtjänstlagen Kap.14 § 1) men överhuvudtaget kan det behövas hjälp och stöd i 

situationen kring barnet (Skolverket, 2010). Socialtjänsten inleder då oftast en utredning för 

att klarlägga varför eleven inte går i skolan och har ansvar enligt lag för att sammankalla 

nätverksmöten eller samordna en individuell plan (förkortat SIP) för barnet 

(Skolinspektionen, 2016b), där skolan är en given deltagare, ibland tillsammans med barn- 

och ungdomspsykiatrin, barnhabiliteringen eller elevhälsan. Skolan kan också vid behov 

samordna en individuell plan. 

Samtidigt som ett gott samarbete mellan skolan och andra aktörer i samhället såsom 

socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin framstår som viktigt tar Skolverket upp att 

ansvarsfördelningen kan upplevas som oklar. Ansvaret för skolplikten delas dock av barnets 

vårdnadshavare och barnets hemkommun (Skolverket, 2008). Socialtjänsten ska i slutänden 

besluta om insatser för barnet som ska leda till förbättring, men trots detta kan många familjer 

bli föremål för utredning upprepade gånger. Efter att socialtjänsten blivit involverad är det de 

som har det huvudsakliga ansvaret för att det tas initiativ till ett gemensamt arbete (Gladh & 

Sjödin, 2014). Föräldrarna själva kan uttrycka att den modell som används idag med olika 
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samverkansmöten mer uppfattas som ett onödigt ont än som hjälp (Friberg, Karlberg, 

Sundberg Lax & Palmér, 2015). Möten avlöser varandra utan att leda till någonting 

(Skolinspektionen, 2016b).  

Icke fullföljd skolgång anses som en riskfaktor, att inte gå i skolan kan leda till konsekvenser 

senare i livet i form av psykosociala problem samt en ökad risk för att inte få ett fungerande 

vuxenliv (Socialstyrelsen BBIC, 2015). Socialtjänsten har möjligheten att bidra till att barn 

går från hemmasittare till att fullgöra skolgången med fullständiga betyg och därmed minska 

risken för att barnen ska växa upp till vuxna med sociala problem. Utöver det lidande som kan 

besparas lyfts även ekonomiska aspekter där det blir en fråga både för skolan och för 

socialtjänsten ifall pengarna ska läggas ner på hemmasittare nu eller senare, eftersom att 

bereda barnet adekvat hjälp för att kunna återgå i skolgång kräver både pengar och resurser. 

Annars kan barnet i slutänden bli ännu mer kostsamt för samhället om det växer upp till en 

vuxen med ofullständig skolgång, sociala problem och beroende av ekonomiskt bistånd. 

Skolverket har tagit fram siffror över de ekonomiska konsekvenserna för samhället och 

kommit fram till ett genomsnitt av 12-15 miljoner kronor för varje elev som inte fångas upp 

på grund av personen behöver försörjas av samhället samtidigt som samhället går miste om 

dennes produktionsförmåga (Gladh & Sjödin, 2014). Varje år beräknas 13 000 elever gå ur 

gymnasiet utan fullständiga betyg vilket ger en total samhällskostnad på 200 miljarder per 

årskull i Sverige (Friberg et al., 2015). Mot bakgrund av detta framstår det som viktigt att 

undersöka hur socialtjänstens medverkan i arbetet med denna problematik kan upplevas och 

hur skolan och socialtjänsten samarbetar kring detta. Att inhämta föräldrarnas perspektiv på 

vad som varit hjälpsamt i arbetet med att få barnet eller ungdomen tillbaka till skolan framstår 

som relevant då det är föräldrarna som har den största kunskapen och tydligaste bilden av 

problemet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur föräldrar till hemmasittare upplever den hjälp och 

bemötande de fått från skolan och socialtjänsten samt hur de anser att socialtjänstens arbete 

med hemmasittare eventuellt skulle kunna förbättras. 

Frågeställningar: 

Hur upplever de intervjuade föräldrarna skolans agerande när deras barn blev hemmasittare? 
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Hur beskriver de intervjuade föräldrarna den hjälp man fick från socialtjänsten när deras barn 

blev hemmasittare?  

Vad beskriver de intervjuade föräldrarna kan förbättras i socialtjänstens arbete med 

hemmasittare och deras föräldrar?  

1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Hemmasittare 

Begreppet “hemmasittare” är komplext, och behöver definieras eftersom olika författare 

räknar in olika saker i begreppet. Enligt Gladh och Sjödin (2014) utgår man i Sverige från att 

en elev är frånvarande från skolan utan giltig anledning under minst tre veckor för att kallas 

hemmasittare. Det finns ett stort motstånd till begreppet bland de berörda barnens föräldrar 

vilket framkommer på olika föräldraforum1. Dessa föräldrar menar att ”hemmasittare” låter 

nedsättande och att begreppet insinuerar att situationen vore självvald av barnet. Det 

alternativa begreppet som har flest anhängare är förkortningen ENOF, elever med nödvändig 

ofrivillig frånvaro. Ett annat begrepp som används i litteraturen är “problematisk 

skolfrånvaro”. Tidigare forskning är överens om att en entydig definition på engelska saknas 

(se avsnitt 2) men skulle behövas för att kunna bringa reda i problemet med ungas 

skolfrånvaro (Richardson, 2016). “School refusal” definieras som den icke-närvaro som 

uppstår när barnet upplever starka negativa känslor gentemot skolan (Havik, Bru & Ertesvåg, 

2015a) och det är termen som kommer “hemmasittare” närmast i vår mening. Fortsättningsvis 

i arbetet kommer vi att använda begreppet hemmasittare när vi talar om barn med långvarig 

problematisk skolfrånvaro. 

1.3.2 Skolk 

En tydlig särskiljning som bör göras är den mellan skolkare och hemmasittare. Begreppet 

skolk beskriver Gladh och Sjödin (2014) med att det frånvarande barnet inte har något 

intresse av skolans uppgifter, men inte heller känner ångest eller obehag över att vistas i 

skolan. Skolket hålls för det mesta hemligt för vårdnadshavarna och barnet är ofta 

utåtagerande och isolerar sig inte i hemmet. För en hemmasittare fungerar det precis tvärtom 

på nästan alla punkter. Denna definition av skolk delas även av tidigare forskning och 

redogörs mer utförligt under det avsnittet. När vi talar om skolk i detta arbete åsyftar vi 

samma definition av begreppet och särskiljer det från hemmasittare. 

                                                 
1 Exempel finns på unicornis blogg http://www.unicornis.se/2017/02/07/hemmasittare-ofrivillig-franvaro/ 
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1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen börjar med ett avsnitt som behandlar bakgrunden för problematiken med 

hemmasittare i Sverige, och på det följer tidigare forskning som i detta fall är mestadels 

internationell. De teoretiska utgångspunkterna beskrivs i påföljande avsnitt, följt av studiens 

metod. Därpå redogörs för resultaten av studien och dessa analyseras samtidigt utifrån valda 

teorier. I det sista avsnittet diskuteras resultaten i förhållande till tankar de väckt kring möjliga 

lösningar och förslag till fortsatt forskning. 

2. Bakgrund 

”Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt till utbildning. Barnens hemkommuner har 

ansvar för att se till att denna rätt tillgodoses och för att bevaka att skolplikten fullgörs. 

Barnets vårdnadshavare har ansvar för att se till att barnet går i skolan”. Så inleder Skolverket 

(2008) en rapport som behandlar långvarig ogiltig frånvaro från skolan. Detta visar tydligt vad 

som gäller men detta efterlevs inte för en stor del barn, trots att detta även regleras i skollagen. 

Skolinspektionen (2016a) påpekar i sin rapport att ansvaret för elevernas skolgång inte enbart 

är skolans. Som tidigare nämnts har skola, kommun och vårdnadshavare ett delat ansvar där 

kommunen bär det yttersta ansvaret för att samverkan dem emellan fungerar. Denna 

samverkan finns reglerad i lag, däribland socialtjänstlagen (Skolinspektionen, 2016b). 

2.1 Hemmasittare i siffror  

I internationell forskning beräknas att ungefär 1-5 % av alla skolbarn är hemmasittare, utan 

större skillnader mellan pojkar och flickor (Kearney & Silverman, 1995; Inglés, Gonzálvez-

Maciá, García-Fernández, Vicent, & Martínez-Monteagudo, 2015; Richardson, 2016). Det 

råder olika uppgifter om vilken ålder som är allra vanligast att hemmasittarna har, kring 

åldrarna 5 år och 10 år säger Richardson (2016) medan Inglés et al. (2015) presenterar resultat 

från en annan studie som fått fram 7-9 år som vanligaste åldern för hemmasittare, medan 5-6 

år samt 16-17 år var de minst vanligt förekommande åldrarna. Vanligtvis smyger sig 

problemet på genom att barnet uttalar diffusa klagomål och gärna vill stanna hemma, för att 

sedan utvecklas till att barnet vägrar gå till skolan, ibland uppvisar barnet även ångest. Det 

slutar ofta med att barnet förblir hemma med föräldrarnas vetskap då de inte förmår att få 

barnet till skolan (Richardson, 2016). 
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Läsåret 2006/2007 beräknades ungefär 1600 svenska elever vara hemmasittande, med minst 

en månads ogiltig frånvaro (Skolverket, 2008). I en uppföljande studie för läsåret 2008/2009 

var siffrorna liknande, 1650 hemmasittare (Skolverket, 2010) och 2015 var hemmasittarna 

1700 stycken (Skolinspektionen, 2016a). Även om ökningen är obetydlig så kan detta visa att 

ingen bra lösning hittats under dessa år eftersom antalet hemmasittare går sakta uppåt istället 

för nedåt. Det är även möjligt att siffrorna inte ökat utan att det är kontrolleringen av frånvaro 

som förbättrats (Skolinspektionen, 2016a). Det kan även vara så att siffrorna är i underkant, 

exempelvis därför att en del av hemmasittarna har en giltig frånvaro då föräldrarna fått dem 

sjukskrivna. De hemmasittare som sporadiskt närvarar i skolan finns inte heller medräknade i 

Skolverkets siffror (Gladh & Sjödin, 2014). Hemmasittande är lika vanligt bland flickor som 

pojkar och oavsett om skolan är kommunal eller privat (Skolverket, 2010).  

Samarbetet med socialtjänsten ses av Skolverket som något mycket positivt och framhävs i 

rapporten från 2008 som något som kan lösa även ”de mest komplicerade fall” (s. 10). 

Skolverket (2010) menar även att de berörda barnen kan ha problem som ligger utanför 

skolans befogenheter att lösa, och där behövs socialtjänstens samverkan (s. 10). En i 

rapporten intervjuad person beskriver det som att ”inte ett enda fall kan skolan klara ensam” 

(Skolverket, 2010). Men detta samarbete kan halta en del, istället för samverkan kan det mer 

bli fråga om informationsutbyte där varje part står åtskilda (Skolverket 2008). Det beror på att 

det råder okunskap om respektive parts förutsättningar och ansvar vilket gör att de gärna 

försöker skjuta över ansvaret på varandra och båda parter kan uppleva orealistiska 

förväntningar från den andre. Det i sin tur kan medföra att vissa barn faller mellan stolarna 

(Friberg et al., 2015). Detta till trots har många av kommunerna i rapporten en aktuell 

samarbetsgrupp med socialtjänsten vilket är en bra grund då det krävs en kontinuerlig kontakt 

för att samverkan ska fungera, den kan inte skapas för stunden (Skolverket, 2010). 

Skolinspektionens kartläggning (2016b) visar att det ofta blir föräldrarna som själva får ta tag 

i och driva allt framåt genom att vara ihärdig i kontakten med olika instanser och så ska det 

inte behöva vara.  

2.2 Vanliga orsaker samt åtgärder i svenska skolor 

Skolverkets rapport från 2008 visar att den svenska skolan ser psykosociala problem och 

svagt stöd hemifrån som problemets grund, medan föräldrarna ser brister i skolan. Eftersom 

uppfattningarna skiljer sig åt blir det extra viktigt att grundligt undersöka vad som är de 

bakomliggande orsakerna. Läggs inte tillräckligt stor vikt vid detta riskerar skolan även att 
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misslyckas med att lösa problemen för att fel åtgärder sätts in (Skolverket, 2008; Skolverket, 

2010) vilket föräldrarna ofta anser att skolan gjort och det blir ytterligare en oenighet 

(Skolverket, 2008). Det är ett vanligt problem att skolan förvisso sätter in åtgärder, men inte 

har utrett orsakerna och därmed blir resultatet att flera olika åtgärder provas utan framgång 

och skolan anser sedan att de gjort allt de kan. Valet av åtgärder kan istället grunda sig på 

tillgängliga resurser eller bara ren tillfällighet, och när de sedan inte har önskad effekt vet inte 

skolan vad de ska göra mer (Skolverket, 2008; Skolinspektionen, 2016b). I detta läge får 

föräldern ofta höra att skolan ”har gjort allt” och uttömt sina resurser. I en av 

skolinspektionens rapporter (2016b) uttrycks att det vore bättre om skolan gör rätt istället för 

att göra allt.  

Enligt Skolverket (2008; 2010) är det sällan problem med själva skolarbetet som är orsaken 

till elevens ovilja att gå till skolan utan oftast en kombination av problem som rör både hem 

och skola och som påverkat eleven så mycket att denne inte orkar prestera mer. I de fall 

problemen är av pedagogisk art rör det sig snarare om understimulering än att barnet har 

problem att hålla förväntad nivå i skolarbetet, forskning visar att det finns särbegåvade barn 

som tröttnar på skolans brist på utmaningar (Friberg et al., 2015). Det är vanligt att barnet 

själv varken kan eller vill förklara orsaker eller delta i utredningen, vilket leder till att 

föräldrar eller skolpersonal för deras talan i form av antaganden och gissningar 

(Skolinspektionen, 2016b). Internationell forskning delar in bakomliggande orsaker i faktorer 

beroende på individen, familjen och skolan vilket vi återkommer till i avsnitt 3.2. Dessa 

faktorer är inte åtskilda utan samverkar orsaksmässigt (Skolinspektionen, 2016a). I alla 

intervjuer som Skolverket utfört med både skola och elever framstår lärarnas relation och 

engagemang i eleverna som det viktigaste både vad gäller förebyggande och återkomst i 

skolgång. Elevhälsan borde spela en viktig roll men är ofta antingen obefintlig eller har oklart 

ansvar (Skolverket, 2010). I Skolinspektionens kartläggning (2016a) framkom tre 

huvudsakliga grundtankar från skolorna rörande lösningar och det var att ha en bra relation 

mellan hem och skola, att tidigt fånga upp och agera samt samverkan mellan olika instanser. 

Det behövs även tydliga rutiner att följa inom skolan. Detta visar exempel på en bra 

helhetssyn men tyvärr återspeglas den inte i skolornas faktiska arbete idag. Där används enligt 

Skolinspektionen (2016a) mer lösningar på individuell nivå, vilket i sak är bra, men inte om 

de sätts in slentrianmässigt utan grundlig utredning vilket ofta är fallet. 
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En anledning till att det är svårt att upptäcka tidiga tecken, för barn i riskzonen till att bli 

hemmasittare, är att gränsen mellan giltig och ogiltig frånvaro är något flytande och 

föräldrarna bidrar till detta genom att vid upprepade tillfällen låta barnen vara hemma utifrån 

mindre klagomål på kroppsliga åkommor som barnet säger sig uppleva såsom magont, 

huvudvärk eller halsont. Att bekräfta sådant beteende kan räknas som förvärrande snarare än 

stödjande (Skolverket, 2010).  

2.3 Konsekvenser 

Kortsiktigt kan hemmasittande förstås leda till dåliga skolresultat men de långsiktiga 

konsekvenserna är mer allvarliga. Det kan leda till att eleven får ett sämre socialt liv eftersom 

de andra jämnåriga finns i skolan och hemmasittaren blir isolerad hemma, det ökar risken för 

att barnet inte fullföljer skolgången och därmed får svårt att skaffa sig en yrkeskarriär samt 

problem med psykisk ohälsa (Kearney & Bensaheb, 2006; Havik et al., 2015a; Richardson, 

2016). I slutänden kan det som tidigare nämnts innebära att barnet blir beroende av samhället 

för försörjning (Havik, Bru & Ertesvåg, 2015b). Ju längre barnet är borta från skolan, desto 

mer befästs problemet och det skapas en nedåtgående spiral som ofta är svår att ta sig ur 

(Head & Jamieson, 2006; Havik et al., 2015b). Dessa barn kan börja identifiera sig med 

bilden andra har av dem, som värderar dem utifrån att de sitter hemma istället för att befinna 

sig i skolan där de enligt lag och samhällets normer bör vara (Head & Jamieson, 2006). 

Förutom det självklara med att få en utbildning så har skolan kommit att representera en stor 

del av vår utveckling som människor och är vad som bäst förbereder oss för vuxenlivet och 

framtiden (Gladh & Sjödin, 2014; Skolinspektionen, 2016a). 

Skolverket (2008) konstaterar att det inte finns någon tidigare svensk studie för långvarig 

ogiltig frånvaro, deras rapport är den första nationella kartläggningen av detta. Inte heller vi 

har lyckats hitta mycket svensk vetenskaplig forskning. Befintlig svensk forskning behandlar 

skolk, elevhälsa, skolklimat och skolans inflytande men det finns inget forskat om 

hemmasittare eller socialtjänstens roll i Sverige. Det skapas dock flera projekt runt om i 

Sverige som syftar till att lösa kommunens problem med hemmasittare, till exempel genom att 

tillförordna särskilda personer för att utreda varje hemmasittares historia (Skolverket, 2008).  

3. Tidigare forskning  

I detta stycke kommer vi först att redogöra för sökprocessen av litteratur. Sedan följer en 

genomgång av den tidigare forskningen kring elever med långvarig skolfrånvaro. 
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3.1 Sökprocessen av litteratur  

Vi har huvudsakligen använt databasen Discovery där vi med hjälp av den avancerade 

sökfunktionen använde sökorden “school attendance” OR “school phobia” OR “school 

refusal*” OR absenteeism OR “school anxiety” OR non-attendance för att söka vetenskapliga 

artiklar. Sökningen avgränsades till fulltext samt peer reviewed. Att använda dessa 

urvalskriterier gav 43 034 resultat. Samma sökning på SocIndex gav 1833 resultat. En annan 

sökning med orden “sweden/swedish” samt “social work” tillagda provades vilket gav 2477 

resultat, emellertid gavs inte det önskade resultatet att hitta mer forskning som utgick särskilt 

från Sveriges situation. Samma sökning på Libris gav 170 resultat, mestadels engelska böcker. 

Söker man på “hemmasittare” på Libris hittas huvudsakligen program från UR, 

Utbildningsradion, som används som läromedel.  

Eftersom tidigare forskning är så pass omfattande, har vi gjort ett urval. På grund av 

begränsad tid har vi valt att koncentrera oss på läsbar media och då vetenskapliga artiklar 

samt böcker. De svenska böckerna och rapporterna valdes eftersom det är föräldrar boende i 

Sverige vi kommer att rikta in oss på och därför känns det även relevant med denna litteratur 

även om den inte är vetenskaplig. Vi fann även artiklar på svenska men dessa var inte 

vetenskapligt publicerade. Från den stora mängden vetenskapliga artiklar valde vi ut de som i 

första hand utifrån titel och abstrakt tycktes uppfylla våra kriterier på definitionen av en 

“hemmasittare”. Efter genomläsning föll några bort då de koncentrerade sig mestadels på 

skolk och inte hemmasittare. Några artiklar hittades via andra artiklars referenser. De flesta är 

internationella men ett par stycken är skrivna av svenska forskare. Övrig litteratur i form av 

SOU och Skolverket hittades genom tips och länkar via grupper och sidor på sociala medier. 

3.2 Vetenskapliga artiklar 

Under denna rubrik kommer vi att gå igenom och jämföra tidigare forskning i form av 

relevanta vetenskapliga artiklar. Först går vi igenom problematisering av begrepp och 

däribland skillnad mellan skolk och hemmasittande som tidigare forskning tagit upp. På det 

följer viktiga resultat från forskningen i teman om individens roll, familjens roll och skolans 

roll. Förslag på lösningar som forskningen föreslår presenteras i teman kring individens, 

familjens och skolans möjligheter. Området avslutas med en sammanfattning av den tidigare 

forskningen och dess relevans till socialt arbete. 
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3.2.1 Problematisering av begrepp inom tidigare forskning 

I den tidigare forskningen problematiseras begreppen som används kring otillåten 

skolfrånvaro, då det råder oklarhet kring vad som räknas till detta och om man ska skilja på 

olika slags skolfrånvaro och i så fall på vilket vis. På engelska används termen “school refusal 

behavior” ofta som samlingsnamn för all sorts otillåten skolfrånvaro (Havik et al., 2015a). 

Under detta samlingsnamn räknar man in school refusal (skolvägran), school phobia 

(skolfobi), school anxiety (skolängslan), truancy (skolk) och absenteeism (frånvaro). Eftersom 

det råder delade meningar rörande hur man ska definiera barn med hög skolfrånvaro kan 

dessa begrepp ibland användas synonymt (Inglés et al., 2015). “School refusal” syftar till ett 

barn som inte klarar av att närvara i skolan hela dagen eller vägrar att gå till skolan helt och 

hållet och infaller i åldrarna från 5 till 17 år (Havik et al., 2015a; Inglés et al., 2015) samt är 

även det begrepp som används oftast i den tidigare forskningen vi gått igenom. På svenska 

blir alla dessa begrepp något förvirrande eftersom vi inte använder så många olika 

beskrivningar. När vi talar om barn med problematisk skolfrånvaro används endast begreppen 

skolk eller hemmasittare.  

Havik et al. (2015a) skriver i sin artikel att forskare kommit fram till att man bör skilja mellan 

skolk och hemmasittande eftersom det skiljer sig åt på flera sätt. Man menar att de olika 

anledningarna till frånvaro kräver även olika förebyggande metoder och olika lösningar 

(Havik, Bru & Ertesvåg, 2014; Havik et al., 2015b).  När man talar om skolk anses det handla 

om barn som uppvisar dålig motivation och en negativ attityd gentemot skolan samt uppsöker 

mer attraktiva aktiviteter, medan hemmasittare mår dåligt kopplat till skolgången (Havik et 

al., 2015a; Havik et al., 2015b). Flera artiklar säger att skolk inte är associerat med ängslan 

och det sker utan föräldrarnas medgivande eller oftast ens vetskap (Lauchlan, 2003; Inglés et 

al., 2015; Richardson, 2016). Skolk kan även enligt forskning sammankopplas med annat 

normbrytande beteende eller uppförandestörning men inte med känslor av ångest över att 

vistas i skolan eller att vara separerad från hemmet (Lauchlan, 2003; Richardson, 2016). 

Lauchlan (2003) skriver att en viktig skillnad mellan skolkare och hemmasittare är att de 

förstnämnda inte vill gå i skolan medan hemmasittare ofta vill närvara men upplever att de 

inte kan.  

3.2.2 Individfaktorer 

Forskningen visar att de som blivit hemmasittare ofta har någon form av diagnos eller 

psykiska besvär. Separationsångest av att lämna föräldrarna, ångest, trotssyndrom och 
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depression är de vanligaste problemen som hemmasittare upplever (Inglés et al., 2015). 

Kearney et al. (2006) menar att allra vanligast orsak till hemmasittandet bland barn mellan 5 

och 17 år är separationsångest vilket är dubbelt så vanligt som generell ångest på andra plats. 

Barnen kan även uppleva specifika fobier, till exempel social fobi. Det har även gjorts en 

studie i Spanien av Inglés et al. (2015) på barn 5-9 år där resultaten liknade studien av 

Kearney et al. (2006) men ett ännu högre antal upplevde separationsångest i denna 

åldersgrupp. Båda studierna visar på att 22-33 procent av skolvägrare inte har någon diagnos 

alls. I båda studierna hamnar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (förkortat NPF) såsom 

ADHD långt ner på listan över vanliga diagnoser för hemmasittare vilket är intressant i 

jämförelse med Sverige där Skolverket (2008) utgår ifrån att sådana diagnoser är 

överrepresenterade bland hemmasittare. Särskilda privatskolor för barn med olika behov 

möter många hemmasittare och bekräftar att det ofta handlar om barn med neuropsykiatriska 

funktionshinder, särskilt autism (Friberg et al., 2015). Det finns även uppgifter som säger att 

upp till 90 procent av de hemmasittande barnen har någon form av diagnos (Ek & Eriksson, 

2013) varav ångest och depression är vanligast (Ek & Eriksson, 2013; Richardson, 2016). 

Ofta rör det sig om att föräldrarna själva lider av psykiska problem eller depression vilket 

ökar risken för barnen att själva utveckla detta (Ek & Eriksson, 2013).  

Forskningen visar att barnen som blir hemmasittare är mer benägna att ha svårigheter med 

sociala relationer och mobbing är mer vanligt bland dem än bland andra barn. Förekomsten av 

vänner och socialt nätverk anses förebyggande för hemmasittande (Havik et al., 2015b). Barn 

som inte vill gå till skolan uppvisar ofta både problem inom sig och utåtagerande problem, de 

kan ge uttryck för ångest, rädsla och trötthet samt klaga över fysiska besvär som magont, 

huvudvärk och illamående. Barnen kan även utan giltig anledning lämna skolan, visa 

trotssyndrom eller få vredesutbrott (Kearney & Bensaheb, 2006). Barn som redan från början 

är känslomässigt ostabila löper enligt Havik et al. (2015b) högre risk att bli hemmasittare. För 

dem kan kraven på resultat och social förmåga bli överväldigande (Havik et al., 2014). 

Nygren, Bergström, Janlert & Nygren (2014) skriver att skolans miljö påverkar barnen olika 

utifrån deras olika individuella förutsättningar att hantera saker, för en del elever blir något en 

stor sak och medan andra inte ens tänker på det. Utifrån detta föreslår de att support för varje 

individ i behov ska ses som en viktig uppgift för elevhälsan eftersom elever med bättre hälsa 

lyckas bättre i skolan. 

Att vägra gå till skolan kan syfta till många olika saker för barnet, kanske vill det undvika 

ångestframkallande situationer i skolan, undvika separationsångest eller få föräldrarnas 
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uppmärksamhet (Dube & Orpinas, 2009; Inglés et al., 2015; Richardson, 2016). När det 

kommer till de bakomliggande orsakerna till varför barn får en problematisk skolfrånvaro 

finns det omfattande forskning, men med olika resultat beroende på vilken part som tillfrågats 

i studien. Det finns ändå faktorer som ständigt återkommer och dessa är av social, 

psykologisk och skolrelaterad art vilket Reid skrev om redan 2005. Reid (2005) belyste även 

att skälen inte är entydiga utan att det ofta finns flera anledningar till hemmasittandet, något 

som även Havik et al. (2015a) adresserar som en möjlighet. Ursprungligen sågs 

hemmasittande uteslutande som ett individproblem och att allt berodde på barnet självt (Havik 

et al., 2014). 

3.2.3 Familjefaktorer 

Familjens konstellation kan vara av vikt i problematiken kring hemmasittare och vissa 

mönster har visat sig vanliga. Det rör sig framförallt om att barnet har ett beroendeförhållande 

med den ena föräldern i synnerhet, men även att familjen har dålig sammanhållning och att 

föräldrarna är inskränkta i sitt sätt att se på saker (Richardson, 2016). Kearney och Silverman 

(1995) nämner olika familjemönster som är vanligt förekommande för hemmasittare, 

däribland konfliktfyllda eller isolerade familjer. Alla faller givetvis inte in under dessa 

kriterier utan har ”bara” ett barn med skolproblem. Kearney och Silverman (1995) beskriver 

hur familjen och dess funktion kan påverkas av medlemmarnas eventuella diagnoser, i de fall 

diagnoserna är ospecificerade eller komplicerade kan familjens samspel bli mer 

dysfunktionellt. Författarna menar att undersökningar av hur familjen är och fungerar kan 

vara till hjälp för behandling av skolfrånvaron (Kearney & Silverman, 1995). De som arbetar 

med dessa barn i Sverige bekräftar bilden av att barn som blir hemmasittare ofta är beroende 

av sina föräldrar och har dålig social anknytning i övrigt vilket hemmasittandet bara förvärrar 

(Gladh & Sjödin, 2014). 

Föräldrarna bör i situationer av hemmasittande, precis som i vilken annan situation som helst, 

ta kommandot och styra upp det barnet inte klarar själv (Richardson, 2016). Rent allmänt 

anses det spela roll för barnets prestationer hur mycket föräldrarna engagerar sig i skolarbetet 

och Havik et al. (2015b) pekar på tidigare forskning som visar att föräldrarnas bild av skola 

och utbildning påverkar barnets egen attityd gentemot detta. Men i deras egen kvantitativa 

studie har elever gett svar som visar på att föräldrarnas roll rörande engagemang och läxor 

endast har ett svagt samband med elevernas frånvaro. Det är i tillägg till detta svårt för 

föräldrarna att fysiskt tvinga barnen tillbaka till skolan och därför kan situationen bli 
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frustrerande och maktlös för dem. Föräldrarna kan uppleva det mycket svårt att ta ifrån barnen 

tryggheter som exempelvis datorn de kanske tillbringar dagar och nätter vid, eller försätta 

dem i situationer som barnet upplever som en fara, som att gå till skolan (Gladh & Sjödin, 

2014; Friberg et al., 2015). Det kan lätta på stressen som föräldrarna känner att hitta en 

syndabock, och ofta läggs skulden naturligt på skolan (Havik et al., 2014).  

Det är vanligt att som vuxen vara frånvarande från arbete utifrån subjektiva hälsoskäl, det vill 

säga att personen upplever huvudvärk eller dylikt, och det är även den vanligaste anledningen 

till allmän frånvaro från skolan (Havik et al., 2015a). Det kan vara rimligt att anta att 

föräldrarna för över denna ”ovana” på sina barn och låter dem stanna hemma om de klagar 

över detta. Eftersom de första symptomen på hemmasittande är just subjektiva hälsoproblem 

kan det vara svårt för skolan att fånga upp potentiella blivande hemmasittare tidigt då dessa 

problem anses legitima (Havik et al., 2015a). 

3.2.4 Skolfaktorer 

Oavsett de individuella eller familjerelaterade faktorerna så står skolan för en viktig roll i 

sammanhanget. De är i bäst position att förhindra att problemet utvecklas, och där är 

situationen i klassrummet och barnets relation med läraren av betydelse (Ek & Eriksson, 

2013). Havik et al. (2014) skriver om relationen och samarbetet mellan föräldrar och skola 

och hur en bra relation kan fungera förebyggande och underlättande, men om barnet varit 

hemmavarande en längre tid utan lösning kan det påverka relationen mellan hemmet och 

skolan. Richardson (2016) beskriver hur skolan och föräldrarna kan få negativa uppfattningar 

om varandra som till exempel att skolan inte erbjuder tillräckligt stöd eller att föräldrarna är 

oengagerade. Till slut blir det problem med kommunikationen och det hemmasittande barnet 

kan även tänkas utnyttja situationen till sin fördel och föräldrarna och barnet blir allierade mot 

skolan. 

Skolans roll i långvarig skolfrånvaro har tidigare inte varit så uttalad men börjar mer och mer 

uppmärksammas (Havik et al., 2014; Havik et al., 2015b). Flera studier visar nu att skolmiljön 

är av stor betydelse (Havik et al., 2014; Nygren et al., 2014). Havik et al. (2014) har 

genomfört en studie i Norge gällande föräldrarnas syn på skolans roll i sammanhanget. 

Resultatet visade bland annat att föräldrarna ansåg att deras barn behövde mer förutsägbarhet 

och mer stöd från lärarna. De uttryckte även oro rörande mobbing och att lärarna måste 

kommunicera bättre med både elev och hemmet när det kommer till anpassningar av 

skolarbetet. Resultatet visade även att föräldrarna ansåg att lärarna behövde mer kunskap om 
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hemmasittare och att skolan behövde vara mer koordinerad när det kommer till problem av 

sådan art.  

Bra förhållanden mellan lärare och elev kan enligt Havik et al. (2015b) fungera som en 

skyddsfaktor mot stress. Läraren kan hjälpa eleven att känna meningsfullhet och om barnet 

känner att läraren bryr sig och är engagerad samt är kapabel att hålla en god struktur och 

organisation kan det bidra till en mer positiv skolupplevelse. Själva klassrummet bör erbjuda 

en positiv miljö där eleverna vet vad de arbetar mot för mål och att det finns framförhållning 

(Havik et al., 2014).  

Havik et al. (2014) redogör för hur anpassningar av skolgången eller skoldagen kan behövas 

för att en del hemmasittare ska klara av att återvända, men är även bra att använda i 

förebyggande syfte och sätts ofta in för sent. Anledningen som lärare givit till föräldrarna till 

varför det inte sker tillräckliga anpassningar för barn i behov av det är brist på tid och 

resurser, vilket kan uppfattas som en ursäkt och att det i själva verket saknas kunskap och 

engagemang (Havik et al., 2014). I förekommande fall med uttalade problem inom området 

stress, ångest och depression påpekar Havik et al. (2014) att det emellertid kan vara svårt att 

komma åt problemet med anpassningar när problemet ligger mer inom individen.  

3.2.5 Forskningens förslag på lösningar för att minska antalet hemmasittare 

Utifrån de varierande skälen till att vägra gå till skolan finns det inte heller en enda lösning 

som fungerar för alla hemmasittare utan det behöver anpassas individuellt (Lauchlan, 2003). 

Enligt Richardson (2016) är problemet tyvärr ofta befäst sedan länge vid det laget familjen får 

hjälp och lösningen kan hämmas av komplexa familjeförhållanden, föräldrarnas inställning, 

osäkerhet kring vilka strategier som ska användas och förhållandet mellan föräldrarna och 

skolan. Eftersom de bakomliggande skälen är så varierande och problemet så komplext, är det 

av yttersta vikt att ta reda på så mycket fakta som möjligt innan lösning eller behandling sätts 

in menar Richardson (2016). Barnet kan med fördel inkluderas i lösningen, beroende på ålder 

och mognad eftersom resultatet kommer förbättras av att barnet känner att det har 

valmöjligheter och inte blir maktlöst (Richardson, 2016). I vissa fall kan barnet själv förmedla 

orsaker till att hemmasittandet blivit ett faktum (Head & Jamieson, 2006) men det kan lika 

gärna vara svårt för dem att uttrycka med ord, som tidigare nämnts i avsnitt 1.5.2. 

Forskningen är överens om att lösningarna kräver ett samarbete mellan flera inblandade 

(Lauchlan, 2003; Kearney & Bensaheb, 2006; Richardson, 2016). Samarbetet mellan de olika 
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instanserna som finns kring barnet, såsom skola, föräldrar och socialtjänst beskrivs som 

mycket viktigt liksom att en samsyn på problemet finns (Ek & Eriksson, 2013). Studier visar 

att även föräldrarna efterfrågar mer koordinerade lösningar (Havik et al., 2014).  

Enligt Havik et al. (2015b) hänger mycket på skolpersonalens förmåga och kunskap att se och 

fånga upp eleverna innan det går så långt som vägran att gå till skolan. I de fall 

hemmasittandet redan är ett faktum är det viktigt att sätta in resurser så fort som möjligt för att 

förhindra att frånvaron blir långvarig och befäst (Havik et al., 2015a). Lärare behöver utbildas 

i de olika bakomliggande orsakerna och lära sig vilka tecken de ska vara uppmärksamma på 

hos eleverna (Havik et al., 2015a). Skolan bör även se över olika faktorer som kan vara av 

betydelse för hemmasittarens återgång till skolan, exempelvis kan barnet behöva extra 

resurser, hjälp med att motverka mobbing, en annan lärare eller möjlighet att kunna gå undan i 

ett annat rum (Lauchlan, 2003).  

KBT, kognitiv beteendeterapi, anses vara den behandlingsmetod som givit bäst resultat för 

hemmasittaren (Ek & Eriksson, 2013; Inglés et al., 2015; Richardson, 2016) vilket härrör från 

att barnet ofta har problem med depression och ångest. Att exponeras för det barnet fruktar, i 

detta fall skolan, är en särskild kognitiv teknik som anses nödvändig av vissa forskare (Head 

& Jamieson, 2006; Ek & Eriksson, 2013; Richardson, 2016). Behandlingar inriktade på familj 

lyfts också som en effektiv metod där familjens inblandning motiveras med att barnet inte 

klarar att avhjälpa problemet på egen hand, och därför räcker det inte med att rikta insatsen 

enkom åt det individuella hållet (Richardson, 2016). Föräldrarnas stöd beskrivs vara viktigt 

för behandlingens framgång, de behöver vara insatta och ge positiv förstärkning (Ek & 

Eriksson, 2013).   

Mångsidigheten rörande problemet hemmasittare följer med ända till konfrontationen av 

problemet, ofta i form av en intervention, alltså ett ingripande. Interventionen måste vara 

individuellt anpassad och även här är det av vikt att alla berörda parter deltar aktivt och att 

varje nödvändig instans bjuds in (Lauchlan, 2003; Inglés et al., 2015). Det är rimligt att anta 

att det närmast kan jämföras med en samordnad individuell plan eller ett nätverksmöte. 

I en brittisk studie förtydligas att framsteg inte sker i en rak linje, och särskilt inte i ett så 

komplext problem som detta där det kan gå växelvis framåt och bakåt (Head & Jamieson, 

2006). Om man är medveten om detta slipper det bli orealistiska förväntningar på barnet och 

dess förbättringar. 
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3.2.6 Sammanfattning av tidigare forskning utifrån relevans för socialt arbete 

Tidigare forskning har främst koncentrerat sig på bakomliggande orsaker till att barn blir 

hemmasittare samt vilka slags metoder som lämpar sig bäst för att lösa problemet. De 

långsiktiga konsekvenserna som framkommit är av stor relevans för socialt arbete i och med 

vad det innebär för socialtjänsten om barnen får framtida sociala problem. Att minska risken 

för ofullständig skolgång är att minska risken för psykosociala problem i vuxenlivet 

(Socialstyrelsen BBIC, 2015). Att det framkommit att barn som skolvägrar inte är en enhetlig 

grupp utan de bakomliggande skälen till hemmasittande varierar individuellt, är viktigt för att 

förstå att även lösningen på problemet är komplex och kräver anpassning efter individen. 

Forskningen kring föräldrarnas egen roll visar resultat som är väldigt relevanta för det sociala 

arbetet kring barnen med problematisk skolfrånvaro, då det framkommit att föräldrarnas 

vanligtvis viktiga påverkan inte är tillräcklig i den här speciella situationen. Det behövs stöd 

från andra instanser för att få barnet att återgå till skolan, vilket socialarbetare måste ha i 

åtanke för att undvika skuldbeläggning eller stämpling av föräldrarna som dåligt engagerade. 

Forskning rörande problematisk skolfrånvaro är mestadels internationell (Gladh & Sjödin, 

2014). Tidigare forskning belyser inte mycket om just socialtjänstens inblandning, vilket kan 

bero på att större delen av forskningen är internationell och det är möjligt att andra länder inte 

arbetar på samma sätt som i Sverige eller att det inte finns en motsvarighet till den svenska 

socialtjänsten och hur den blir inkopplad i hemmasittarnas problematik. 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Under denna rubrik presenteras våra valda teorier och deras relevans för studien. 

 

4.1 Systemteori  

Eftersom barnen med problematisk skolfrånvaro ingår i ett samhällssystem där bland annat 

familj, skola och socialtjänst behöver samverka kring barnet kommer vi att använda oss av 

systemteori. Att använda sig av systemperspektiv som ideologi i socialt arbete grundar sig i 

von Bertalanffys generella systemteori och utvecklades under den första halvan av 1900-talet. 

Den inriktar sig på individer som en del av ett system samt hur dessa samverkar med varandra 

och kan användas både inom sociala och biologiska system (Payne, 2008). Då den även 

fångar upp både sociala och psykologiska aspekter bedömer vi den som relevant då syftet med 

vår undersökning är att få fram hur föräldrarna till dessa hemmasittande barn upplever att de 

blir och blivit bemötta av socialtjänsten i första hand, men även av skolan. Inom systemteorin 
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läggs betoning på själva utvecklingen, alltså hur relationer och interaktioner blir till, 

samverkar och går framåt (Payne, 2008). Om socialarbetare kan använda det till att se och 

hitta det som är positivt och bra i en individs liv kan detta också användas vid tillfällen som 

innefattar problemfyllda situationer. Genom att teorin täcker upp så många olika nivåer av 

relationer, från den enskilde individen till hela samhällen, ser vi den som användbar i vårt 

arbete om relationen mellan familj och socialtjänst (Moe, 1995). Systemperspektiv innebär att 

se helheten i allt och inte dela upp i mindre enheter (Öquist, 2008). I vår studie kan vi koppla 

den till familj-skola-socialtjänst som ett stort system, där barnet är en av delarna. 

Systemperspektivet hänger också nära samman med helhetsperspektivet (Sohlberg, 2009) och 

i studier om exempelvis ett socialt problem är det viktigt att se den inblandade personens hela 

situation (Sohlberg, 2009). Alla mindre system innefattar även gränser, där familjen har sin 

gräns, skolan sin och socialtjänsten sin yttre gräns (Sohlberg, 2009). Vi väljer i vår studie att 

utöka avgränsningarna till att se alla dessa tre enheter i ett större socialt system, även om 

denna gräns inte på något sätt är sluten, utan såklart kan påverkas av andra yttre 

omständigheter. Att vi drar vår gräns just här beror på att dessa delar ligger inom ramen för 

det vi vill undersöka (Sohlberg, 2009). Innanför dessa gränser är dock systemen självstyrande, 

självorganiserande och utvecklar sig själva och vart och ett ska ses som en egen enhet (Moe, 

1995). Då vi vill få fram vilken hjälp föräldrar till hemmasittande barn efterfrågar ifrån 

Socialtjänsten motiveras systemteorin på ett bra sätt. Payne (2008, s. 217) menar ”att arbeta 

tillsammans med andra är en viktig fördel med systemteorin. Detta visar hur ett indirekt arbete 

tillsammans med andra sociala instanser eller med familjer och nätverk kan möjliggöra ett 

inflytande över klienten.” 

4.2 Stämplingsteorin 

Vi använder oss även i viss utsträckning av stämplingsteorin, då vi uppfattar att 

hemmasittande barn kan bli sedda som lata, oengagerade, udda och problematiska. Att som 

hemmasittande barn bli stämplad av omgivningen som avvikande, kan leda till att exempelvis 

skolpersonal inte ser elevens egentliga egenskaper utan mer har fokus på dess normbrytande 

beteende (Ejrnæs & Kristiansen, 2015). Även föräldrarna uppfattar vi kan bli stämplade av 

andra som dåliga och oansvariga. Genom stämpling sätts en “etikett” på en person som av 

samhället uppfattas ha ett avvikande beteende och dessa individer ses ofta nedvärderande på 

(Ejrnæs & Kristiansen, 2015). Det var Howard Becker som för drygt 50 år sedan var en stor 

föregångare för stämplingsteorin. Han menade att det inte är själva agerandet/handlingen i sig 

som är normbrytande, utan stämplingen beror på om andra ser det som avvikande eller inte 



 

17 

 

(Månsson, 2015). Vad som bestämmer om någon individ eller något beteende ska klassas som 

avvikande beror helt på vilka olika grupper i samhället som definierar normen (Becker, 2006). 

Alltså kan något som uppfattas som normalt i en grupp, kultur eller samhällsklass osv. ses 

som avvikande i en annan och det är gruppens interna regler som sätter normen. För en person 

som blir stämplad kan det leda till att det blir en “självuppfyllande profetia” och så att säga 

förstärker känslan av att verkligen vara avvikande (Månsson, 2015). Då barnet vet om att 

denne är sedd på som någon som står utanför, kan det ytterligare förstärka bilden av hur andra 

ser på hen genom att i än mindre grad vilja eller klara av att gå till skolan. På så sätt kan 

barnet hamna i en nedåtgående spiral och stämplas ännu hårdare (Sohlberg, 2009). 

5. Metod  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för forskningsdesign med tillvägagångssätt, urval och 

analysmetod. Vi diskuterar studiens trovärdighet och redogör till sist för våra etiska 

ställningstaganden. 

5.1 Forskningsdesign  

 

Till detta arbete har vi valt att göra en egen empirisk studie baserad på kvalitativ metod i form 

av intervjuer. Vi ville ta del av åsikter från dem problemet rör allra mest och som har mest 

erfarenhet, och det på ett så ingående sätt som möjligt.  

 

5.2 Urval 

Kriteriet för urval av intervjupersoner var familjer där minst ett barn har varit eller är 

hemmasittare och där föräldrarna varit i kontakt med socialtjänsten på grund av detta. Den 

ursprungliga tanken var att komma i kontakt med föräldrar i vår kommun för att kunna utföra 

platsintervjuer. Efter att ha försökt på flera sätt, bland annat genom att kontakta specialskolor 

och socialtjänsten, började tidsramen att minska och vi valde att istället byta fokus och 

eftersöka föräldrar via Facebook. Föräldrar vars barn har problematisk skolfrånvaro har bildat 

flera nätverk online där de tillsammans diskuterar barnen och deras gemensamma problem. 

“Barn i behov” är ett föräldranätverk på Facebook som fokuserar på skolfrågor, en 

aktionsplattform kallar de sig själva och de har även en hemsida. “Elevens rätt” är ett annat 

föräldranätverk som finns på Facebook. ”Hemmasittare” och ”Crescat Scientia” är grupper 

som föräldrar till hemmasittare skapat för andra föräldrar i samma situation. På dessa forum 

framkommer ofta åsikter om att föräldrarna är missnöjda med hjälpen de får för att få barnen 
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tillbaka till skolan. Dessa olika nätverk visar på att det finns en frustration hos föräldrarna och 

ett behov av att uttrycka sina åsikter och söka stöd hos andra i samma situation.  

Eftersom föräldrar valt att uppsöka dessa forum för att dela med sig och uttrycka åsikter antog 

vi att där skulle finnas föräldrar som gärna vill dela med sig av sin historia, vilket visade sig 

vara ett korrekt antagande. I en av grupperna fick vi kontakt med administratören och lade 

med hens tillstånd ut en förfrågan där vi eftersökte föräldrar som ville vara med i vår 

undersökning. Gensvaret blev stort och vi valde att kontakta de sex föräldrar som var de första 

att anmäla intresse. Dessa fick vårt informationsbrev per mail och sedan bestämde vi tid då vi 

utförde telefonintervjuer med dem under 30-40 minuter. Vi intervjuade tre föräldrar var.  

5.3 Tillvägagångssätt 

Vi valde att utforma en allmän intervjuguide vilket innebär att intervjufrågorna formulerades 

utifrån våra frågeställningar där vi så noga som möjligt försökte täcka in dem med specifika 

intervjufrågor. En fördel med denna typ av guide är att frågorna inte behöver ställas i samma 

ordning eller på exakt samma sätt utan fungerar mer som en checklista för att se att vi ställt 

frågor som konkretiserar och täcker in våra frågeställningar (Larsson, 2005). Vi ville även få 

lite information om familjernas bakgrundshistoria för att få en mer nyanserad bild av dem och 

deras sammanhang.  

De relevanta teman vi valde att dela in frågorna utifrån var dels bakgrund för barnet/familjen 

och dels föräldrarnas upplevelse av både skolans och socialtjänstens roll. Dessa färdiga frågor 

bidrog både till att delvis strukturera intervjun och att säkerställa att alla får samma 

grundfrågor. Samtidigt bibehölls möjligheten till att ställa lämpliga uppföljande frågor, vilket 

förutsatte ett aktivt lyssnande från vår sida där vi bland annat behövde försöka förstå och tolka 

vad de menade, och kanske även lägga märke till känslan som ligger bakom (jfr Knutsson, 

2005; Kvale & Brinkmann, 2009). En sådan halvstrukturerad intervju blir ett mellanting 

mellan ett vardagssamtal och frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Förutom de fasta frågorna bereddes respondenterna även möjlighet att i slutet av intervjun 

lägga till information som de ansåg fattades. När vi intervjuade lät vi föräldrarna prata ganska 

fritt utifrån deras historia, men höll samtidigt koll på att våra frågor besvarades enligt 

checklistan och ställde kompletterande frågor vid behov. Samtalen spelades in med hjälp av 

en app i mobilen, vilket respondenterna godkände, och transkriberades för att säkerställa 
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högre kvalitet på materialet inför analysen, samt för att båda författare skulle kunna ta del av 

intervjuerna på ett så exakt sätt som möjligt. 

Fördelarna med att använda intervjuer som metod är att få ett rikt material att arbeta med 

samtidigt som det även kan vara en nackdel med ett alltför omfattande material. Det är 

emellertid inte storleken på materialet som är viktig utan innehållet (Rennstam & Wästerfors, 

2011). En annan fördel är att intervjuer är ett tidsmässigt effektivt sätt att ta del av flera 

personers upplevelse av samma fenomen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011), vilket är av 

vikt i denna tidsbegränsade undersökning. Nackdelarna med metoden i vårt fall är att vi fick 

en begränsad bild av det vi ville undersöka då det inte fanns tid att intervjua mer än en 

handfull föräldrar. 

5.4 Analysverktyg 

Vi utgick från en abduktiv ansats i vår analys, vilket innebar att vi analyserade våra empiriska 

data utifrån valda teorier (Larsson, 2005). Analysmetoden skedde via meningskoncentrering 

där vi skrev ut och analyserade huvudbudskapet i de transkriberade intervjuerna, för att sedan 

presentera det i koncentrerad form i vårt resultat (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). För att 

lättare jämföra och utkristallisera teman färgkodade vi olika delar av intervjuerna utifrån de 

teman vi följt i vad den tidigare forskningen presenterade, alltså en färg för vad som handlade 

om barnets och familjens bakgrund, en färg för skolan och en för socialtjänsten. Detta blev 

särskilt användbart eftersom intervjuerna blev något mer narrativa än vi förväntat, många 

frågor ledde till svar i form av långa utförliga berättelser. Vi strök även under text som kunde 

användas som relevanta citat för varje tema.  

5.5 Studiens trovärdighet 

Det var viktigt att vi fick tag på intervjupersoner som var samarbetsvilliga och motiverade, 

samt bra på att beskriva sin situation och den förväntningen uppfylldes.  

5.5.1 Validitet 

Validitet handlar om frågan om man mäter det man avser att mäta. Förutsatt att enkla och 

tydliga frågor användes bör intervjuerna kunna mäta det som är avsett att mätas och därmed få 

hög validitet. Däremot finns alltid en risk att olika respondenter kan tänkas uppfatta frågorna 

olika (Kvale & Brinkmann, 2009). I vår studie utgick vi från en intervjuguide med frågor 

inom alla våra tre teman för de frågeställningar arbetet har. Detta för att säkerställa att vi 
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verkligen fick med det som efterfrågas. Dock har frågorna inte ställts ordagrant som i 

intervjuguiden och följdfrågorna har anpassats utifrån svar, vilket kan betyda att de olika 

respondenterna har berättat mer eller mindre utförligt. Tack vare transkribering och färgkoder 

har vi ändå kunnat plocka ut svar på de frågor som ses relevanta för vår studie och fått svar på 

det vi avsåg att mäta.  

5.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. Betydelse för studiens reliabilitet har 

exempelvis i vilken utsträckning respondenterna har möjlighet att vara ärliga och uppriktiga 

(Kvale & Brinkmann, 2009). En sak som kan påverka svaren och därmed resultatet är att 

föräldrar kan ha en annan bild av problemet än vad barnet själv har, en del av bilden får 

föräldern förmedlad från barnet och beskriver den sedan utifrån sin egen tolkning (Havik et 

al., 2014). 

Alla föräldrar vi intervjuade var kvinnor och i de grupper och forum som tidigare nämnts är 

det nästan uteslutande kvinnor som skriver även om det finns män som är medlemmar. Det 

finns alltså en överrepresentation av mödrar inom detta område och vad det beror på kan vi 

inte svara på men det kan visa på vilken förälder som står för den huvudsakliga omsorgen 

eller engagemanget i skolgången. Ur det perspektivet kan man se det som att mödrarna till 

synes har mest insyn och engagemang i den här typen av problematik och därför kan vara bäst 

lämpade att besvara frågor i just det här fallet (Havik et al., 2014).  

5.5.3 Metoddiskussion 

En begränsning i metoden var att intervjuer via telefon medförde att vi gick miste om 

kroppsspråk och att det blev mindre personligt (Lilja, 2014). Men å andra sidan kan 

telefonintervjuer även tänkas ha styrkor som en mindre stel och uppstyltad situation då det 

gjorde intervjun mer otvungen. Det kan även ha gjort det mer attraktivt att ställa upp på 

intervjun då det endast tog en spontan halvtimme av deras liv istället för om de behövt göra 

nödvändiga förberedelser för att ha tid och möjlighet träffa en okänd människa på en viss 

plats ett visst datum och tid. En annan begränsning kan vara att vi inte hade möjligheten att 

båda närvara vid intervjuerna, då främst eftersom olika personer kan tänkas ha olika 

intervjuteknik och därmed få ut olika mycket av intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta 

försökte vi motverka i och med att vi följde samma intervjuguide. Det är dock möjligt att vi 
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kan ha ställt ledande följdfrågor och därmed påverkat dem på olika sätt (jfr Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

5.5.4 Generaliserbarhet 

Studiens kanske största begränsning är att de slutliga resultaten inte kan generaliseras till en 

större grupp av föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro, eftersom urvalet var för 

litet. Den allmänna slutsatsen vi med säkerhet kan dra utifrån vad vi fått fram i våra sex 

intervjuer är att svaren endast gäller för dessa mammor och barn (Backman, 2016). Vi 

upplever ändå att studien ger en tydlig bild av föräldrarnas upplevelse då deras svar överlag är 

homogena och flera av deras svar även bekräftas av tidigare forskning. 

5.6 Etiska ställningstaganden 

Kvalitativa intervjuer är en etiskt känslig metod eftersom dessa kan blir väldigt personliga 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Därför beaktade vi forskningsetiska riktlinjer enligt 

Vetenskapsrådet (2012). Vi förklarade i början av kontakten med gruppadministratören vilka 

vi var och vad syftet var med vår undersökning. När vi kom i kontakt med potentiella 

föräldrar att intervjua tog vi hänsyn till informationskravet och mailade ut ett 

informationsbrev (Bilaga 1) till dem med syfte och upplägg för undersökningen samt 

information om att deras deltagande var helt frivilligt med rätt att avsluta när de ville (Bilaga 

1). Enligt samtyckeskravet behövde vi få informerat samtycke från föräldrarna, vilket alla 

återkom med efter att ha läst informationsbrevet. Konfidentialitetskravet beaktades genom att 

vi försäkrade om att endast vi kommer hantera själva råmaterialet i form av anteckningar och 

inspelningar och att föräldrarna kommer att vara anonyma i vår uppsats. Vi följde 

nyttjandekravet vilket innebär att svaren vi delgavs endast används för vårt uppsatsarbete och 

kommer att förstöras när uppsatsen blivit godkänd.  

6. Resultat och analys 

Detta avsnitt inleds med en kort anonymiserad presentation av de familjekonstellationer som 

de sex intervjuade mammorna ingår i, följt av en sammanfattning över de viktigaste 

resultaten. Efter det presenteras resultaten utförligare tillsammans med en analys utifrån de 

valda teorierna. Resultaten är uppdelade i rubriker efter frågeställningarna där resultaten 

presenteras i teman som framkommit i intervjuerna. 
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6.1 Presentation av familjerna 

I familj A bor barnet som går i årskurs nio med båda föräldrarna och hen har två äldre syskon 

på pappans sida. De ser sig som en normalt fungerande, arbetande familj och ingenting nämns 

om tidigare problem med de äldre barnen, medan det yngsta har varit hemmasittare under hela 

högstadietiden. Hen har självskadebeteende och har blivit diagnostiserad med ADHD och 

social fobi. Familjen har tidigare haft en kortare förebyggande insats i form av 

familjebehandling, som mamman menar inte visade sig fungera. Nu deltar barnet i ett 

Hemmasittarprogram via ett privat företag och den åtgärden ses som väldigt positiv av 

mamman. 

I familj B finns ett sextonårigt barn med bruten pappakontakt. Även kontakten med de få 

vänner barnet tidigare hade försvann och istället hamnade denne i “fel” umgänge. Hen har 

varit hemmasittare i två år och går nu i nian och har hemundervisning några dagar i veckan. 

Mamman beskriver att hon fått tjata till sig utredningar och andra insatser, men säger att då 

familjen inte ses ha några märkbara problem menar socialtjänsten att det är skolans ansvar att 

arbeta med problematiken. Barnet har Asperger- och autistiska drag. 

I familj C har mamman enskild vårdnad, enligt henne på grund av pappans alkoholproblem. 

Hon bor med sina tre barn, varav två är hemmasittare och hon nämner också att barnen har 

missbruksproblem. Den äldre av barnen har varit hemma i fem år och har aldrig haft kompisar 

i sin egen ålder. Detta barn har bland annat diagnostiserats med dyslexi och ADHD. Familjen 

har haft olika insatser i form av bland annat kontaktfamilj, deltagit i ett skolprojekt och 

grupper för barn, men mamman upplever sig inte blivit hjälpt och har själv fått driva på för att 

någonting ska hända. 

Familj D består av en ensamstående mamma och två syskon till barnet. Mamman tror att 

orsaken till att problemen eskalerade i skolan var föräldrarnas skilsmässa. Barnet har ingen 

kontakt med pappan idag. Hen har varit mer eller mindre frånvarande mellan årskurs fem och 

årskurs åtta. Barnet har nyligen fått diagnosen ADHD. Familjen fick först två slags 

utbildningar via socialtjänsten som syftade till att hjälpa dem med beteenden och strategier då 

barnet var utåtagerande, sedan fick de av en annan kommun en insats där behandlare kommer 

och utför stöd och behandling i hemmet. Det finns tillsammans med dem en plan för gradvis 

återkomst till skolan. 
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I familj E finns en ensamstående mamma, tre vuxna syskon och ingen pappa i bilden. Barnet 

har haft skolvägrande beteende ända sedan hen började i förskoleklass vilket antas härröra 

från att hen har autism och inte klarar av den traditionella skolans miljö. Barnet går nu i fjärde 

klass och har en anpassad studiegång om ett fåtal timmar per vecka.  Skolan gjorde 

orosanmälan till socialtjänsten men det blev nedlagt två gånger, så mamman gjorde en egen 

ansökan. Familjen har sedan fått insatser i form av familjebehandling och har även 

avlösarservice via LSS.  

I familj F har barnet tillgång till båda föräldrarna. Skolproblemen började i årskurs fyra och 

visade sig enligt mamman bero på att barnet utsattes för kränkningar från både jämnåriga och 

lärare. Hen går ut årskurs nio nu och har i princip inte varit i skolan alls under dessa år. Barnet 

har fått diagnosen ADD och föräldrarna misstänker även Asperger. Skolan anmälde familjen 

till socialtjänsten och enligt mamman fick hon själv ta kontakt med närvaroteamet som fanns 

där, men på grund av bristande resurser försvann det stödet efter ett tag. 

6.2 Sammanfattning av de viktigaste resultaten 

De huvudsakliga resultaten från intervjuerna visar att alla barnen har någon form av diagnos, 

större delen av familjerna avviker från kärnfamiljen, alla barnen har individuella skäl till 

hemmasittandet enligt mammorna, och alla mammorna beskriver även att skolan har utfört 

pedagogisk anpassning för alla barnen utan större framgång. Alla dessa faktorer har redan 

identifierats av tidigare forskning som högst relevanta för hemmasittare, vilket vi redogjort för 

i avsnitt 3. Alla mammor beskrev att man hade en normal kontakt med skolan fram till att 

problemen började och nästan alla beskrev att de själva var delaktiga i orosanmälan och 

upplevde bemötandet från socialtjänsten som positivt. Å andra sidan upplevde alla samarbetet 

mellan skola och socialtjänsten som bristfälligt och att det mest bestod av bristfälliga SIP 

(Samordnad Individuell Plan). De flesta mammorna och barnen har fått insatser från 

socialtjänsten och känner att socialtjänsten varit ett stöd, men ger även en hel del förslag till 

vad som behöver förbättras. 

6.3 Hur upplever de intervjuade föräldrarna skolans agerande när deras barn 

blev hemmasittare? 

6.3.1 Bemötande 

Flera föräldrar beskriver att de hade en bra relation med skolan innan barnet blev 

hemmasittare, men sedan blev de bemötta som ”jobbiga” eftersom de ifrågasatte och ställde 

krav. 
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 ”Jag visste vilka krav jag kunde ställa på skolan och… det har inte fallit i god jord kan man 

säga.” (Mamma F) 

Föräldrarna beskriver att när de själva kom med förslag på lösningar kände de sig inte 

lyssnade på eller att skolorna tog hänsyn till förslagen. Enligt mamma F upplevde hon att 

skolan inte ville att det skulle kosta för mycket. 

En del av föräldrarna har provat flera olika skolor för barnet på grund av att de inte var nöjda 

med bemötandet eller agerandet från skolan. Två föräldrar beskriver också att inställningen 

kunde skilja sig åt mellan olika rektorer så att när dessa byttes ut så kunde även bemötandet 

och åtgärderna bytas ut.  

”Det har bytts mycket rektorer, vi hade fyra rektorer på 1,5 år. Och det var väldigt… alltså det 

blev inte bra. Alla har sina egna idéer utan att kanske sätta sig in i problematiken.” (Mamma D) 

Det är vanligt förekommande att bemötandet från skolan varierar utifrån kommun och 

personal (Skolverket, 2008). Mamma D upplevde att skolan skyllde på hennes barn när det 

blev för svåra komplikationer med att få hen att fungera i klassrummet och tillsammans med 

klasskamraterna. Uppstod det bråk så var det hens fel enligt skolan, och de valde att lösa det 

med att plocka bort hennes barn istället för att anpassa omgivningen. Mamman till barnet i 

familj F uppger att barnet till och med utsattes för kränkningar av sin egen lärare utan att det 

ledde till något annat än att barnet bytte klass och det var för att föräldrarna själva krävde det.  

Samma förälder upplevde att skolans inställning var att ”bara barnen kommer till skolan, så 

löser sig resten”. Men har barnet upplevt skolrelaterade problem är det inte fullt så enkelt 

påpekar föräldern.  

”När barn är trygga så får man inlärningen också, men är barn otrygga så spelar det ingen roll, 

då fungerar det inte.” (Mamma F) 

Även om det sällan är pedagogiska skäl som är orsaken till frånvaron från början (Skolverket, 

2008), så kan pedagogiken bli ett problem senare då barnet varit hemma länge. Här 

återkommer vi till vikten av att tidigt uppmärksamma situationer som senare kan bli ett 

problem (Havik et al., 2015a). Mamma F påpekar att när man varit hemma länge så hänger 

barnet naturligt nog inte med i undervisningen längre om barnet försöker närvara. Samma 

mamma beskriver att barnet frågat varför hen ska gå tillbaka till skolan när hen ändå inte lär 

sig något. I familj B försökte de själva att tidigt flagga för att något var fel men fick ingen 

respons.  
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”(...) då larmade jag till klassföreståndaren, det hände ingenting, larmade till rektor, hände 

ingenting. (…), talade om det för kuratorn och ingen lyssnade på mig. Och då ringde jag skolchef, 

jag ringde socialchef och sa att ni ser väl att det här är ett jätteproblem. [Barnet] törs inte, hen är 

rädd. Nej ingenting hände.” (Mamma B) 

Förälder C berättar att hon tidigt påpekade för skolan att hennes barn hade svårigheter som 

kunde tyda på dyslexi men skolan höll inte med om detta och gav ingen respons. Senare 

visade det sig att hon hade rätt. Skolan kan behöva mer kunskap om något som både tidigare 

forskning och våra respondenter bekräftat, nämligen att hemmasittares bakomliggande 

orsaker oftast är en kombination av individuella skäl (exempelvis diagnoser) och 

skolrelaterade skäl (exempelvis kränkningar) vilket medför att problemet behöver adresseras 

utifrån en mer komplex bild som omfattar både barnet och dess skolsituation (Gladh & 

Sjödin, 2014).  

Flera föräldrar förmedlar att de känt sig utsatta i möten utifrån skolans syn på 

ansvarsfördelningen. Mamma E beskriver nedanstående erfarenhet utifrån skolans bemötande. 

”Jag vet många som har samma problem som jag har, där det är deras första barn som har de här 

problemen. Det är väl klart att de känner att de är misslyckade som föräldrar.” (Mamma E) 

Mamman fortsätter att beskriva utifrån sin egen situation. 

”Jag har ju vetat att det är skolan och inte jag liksom. Men det är väl klart att jag har ändå känt 

mig anklagad när man suttit på de här mötena och blir ifrågasatt.” (Mamma E) 

Att skolan inte anser att föräldrarna tar sitt ansvar för att barnet ska gå i skolan visar sig även 

genom att skolan hotar med vite enligt skollagens 3 kap. 15§ (Skolverket, 2008).  

”Och så hävdar de skolplikt och tar du inte ditt barn till skolan så är det liksom, ja då får du 

vitesföreläggande till slut.” (Mamma E) 

Som tidigare nämnt kan relationen mellan skolan och föräldrarna påverkas till det sämre ju 

längre barnet är hemma och båda parter kan uppfatta att den andre inte gör tillräckligt 

(Richardson, 2016). Forskning visar att det är vanligt att föräldrarna skyller barnens problem 

på skolan och skolan uppfattar att det är föräldrarna och hemmiljön som är källan till 

problemet (Skolverket, 2008; Havik et al., 2014). 

6.3.2 Anpassningar 

När barnen började uppvisa problem med skolgången beskriver många mammor att skolan 

genomförde olika anpassningar för dem. Dessa kan sammanfattas med att det provades flera 
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olika lösningar som inte gav några bestående resultat och själva lösningarna i sig var inte 

heller bestående vilket överensstämmer med resultaten i den tidigare forskningen rörande hur 

skolorna ofta arbetar med lösningar (Skolverket, 2008; Skolinspektionen, 2016b). Vanligt var 

att barnen fick en assistent eller resurs som fokuserade särskilt på dem, i vissa fall provades 

flera olika. Särskilt på denna punkt verkar det inte varit någon kontinuitet från skolans sida.  

”Det har inte varit så bra kan man säga, de har bytt mycket specialpedagoger kring hen och det är 

inte heller bra.” (Mamma F) 

Studieplanen anpassades i flera fall, antingen plockades ämnen bort där barnet inte fungerade 

på ett bra sätt eller så behövde barnet endast närvara i skolan ett visst antal timmar per dag 

eller vecka. Flera av barnen fick prova en liten undervisningsgrupp. Barnet i familj D fick 

periodvis sitta ensam i en annan lokal tillsammans med en outbildad lärare när inte de andra 

anpassningarna fungerade och till slut blev barnet avstängt. Barn C fick vänta flera år innan 

anpassningar provades då det tog lång tid innan frånvaron togs på allvar, vilket även 

Skolinspektionen (2016) uppmärksammat i sin kvalitetsgranskning som ett vanligt problem. 

Skolinspektionen tar även upp vikten av att skolan snabbt plockar upp dessa elever och ser till 

att de får skolarbete hem. Det är förvisso inte förälderns uppgift att undervisa eleven men 

detta kan ske i kombination med besök av en specialpedagog eller assistent. Dock får inte 

hemundervisning vara en permanent lösning påpekar Skolverket (2010) även om flera av 

föräldrarna ser det som något positivt och önskvärt. En förälder uttryckte en tankegång kring 

svårigheten när det till synes inte finns en bra lösning för anpassningar av undervisningen.  

”Sedan är det så klart jättesvårt även för skolor. Jag förstår att skolor inte kan liksom skräddarsy 

en undervisning för en enda elev. Men det blir ett dilemma liksom.”  (Mamma E) 

Dilemmat mamman åsyftar kommer sig av att skolväsendet idag inte kan erbjuda vilka 

lösningar som helst. Dessutom har kommunerna inga egna resursskolor utan de som finns är 

privata. Mamma E adresserar att inte ens dessa skolor är tillgängliga för alla, eftersom det är 

så många barn som behöver denna form av skola. Det har medfört att resursskolorna ställer 

krav på hur stora problem barnen behöver uppvisa för att kvala in. En annan förälder 

uppmärksammar att förr fanns det mer särskolor.  

”De här skolorna tog de bort, för… det var ju exkludering. Alla ska inkluderas i klassen. (…) Men 

när skolan inte klarar av det, när dessa barn ska inkluderas i den vanliga skolan och så tar de bort 

resurs på resurs, hur tänker man då?” (Mamma C) 
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Samma förälder knöt ihop problemet med kostnader, inkludering och kompetens genom att 

påtala en satsning på förebyggande arbete: 

”Skolan och allihop där måste kompetensutveckla i det här stora problemet, måste få förståelse, 

för då blir det inga hemmasittare. De måste lägga en massa pengar på skolan och lärarna måste 

kunna SE behovet och individanpassa. Skolan är inte individanpassad, den har inte kompetensen.” 

(Mamma C)  

6.3.3 Orosanmälan till socialtjänsten 

Även om nästan alla föräldrarna såg anmälan till socialtjänsten som något positivt och i flera 

fall till och med ansökte om stöd själva när anmälan lades ned, rådde det delade uppfattningar 

bland föräldrarna kring om det sker för många eller för få anmälningar till socialtjänsten från 

skolans sida. En mamma uttryckte att hon tyckte att skolorna skulle göra orosanmälan 

snabbare eftersom det ofta tog för lång tid. Mamma E ansåg mer att skolorna satt i system att 

göra orosanmälan som en motreaktion på en ”bråkig” eller ifrågasättande förälder och hon 

påtalade att det inte står något i skollagen om att de måste anmäla bara för att en elev har hög 

frånvaro och beskrev det på det här viset.  

”De här slentrianmässiga orosanmälningarna som skolan alltid skickar iväg när det ska påvisa 

att det är föräldrarna och hemmet som brister.” (Mamma E) 

Hon menade att om skolan och föräldern redan har ett samarbete så känns det svikande och 

förrådande om skolan då gör en anmälan, istället borde skolan kunna göra mer för att själva 

hjälpa eleven. Mamman tillägger att om skolan skulle lägga ner lika mycket energi på att 

stötta barnet som på orosanmälningar så skulle dessa anmälningar kunna halveras. Ytterligare 

en mamma uttryckte att skolan måste göra anmälningar när eleven inte är i skolan. Det 

indikeras även i vissa svar att skolorna själva kan ha olika riktlinjer de följer på hur stor 

frånvaro barnet ska ha rent procentuellt innan de gör en orosanmälan. Men vad lagen (SoL 14 

kap. 1 §) egentligen säger är att skolan är skyldiga att göra en orosanmälan i de fall de känner 

en oro för barnet. Självfallet finns en oro kring ett barn som inte fullföljer skolplikten, men 

sedan kan man diskutera vad skolan känner för oro, som en förälder uttryckte det. Oron borde 

i många fall gälla själva skolgången, men anmälan riktas ju mot familjen så indirekt blir det 

som att skolan säger med sin anmälan att det är föräldrarnas fel och att de inte är kapabla att 

lösa situationen som de borde. I flera fall beskrev föräldrarna att socialtjänsten endast såg till 

hemsituationen när de gjorde sin förundersökning också, vilket tolkades som att än mer styrka 
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anledningen till orosanmälningen, alltså att anmälan syftade till att leta fel hos föräldrarna 

snarare än att fokusera på barnets skolproblem. 

6.3.4 Analys 

För att knyta an det som nämns i tidigare stycken om skolans agerande till valda teorier, kan 

vi precis som Öquist (2008) skriver, likna skolan vid ett ganska slutet system. I vår studie 

tänkte vi oss skolan som en av de mindre enheterna i ett större system tillsammans med familj 

och socialtjänst. Resultatet vi fick visade dock att skolorna, utifrån de berättelser vi fick från 

föräldrarna i vår studie, inte varit särskilt öppna för samarbeten med andra instanser. Skolan 

kan ses som en egen värld och dess organisation visade sig ofta vara av åsikten att ”det är inte 

skolan det är fel på”. Moe (1995) menar att de som befinner sig inne i ett visst system, i detta 

fall skolan, anser att deras sätt att se på saken är det rätta. Problemet kan då bli om skolan inte 

är öppen för att andra, utanför deras gränser, kan ha ett annat sätt att betrakta dess system. Är 

skolan inte villig att förändra eller anpassa, riskerar hela dess system att stagnera i sin 

handlingskraft, något som även visat sig i vår studie, då de få anpassningar som på försök 

gjorts för barnen i skolan inte visat sig fungera särskilt bra. 

Några av mammorna berättade också om orosanmälningar som gjorts, trots att det enligt dem 

själva inte funnits någon oro för barnet i dess hemmiljö, vilket egentligen ska vara 

förutsättningen för att anmäla. Indirekt stämplas alltså föräldrarna av skolan som struliga och 

det skapas en avvikelse av en situation som egentligen inte är ett problem (Ejrnæs & 

Kristiansen, 2015). När skolan gjort orosanmälningar har det varit som att de velat ”lämna 

ifrån sig problemet” till någon annan, i detta fall socialtjänsten. Det bästa hade kanske varit 

om de haft ett samarbete och lagt upp en plan för barnet tillsammans istället. 

Meeuwisse & Swärd (2015) skriver om att det i en engelsk rapport från 1900-talets början 

talades om att insatser riktade specifikt mot fattiga personer kunde vara stämplande. På 

samma sätt skulle särskilda resursskolor i dagens samhälle också kunna stämpla de barn som 

går där. Frågan blir då, är det själva diagnosen, ifall barnet har en sådan, som stämplas eller är 

det faktumet att barnet är i behov av resurser som ses som avvikande? I Skolverkets rapport 

från 2008 skriver man att skolans bemötande och sätt att hantera barn med särskilda behov är 

mer stämplande än hur barnen upplever diagnosen i sig. Det kan även bli en konflikt för 

barnet själv mellan att behöva anpassningar för att må bra och att inte vilja avvika från de 

andra eleverna (Havik et al., 2014). 



 

29 

 

6.4 Hur beskriver de intervjuade föräldrarna den hjälp man fick från 

socialtjänsten när deras barn blev hemmasittare? 

6.4.1 Bemötandet 

Nästan alla mammorna beskriver att bemötandet från socialtjänsten varit positivt och att det 

gått bra att prata med dem. Förälder A bar dock på upplevelsen att hon ansökte om hjälp utan 

att bli hörd:  

”Alltså vi försökte ju ringa socialtjänsten, jag har säkert ringt dem tjugo gånger och bett om hjälp 

men… vad ska vi hjälpa er med då? frågar de.”(Mamma A) 

Till slut fick de hjälp via ett hemmasittarprogram.  En annan förälder upplevde att det spelade 

in av vilken anledning de kom till socialkontoret, hon kände att bemötandet varit sämre vissa 

gånger:  

”Sådana här saker som liksom inte är negativa, då är det inga problem i bemötandet. Men jag har 

blivit VÄLDIGT illa behandlad många gånger, det är inga roliga sammanhang alls...” (Mamma 

C) 

Bemötandet har enligt respondenterna skiftat mellan kommuner också, i ett fall flyttade 

familjen och fick mycket bättre kontakt med socialkontoret i den nya kommunen. Hos den 

gamla kommunen beskriver hon en känsla av att de tyckte att hon överdrev. Dessa föräldrar är 

inte sällan utmattade efter att ha kämpat så mycket för sina barn, och de är i behov av hjälp 

och uppmärksamhet eftersom skolan ofta förbiser den saken (Gladh & Sjödin, 2014). Att som 

förälder vara positiv till hjälp och stöd och sedan uppleva att förväntningarna inte infrias kan 

upplevas extra jobbigt i den utsatta positionen. Samma förälder beskriver det så här målande:  

”Och då kände jag att, min gud ska jag inte få någon hjälp. Ska det ligga på mina axlar allting, 

jag mäktar inte med det här. För att känslan av att inte orka med sitt barn, den är fruktansvärd. 

Att jag inte kan hjälpa mitt barn.” (Mamma D) 

Denna förälder fick dock bra hjälp sedan i den nya kommunen. Men det viktigaste föräldrarna 

beskriver med själva bemötandet är egentligen ganska självklart; att bli visad respekt.  

”... den här maktpositionen, att man är faktiskt väldigt liten när man ber om hjälp och då ska man 

liksom bli bemött med respekt, inte det här ‘vad vill ni oss’.” (Mamma A) 

6.4.2 Stödet 

Det föräldrarna beskriver som allra mest hjälpsamt i kontakten med socialtjänsten var att få ett 

stöd, att någon kan hjälpa dem att styra upp hela situationen genom att bland annat 
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sammankalla möten och komma med förslag på lösningar. Men framförallt att få någon som 

lyssnar på en. Mamma E beskriver kontakten med socialtjänsten på följande sätt:  

”Nej gud den har gett mig jättemycket. Jag skulle inte ha kommit dit jag är idag med skolan om 

jag inte hade haft dem i ryggen. Det är ändå soc som har hjälpt mig och stöttat mig, de har varit 

helt fantastiska.” (Mamma E) 

Hon tar som exempel att när socialtjänsten sammankallar SIP-möten så kan inte de olika 

instanserna som till exempel skola och HAB (barnhabiliteringen) komma undan sitt ansvar 

eftersom det skrivs tydliga protokoll över vem som är ansvarig för vad. Men hon tillägger 

även att det fortfarande finns mycket som socialtjänsten skulle kunna göra. En annan mamma 

beskriver mötet med socialtjänsten med dessa ord:  

”Jättefin kontakt med de som jobbade där. Det var precis vad jag hade väntat, det här är någon 

som ser att… man får inte tillbaka ett barn på en dag, utan det här är ett långt arbete.” (Mamma 

F) 

Mamman upplevde även att socialtjänsten var snabba på att återkoppla och hade god kontakt. 

Flera av de andra mammorna tyckte emellertid att allt tog väldigt lång tid på socialtjänsten. 

Enligt den bild mammorna förmedlar verkar det bero på var de bodde och hur hög belastning 

just det socialtjänstkontoret hade. En förälder nämner att en så liten sak som att finnas 

tillgänglig när möjligheten ges, kan göra så mycket. Föräldern beskrev att hon slapp känna att 

allt var byråkratiskt inrutat utan fick en trygghet i att kunna nå sin handläggare direkt istället 

för att mötas av telefonköer under telefontiden och att ständigt behöva anpassa sitt liv och sin 

tillgänglighet runt att få tag på rätt personer under rätt tid. 

6.4.3 Insatser 

Mamman berättar att familj D fick stöd genom att både barnet och mamman fick varsin 

utbildning som syftade till att ge dem verktyg att hantera vardagen med de problem de hade 

med barnets diagnos och deras relation tillsammans. Samma familj fick senare en insats där 

behandlare från ett privat företag kom till dem i hemmet vilket mamman upplevde som 

mycket hjälpsamt och givande. Andra mammor i familjer där de fått insats i hemmet uttrycker 

samma sak även om de insatserna till största del var i socialtjänstens egen regi. Det framstår 

som värdefullt att få hjälp på hemmaplan.  

”... de kliver in här i hemmet, vi har samtal här hemma vid köksbordet eller i soffan eller utifrån 

var det passar för [barnet].” (Mamma D) 
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I detta fall har även behandlarna kunnat vara behjälpliga med det administrativa, exempelvis 

med att avlasta föräldrar med myndighetskontakter.  

”Sedan har ju behandlaren då, hon har följt [barnet] och träffat hens mentor, och de har ringt 

BUP åt mig, de har ringt socialtjänsten så jag slipper jaga…”(Mamma D) 

En mamma kontaktade själv insatsen närvaroteam eftersom de kände att socialtjänsten endast 

brydde sig om hur barnet hade det hemma.  

”Det stödet hade aldrig hänt om inte jag som förälder hade sagt att nu är det nog, nu måste hen 

tillbaka till skolan.” (Mamma F) 

Mamman beskriver att detta team kom hem till dem och hämtade barnet innan skolan och de 

hade en tät kontakt med familjen utöver det, vilket fungerade bra men på grund av minskade 

resurser så försvann det stödet berättar mamman. Dessa närvaroteam tar Skolverket (2010) 

upp som en insats för hemmasittare som finns i flera kommuner. Teamen är 

multiprofessionellt uppbyggt och ska kopplas in vid hög frånvaro, något som då inte skedde 

enligt den här mamman. 

Familj C har deltagit i ett projekt i form av ett samarbete mellan skola, socialtjänst och 

föräldrar som skapats för barn med problematisk skolgång med målet att skapa en fungerande 

samverkan mot det gemensamma målet att hjälpa barnet. Detta projekt upplevde mamman 

som bra, men menar att det behövde utvecklas ytterligare.  

”... det var inte funktionellt från början, för det var som vilket nätverksmöte som helst, och man får 

gå på väldigt mycket möten som inte ger något för det saknas så mycket kompetens. Framförallt i 

skolan.” (Mamma C) 

Projektet ändrades något under tiden som gick, och familjen upplevde ändå att det var ett 

positivt initiativ. 

Andra familjer har fått insatser i form av familjecoach, socialtjänstens egna familjebehandlare 

eller avlastning i form av kontaktfamilj och ingen av dessa insatser har lett till något givande 

för familjerna utan har mest upplevts av mammorna som standardlösningar från 

socialtjänstens sida. Utifrån den stressande situationen som föräldrarna lever i lämnades 

önskemål på att det kunde erbjudas mer stöd för dem som anhöriga, som en föräldragrupp i 

socialtjänstens regi där de kan träffa och få stöd av andra i samma situation. 
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6.4.4 Analys 

Inom systemteorin talar man om gränser och för att kunna hjälpa någon på bästa sätt måste de 

mindre enheterna i det större systemet vara öppna och kunna kommunicera med varandra. 

Samarbete mellan de olika enheterna är viktigt och på så sätt fås också kunskap och 

kompetens från flera håll (Öquist, 2010). Enheten ”familj”, i detta fall barnen till de mammor 

vi intervjuat i vår studie, kan inte heller ses som exakt likadana utan alla har olika 

familjeförhållanden, bakgrund och har olika personligheter. På så sätt kan inte systemen de 

ingår i, skola och socialtjänst, arbeta identiskt lika med alla utan behöver anpassa och möta 

varje individ efter dennes behov (Moe, 1995). Payne (2008, s. 414) skriver att ”alla 

socialarbetare borde ta ansvar för att reagera specifikt och lyhört på behov och önskemål som 

uttrycks av de människor de arbetar med”. Känner då någon socialarbetare att hen inte har 

kunskapen eller erfarenheten att bemöta klienten på bästa sätt, ska socialarbetaren hänvisa till 

en annan som är bättre lämpad. Eftersom fördelen med systemteorin är just samarbete över 

gränserna så borde socialtjänsten i större utsträckning ha kontakt med skolan och att familj, 

skola och socialtjänst arbetar tillsammans för att underlätta för den hemmasittande eleven. 

6.5 Vad beskriver de intervjuade föräldrarna kan förbättras i socialtjänstens 

arbete med hemmasittare och deras föräldrar? 

Under den här rubriken beskrivs alla förslag på förbättringar ordnat efter hur många intervjuer 

de nämndes i. 

6.5.1 Mer kunskap om hemmasittare och diagnoser 

Att alla barnen från intervjuerna hade diagnoser inom NPF-spektrumet går helt i linje med 

Skolverkets (2008) antagande att dessa diagnoser är överrepresenterade hos hemmasittare. 

Mammorna var enhälligt överens om att den viktigaste förbättringen hos socialtjänsten är att 

de som arbetar där behöver mer kunskap om hemmasittare och diagnoser.   

”För det första så finns det väldigt stor okunskap. De förstår inte. Hur ska man när man jobbar på 

soc kunna bemöta dessa barn och föräldrar när man inte har kunskap. När man inte själv förstår 

vad som händer.” (Mamma E) 

Så beskriver en förälder situationen. Andra föräldrar beskriver att själva orsakerna bakom 

verkar vara svårast att förstå, varför det inte bara är att säga åt barnet att gå till skolan. 

”Det är inte lata barn, som sitter hemma och som tycker att skolan är skit, utan de har samma 

moral som vi barnen. (…) Det finns en orsak till att man stannar hemma.” (Mamma B) 
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För vissa barn innebär stressen som skolgången skapat att de blir utbrända precis som vuxna. 

Hemmasittare kan vara så psykiskt slut att de inte orkar med skolan och dessa barn förväntas 

prestera under förhållanden som vuxna skulle blivit sjukskrivna för (Skolverket, 2010).  

”Men barn kan inte bli utbrända. Jo, det kan de. Alltså, man måste tänka lite längre än bara att 

det här är ett barn och hen ska gå i skolan för vi har skolplikt, punkt.” (Mamma E) 

Några av föräldrarna ansåg att själva socionomprogrammet borde innehålla mer utbildning 

om främst NPF-diagnoser eftersom det är något de flesta inom yrket kommer att träffa på. 

Angående större förståelse för barn med diagnoser sa en förälder så här: 

”Sedan så tror jag att det är det här trycket i samhället. Ungdomarna delas upp i fack nu. (…) 

Har man Asperger så passar man kanske inte in i något av facken och då väljer man att dra sig 

tillbaka.” (Mamma B) 

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är särskilt utsatta för risk att få problem 

med skolgången och dessutom har skolorna särskilt svårt att bemöta just dessa barns behov, 

vilket uppmärksammas av Skolinspektionen (2016). En förälder tar upp att socialtjänsten 

borde ha så pass bra kunskap kring detta att de ska kunna erbjuda en informationskurs för 

föräldrarna istället för att söka svar och kunskap från dem.  

”Innan jag fick en hemmasittare hade jag aldrig hört talas om att det fanns. Nej. Det har varit till 

att googla och fått lära sig liksom. Där skulle man verkligen vilja ha en föräldrautbildning från 

soc sida. Det är snarare jag som förälder som har fått lära upp dem.”(Mamma E) 

6.5.2 Bättre samverkan mellan olika instanser 

Samverkan är en huvudfaktor för framgång i arbetet med att få barnet åter i skolgång (Gladh 

& Sjödin, 2014). Samverkan mellan socialtjänsten och andra berörda instanser kring barnet är 

något som adresseras på olika sätt i de olika intervjuerna, och att den kan bli bättre var alla 

mammor överens om. Mamma E uttryckte att det lätt blir en eller två parter mot en annan. 

Som två olika lag istället för ett samspel:  

”… jag har alltid upplevt att jag har haft soc på min sida om jag säger så, vilket skolan 

naturligtvis har känt.  Så det har ju varit jag och soc mot skolan.”  

En annan förälder känner att samarbetet är väldigt viktigt att ha en plan för, redan innan 

problemet är befäst och beskriver:  

”Det gäller hur man bättre kan samarbeta för att se tecken i tid. För det handlar om det, det här 

handlar inte om insatserna, det är preventiva åtgärder.”(Mamma F) 
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 Vad gäller samverkan mellan olika instanser så är den lagstadgad (SoL 5 kap. § 1) men inte 

exakt specificerad hur det ska gå till. Socialtjänsten har dock huvudansvaret även om också 

skolan kan vara sammankallande (Gladh & Sjödin, 2014).  En förälder beskriver att 

samverkan mellan hennes barns instanser haltar på grund av sekretessen, och säger att 

sekretessen hålls på oavsett om hon säger att de ska släppa på den. Bättre kunskap om 

relevant lagstiftning för myndigheter och skolor är av vikt för att undvika osäkerheter kring 

vad som gäller (Gladh & Sjödin, 2014). För samarbetets skull är det extra viktigt att ha 

kunskap om lagstiftning gällande sekretess, anmälningsskyldigheten står till exempel över 

skolans sekretess och vad gäller övriga myndigheter så krävs vårdnadshavares samtycke till 

att lyfta sekretessen men så länge detta inhämtats ska inte sekretess hämma samarbetet (Gladh 

& Sjödin, 2014). 

En större tydlighet önskades rörande vilken instans som gör vad i detta samarbete. Det är ofta 

oklart för föräldern vart de ska vända sig och det blir inte bättre om instanserna själva inte 

tycker att problemet faller inom deras jurisdiktion.  

”Det som blir med hemmasittarbarn, det som blev i mitt fall och är det allra jobbigaste. Jag 

hamnar mellan stolarna (…) Jag står och skriker till skolan att de ska hjälpa mig, jag står och 

skriker till BUP men de säger att vi är inget fall för BUP, jag skriker till socialtjänsten…” 

(Mamma B) 

Friberg et al. (2015) belyser problemet att det tyvärr kan råda en okunskap om sin egen 

yrkesroll och sin instans ansvar vilket förvärrar situationen för föräldrarna. 

6.5.3 Kontinuitet bland personal 

Nästan alla föräldrar beskriver på ett eller annat sätt att det är stor personalomsättning på 

socialtjänsten och de har träffat flera olika handläggare. De beskriver att ibland vet inte den 

ena vad den andra gjort ens och vissa socialsekreterare har de haft förtroende för, andra inte. 

”De här som är bra, som engagerar sig, de slutar. Det är så många nya. Ingen kontinuitet. 

Kontinuitet, hur svårt ska det vara?” (Mamma C) 

 Föräldrarna skulle önska att de kunde ha en och samma handläggare som följer deras ärende, 

men att personal väljer att sluta är tyvärr något som socialtjänsten inte rår över, däremot kan 

det vara anledning att fundera på varför de väljer att sluta. 
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6.5.4 Större tydlighet om rättigheter och stöd med mindre ansvar på föräldern 

Nästan alla mammorna efterfrågade större tydlighet från socialtjänsten angående vad som 

gäller och vad socialtjänsten kan hjälpa hemmasittare och deras familjer med, vilket även 

innefattar bättre information om föräldrarnas rättigheter. Föräldrarna upplevde att de får lägga 

ner för stort arbete kring dessa saker själva, precis som Skolinspektionens kartläggning 

(2016b) visade. Föräldrarna uttryckte att de själva inte ska behöva förklara för socialtjänsten 

på vilket vis de kan hjälpa familjen och föräldrarna ska inte heller behöva komma med förslag 

på insatser.  

”Jag har ju själv fått söka mig till vad det finns, vad behöver jag? Vad har jag för rättigheter? Det 

är inte bara ’hej varsågod, det här erbjuder vi dig’. Utan jag har fått ringa runt, ifrågasätta, leta, 

söka…” (Mamma E) 

En annan förälder uttrycker att ingenting alls skulle ha hänt om inte hon varit så tjatig. Det är 

känt att föräldrarna till hemmasittare får lägga ner väldigt mycket arbete och föra en kamp 

som inte borde vara nödvändig. Föräldrarna får en roll som samordnare och pådrivare vilket 

de professionella borde stå för i sammanhanget (Gladh & Sjödin, 2014). Mammorna beskrev 

det som vanligt att föräldrarna inte ens kan fortsätta arbeta för att barnet inte kan lämnas 

ensam hemma, men ibland även på grund av sjukskrivning för att föräldern inte orkar mer. 

”Det är ju jag som haft kontakt med alla instanser och så får jag förmedla, det är ju ett 

halvtidsjobb, att få tag i alla.” (Mamma D) 

Detta är något flera av de andra föräldrarna håller med om och en mamma uttrycker att det 

hade varit bra med en slags kontakt för familjen som kunde hantera och ringa alla andra 

kontakter. Alla föräldrar kanske inte har förutsättningar för att driva runt hela karusellen, 

vilket påpekas av flera av de intervjuade mammorna. 

”Men det ser ju jag att det är otroligt många föräldrar som kanske inte hade haft den energin och orken 

och vetat sina rättigheter och krävt dessa.” (Mamma B) 

6.5.5 Arbeta för att förbättra socialtjänstens rykte 

De intervjuade föräldrarna tycker överlag att socialtjänstens inblandning varit positiv, som 

redan nämnts. Hälften av dem påpekade dock att de upplevt att föräldrar i allmänhet reagerar 

negativt på en orosanmälan, något de menar är tråkigt, men som märks exempelvis i de 

grupper på Facebook där de är medlemmar. 
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”Den här stämpeln att soc är så hemsk, jag skulle verkligen vilja att den försvinner. För jag tycker 

inte alls soc är det värsta som finns. Många är jätterädda för soc. Många som blir orosanmälda 

från skolan får panik. För de… de tror att nu kommer soc och tar mina barn.” (Mamma E) 

Det är möjligt att föräldrar tänker så därför att socialtjänsten föregås av det ryktet och det 

byggs på eftersom det oftast är de negativa historierna som berättas på nätet, kanske för att de 

människorna har ett behov av att prata om och bearbeta sin upplevelse. Men de flesta 

intervjuade mammorna representerade andra tankegångar, en av dem beskriver sin reaktion 

när anmälan kom:  

”För mig var det bara så här, åh vad skönt. För då tänkte jag, nu slipper jag dra hela lasset själv. 

Och jag önskar fler föräldrar kunde känna så.” (Mamma F) 

Det framkom i intervjuerna att föräldrarna ansåg att socialtjänsten själva bör bättra på sitt 

rykte, och visa att de finns där för föräldrar i behov. Synen på socialtjänsten är förlegad och 

behöver ändras, var en förälders slutsats.  Det är inte bara de vuxna som blir föremål för 

socialtjänstens utredning som kan ha en negativ uppfattning kring detta, en mamma berättar 

om hur de unga själva kan uppleva kontakten som negativ och att de känner sig maktlösa.  

”Hen är med på några av planerna sedan tycker hen att möten med vuxna är jättejobbigt. För de 

bestämmer saker över hens huvud tycker hen.” (Mamma F) 

De unga kan uttrycka att de vill bli av med socialtjänstens inblandning eftersom de inte ser 

den som en hjälp utan ett krav (Friberg et al., 2015). Behöver socialtjänsten ändra sin taktik 

gentemot de berörda barnen för att få dem med sig? Det är ändå dem det handlar om och är de 

inte med på att samarbeta kommer ingen förändring ske. 

6.5.6 Socialtjänsten behöver mer makt gentemot skolan 

Två mammor uttryckte att socialtjänsten är en ganska tandlös myndighet som borde ha mer 

makt att tala om för skolan vad de ska göra. 

”Problemet med soc är ju att de får inte gå in och tala om för en skola vad de ska göra. (…) De 

kan komma med rekommendationer eller förslag men de får inte gå in och säga till skolan ’gör så 

här’. Vilket gör att skolan kan sitta och skita i det.” (Mamma E) 

Föräldrarna menade att det skulle underlätta om någon i konstellationen hade 

bestämmanderätt för att resultat ska ske. Som det är nu är alla instanserna jämlikar som inte 

behöver lyda någon annan. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret som vi nämnt 

tidigare, förefaller det då naturligt att de även skulle ha en beslutande roll? 
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6.5.7 Hjälp även de familjer som inte är dysfunktionella 

Två av mammorna har upplevt i bemötandet från socialtjänsten att de inte vet vad de ska 

hjälpa familjen med därför att det inte finns uppenbara problem på hemmaplan. Mamma A 

berättar att socialtjänsten till och med ställde frågan rakt ut om vad de skulle hjälpa familjen 

med när mamman ringde och ansökte om hjälp. 

”Finns det en väl fungerande familjesituation då prioriteras man inte på samma sätt. (…) Man ska 

ha en dysfunktionell familj för att man ska få den resursen och bästa möjliga hjälpen.”(Mamma F) 

 Men det kan finnas andra saker familjen behöver hjälp med, även om en befogad oro för 

barnet finns så behöver den inte ha med familjens hemmasituation att göra. Mammorna 

uttrycker att man kan behöva hjälp och stöd ändå och de tillägger att socialtjänsten inte ska 

avvisa en familj utifrån att det inte finns några uppenbara problem i hemmet. De beskriver att 

det inte heller blivit bra i de fall socialtjänsten förvisso startade en utredning men den blev 

mer på rutin än engagemang.  

”De tyckte att de här orosanmälningarna är inget fall för dem utan det är skolan. De lade inte ner 

någon energi.”(Mamma B) 

6.5.8 Bättre möjligheter till avlastning för föräldrarna 

Utifrån att föräldrarna ofta är utmattade av situationen och den kamp den medför, särskilt för 

ensamstående eller för dem som har barn med diagnoser, uttrycktes en önskan om att kunna 

erbjudas mer avlastning i socialtjänstens regi. Föräldrarna upplevde att det inte togs någon 

hänsyn till att det till exempel är vanligt att föräldrar till hemmasittare inte kan arbeta på 

samma sätt som andra.  

”Som förälder med ett hemmasittande barn är man extremt utsatt. Jag kan inte jobba. (…) Man 

skulle behöva mer hjälp runtomkring.” (Mamma E) 

Föräldern nämnde avlastning för barnet. Att få hjälp med mer specifika saker som att följa 

med till skolan och något ekonomiskt skyddsnät i form av ersättning till de föräldrar som inte 

kan arbeta på grund av den här problematiken. 

6.5.9 Behov av blandade kompetenser inom socialtjänsten 

Föräldrarna argumenterade för att socionomens kompetens inte är tillräckligt i sammanhanget 

utan att det skulle behövas någon från socialtjänsten som är ”på golvet” istället för på 

kontoret. Någon som har tid och möjlighet att engagera sig i hemmasittare mer konkret och 
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möta dem i deras miljö ute på fältet och det skulle med fördel kunna vara någon med annan 

bakgrund än socionom.  

”Socialtjänsten bör nog tänka på att blanda socionomer med specialpedagoger och lärare, i just 

de här hemmasittarna. Blandade kompetenser blir det bästa.” (Mamma F) 

Gladh och Sjödin (2014) är inne på samma linje och beskriver att lösningarna och åtgärderna 

kräver en tvärprofessionell samverkan som har pedagogiskt och psykosocialt perspektiv 

samtidigt. En förälder berättar att hon försökte få sin socialsekreterare att engagera sig mer på 

fältet och besöka barnet i fråga på skolan, men hon fick till svar att socialsekreteraren inte 

lämnade socialkontoret för ”det är inte så det fungerar”. Ett förslag är då att designera en 

särskild person från socialtjänsten till problemet. I vissa kommuner finns något som kallas 

ungdomscoacher uppger en förälder, det är någon som socialtjänsten anställt med särskilt 

syfte att arbeta nära ungdomar med problem av detta slag, på deras nivå.  

”Socialsekreteraren har huvudansvaret givetvis men med dessa coacher kan det bli en snabbare 

insats.” (Mamma B) 

Att barnet kunde få möjlighet att träffa en sådan person skulle mottas positivt av föräldrarna 

som även uttrycker att barn som har svårigheter i skolan behöver en bra kontaktperson, gärna 

en ungdom själv för att relatera på deras nivå, någon som de verkligen får förtroende för. 

Mamma C är inne på att det här kan vara en stor del av lösningen:  

”Det räcker kanske om de här barnen träffar någon som verkar förstå, och så är det ju i hela livet 

för oss allihopa.” 

6.5.10 Analys 

Tidigare forskning visar på att elever som inte går ut skolan med godkända betyg i större 

utsträckning än andra riskerar att hamna i ett utanförskap (Kearney & Bensaheb, 2006; Havik 

et al., 2015a; Richardson, 2016). Det kan då bli ett dubbelt misslyckande för dessa individer, 

att först inte klara av skolan och sedan inte kunna få något arbete. Det skapar följdproblem 

med ekonomi, hälsa, dålig självkänsla och en stämpel att ”inte vara som alla andra” (Friberg 

et al., 2015). Inte bara barnet blir stämplat utan även föräldrarna, då de ses som slarviga, 

omoraliska och med en oförmåga att lyckas få sitt barn till skolan (Becker, 2006). 

En punkt som flera nämnde i våra intervjuer och som borde förbättras angående socialtjänsten 

var dess rykte, som nu ofta ses på med negativ syn. Mamma B sa att  
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”Det är barnet som bär med sig detta sen genom livet, att jag fick en soc-anmälan på mig och en 

till och en till, för barnet blir ju alltid upplyst om det.”  

Detta visar också visar hur stämplade dessa barn kan uppleva sig. Om socialtjänsten hade ett 

närmare och mer allmänt samarbete med skolan, visade sig där och träffade barnen skulle 

kanske bilden bli mer positiv.  

Bättre samverkan mellan socialtjänst och skola är också något som efterfrågades av 

mammorna vi pratat med liksom att gemensamt lägga upp en plan för barnet. Men i detta 

samarbete gäller det att inte glömma bort den övriga familjen som finns runt omkring, då 

dessa kan vara i lika stort behov av hjälp de också, något som Gladh och Sjödin (2014) tar 

upp i sin bok och som även bekräftades i våra intervjuer.  

7. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur föräldrar till hemmasittare upplever det 

bemötande och den hjälp skolan och socialtjänsten erbjudit dem, samt att ta reda på vad dessa 

föräldrar anser kan förbättras med socialtjänstens arbete kring dessa barn. Föräldrarna vi 

intervjuade hade mycket att beskriva från sina upplevelser och de föreslog många adekvata 

förslag till förbättringar. Trots deras olikheter och olika förutsättningar fanns en stor 

överensstämmelse mellan föräldrarnas svar vilket visar att det fanns en samsyn mellan dessa 

föräldrar kring vad som var bra och vad som kan förbättras oavsett kontext. Deras svar 

bekräftar i hög utsträckning även mycket som framkommit under tidigare forskning och 

bakgrund. De viktigaste resultaten innefattar att föräldrarna överlag är missnöjda med skolans 

arbete kring hemmasittare men nöjda med socialtjänstens, även om de var överens om att det 

finns ett stort utrymme för förbättringar. Bland dessa förbättringar nämndes främst mer 

kunskap inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hemmasittare, bättre samarbete 

mellan alla inblandade instanser samt större tydlighet från socialtjänstens sida med mindre 

ansvar på föräldern. 

7.1 Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att något som kan vara problematiskt med metoden som vi använt är att vi 

endast har intervjuat sex mammor. Dessa kan generellt inte representera någon större grupp 

vilket innebär att resultaten inte kan appliceras på alla föräldrar till barn som är hemmasittare, 

utan bara gäller för dem vi har intervjuat. Däremot hade de vi kom i kontakt med mycket att 

berätta om just sina upplevelser. De upplevdes som väl insatta i problematiken och hade 
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mycket information att delge oss. Att de överlag även hade snarlika erfarenheter och uppgav 

mycket samstämmiga svar ser vi som en styrka i vår studie, något som även Kvale och 

Brinkmann (2009) lyfter fram. Vi ser det även som en styrka att flera av våra resultat 

överensstämmer med resultaten från tidigare forskning under avsnitt 3 såsom att alla barnen 

hade någon form av diagnos, att föräldrarna upplevde en otillräcklig kommunikation med 

skolan och att de lyfte behovet av mer kunskap samt ett behov av bättre samverkan. 

Om tidsramen varit större hade vi kunnat tänka oss att göra ett mer omfattande urval av de 

föräldrar vi intervjuade och inhämta mer grunduppgifter innan intervjun för att säkerställa de 

bästa typiska fallen. Studien som den blev nu innehåller emellertid en bra fördelning av 

föräldrar till barn med olika bakgrund, från olika landsändar och där barnen har olika åldrar 

och har kommit olika långt i sin resa till att återfå en fungerande skolgång. 

7.2 Diskussion utifrån föräldrarnas förslag på förbättringar 

Något som stod klart under inhämtandet av fakta och empiri till denna studie är att 

problembilden för hemmasittare är komplex och sammansatt, både orsakerna och lösningarna 

samspelar mellan olika system i form av individen, familjen och skolan och även finns det 

olika orsaker inom dessa system. För att komma till en bestående förändring i framtiden 

kanske vart och ett av systemen behöver förstås och belysas på ett nytt sätt för att sedan 

sammanstråla i en bättre samverkan? 

Skolan är den viktigaste instansen som barn och unga möter i livet och det är där 

kompetensen och förmågan att hjälpa bör vara störst (Gladh & Sjödin, 2014). Även om skolan 

inte kan skräddarsy en undervisning för en elev så verkar behovet av det finnas hos 

hemmasittarna. Som en ideologi skapades parollen “en skola för alla” där budskapet var att 

alla barn ska välkomnas och bemötas på ett individuellt plan i grundskolan. Om man utgår 

från budskapet de intervjuade föräldrarna förmedlat så menar de att skolan misslyckats med 

att leva upp till denna inkludering i praktiken. Grundarna till föräldranätverket “Barn i 

behov”, uttrycker i en debattartikel i Svenska Dagbladet att “en skola för alla blev likställt 

med en skola som inte fick benämna olikheter och användes till att maskera ren besparing.”2 

En skola ska kanske inte vara lika för alla eftersom vi alla är olika och har olika behov? Det är 

möjligt att det skulle gagna barn med problematisk skolfrånvaro om det tillhandahålls 

specialskolor av kommunerna där hemmasittarna kan inkluderas på sina villkor tillsammans 

med jämlikar och personal som är väl insatta i problematiken.  

                                                 
2 Hämtat från https://www.svd.se/skolorna-maste-kunna-ge-ratt-hjalp-i-ratt-tid 
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Eftersom det utifrån vad som framkommit i vår studie verkar saknas kartläggning över 

åtgärderna som skolorna sätter in över vad som fungerat och vad som inte gjort det, leder 

arbetet aldrig fram till strukturerade beprövade lösningar. Skulle det behövas nationella 

riktlinjer som en bra grund att följa och som kan motverka olikt bemötande för hemmasittare 

beroende på kommun och personal? Tydliga rutiner för alla skolor är något som både Gladh 

och Sjödin (2014) och Skolinspektionen (2016a) förespråkar för framtiden. 

Kan även socialtjänstens arbete kan dra fördel av nationella riktlinjer? I detta fall riktlinjer för 

hur orosanmälningar från skolan hanteras för att säkerställa att alla berörda barn får möjlighet 

till samma hjälp och stöd. Ska det finnas utrymme för socialtjänsten att avvisa familjer baserat 

på väl fungerande hemsituation? Ska det spela roll var du bor eller hur engagerad du är som 

förälder för vilka insatser som erbjuds?  

Alla föräldrar vi intervjuade beskrev ett behov av bättre samverkan mellan främst skolan och 

socialtjänsten då detta skulle kunna medföra många positiva saker för föräldrarna. Det kunde 

bland annat syfta till att lyfta ansvaret bort från föräldrarna och skapa den efterfrågade 

tydligheten kring rättigheter och vem som gör vad, om alla instanser tar ett bättre ansvar och 

skapar bättre rutiner. Att samverka på ett mer konkret sätt kan medföra färre och mer 

effektiva möten istället för att föräldrarna ska behöva gå på möten tillsammans med varje 

instans enskilt. 

För barnets del efterfrågar föräldrarna en större förståelse och en personligt anpassad hjälp 

som erbjuder att gå till roten av problemet i den takt det kräver.  Att en stor del av 

hemmasittarna i Sverige har diagnoser inom det neuropsykiatriska spektrumet bekräftas av 

både Skolverket, litteraturen och visas även i våra intervjuer. Eftersom dessa individer kan 

uppleva att de har svårt att passa in i samhället och de normer vi lever efter idag, är barn med 

neuropsykiatriska diagnoser en grupp som både skolan och socialtjänsten antagligen kommer 

att stöta på i allt större utsträckning. Därför känns det högst relevant att de som arbetar inom 

dessa kommunala verksamheter får större insikt och kunskap om NPF än de har idag, precis 

som föräldrarna föreslår. Det grundläggande behovet av mer kunskap om hemmasittare hos 

socialtjänsten är en bra början på förbättring, mer kunskap skapar större förståelse inte bara 

för problemet utan även för lösningarna.   
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7.3 Kostnaden för samhället 

Vi vill gärna återkomma till den underliggande problembilden för samhället ifråga om 

hemmasittare, nämligen den stora kostnaden. Peter Friberg, psykolog och utbildningsansvarig 

på en friskola som arbetar med hemmasittare uttrycker i en tidningsintervju: “Det finns 

ingenting som är så lönsamt som att satsa på barns framgång i skolan.”3 Vi har tidigare visat 

på att kostnaden för samhället blir betydligt högre om barnet tvingas lämna skolan utan 

fullständiga betyg. En anledning till att det inte tas större hänsyn till kostnadsfrågan kan vara 

att den totala kostnaden vid ett misslyckande att återfå ett barn till skolan ligger i en abstrakt 

framtid, medan man har lättare att se och ta hänsyn till de omedelbara kostnaderna som 

åtgärderna innebär (Friberg et al., 2015). Hur kan dilemmat kring att betala nu eller betala 

senare lösas med barnets bästa i åtanke? Kan tankegången kring kostnaden ändras och 

resurserna istället läggas förebyggande, innan skolgången gått förlorad? 

7.4 Resultatets relevans för socialt arbete 

Förslagen på förbättringar som föräldrarna lämnade framstår som relevanta och genomtänkta. 

Dessa föräldrar har säkert funderat både en och två gånger på vad de skulle vilja ändra i 

bemötandet i problematiken kring deras barn. Inom socialt arbete är det viktigt att lyssna på 

klienten och att kunna utföra ett förbättringsarbete tillsammans med dem. Rollen som 

socialarbetare medför en viss maktposition som inte alltid mottas väl av dem socialtjänsten 

möter. Gäller situationen dessutom någons barn blir det extra känsligt, både därför att klienten 

kan känna sig ifrågasatt i föräldrarollen eftersom de anses behöva hjälp och stöd, och för att 

föräldrar kan tänkas hamna lite extra i försvarsposition när det gäller deras barns bästa. Om 

klienten kan känna att socialarbetaren vill göra dem delaktiga kommer samarbetet att 

underlättas och om lösningen för att få barnen tillbaka till skolan behöver vara individuell och 

mångsidig så behöver nog socialtjänstens hjälp på vägen också vara det. Kanske vore det bra 

att vid varje utredning som rör hemmasittande barn fråga föräldrarna vad just de känner och 

behöver? Alla människor vill bli hörda och känna att någon lyssnat på det som framförs, även 

om det i slutänden inte går att genomföra. Kanske är det också viktigt att när man ska kliva in 

med det övergripande ansvaret för samverkan har något konkret och positivt att tillföra? Det 

känns rimligt att anta att socialtjänstens dåliga rykte delvis kan förbättras i mötet med och 

hanteringen av de enskilda familjerna. Ordet sprider sig snabbt på nätet idag med alla nätverk 

och sociala media som finns.  

                                                 
3 Hämtat från http://www.sydsvenskan.se/2017-01-08/tidiga-insatser-viktigt-for-skolnarvaro 
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7.4 Förslag på vidare forskning 

Det finns flera möjliga områden att forska vidare inom vad gäller arbetet med hemmasittare. 

Exempelvis att kartlägga skolans åtgärder och lösningar och se vad som varit givande, eller att 

studera BUP:s inblandning i problematiken kring hemmasittare eftersom de är en annan viktig 

instans i sammanhanget. Alla föräldrar vi intervjuat beskriver att socialtjänsten behöver mer 

utbildning och större kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De efterfrågar 

fler inom socialtjänsten som är specialiserade på olika diagnoser då en stor del av de barn som 

är hemmasittare har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som bidragande orsak. Utifrån 

detta är vårt förslag till fortsatt forskning att undersöka problematiken ur socialtjänstens 

perspektiv. Vilka kunskaper har de och inom vilka områden? Vad behöver göras för att 

socialsekreterare ska få mer vetskap om hemmasittande barn och vilka specialistutbildningar 

bör de som arbetar inom socialtjänsten ha? 
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Bilaga 1- Informationsbrev till respondenter 
      

 

 

 

 

 

Akademin för hälsa och arbetsliv 

 

 

Vill Du delta i en studie om socialtjänstens kontakt med barn och ungdomar med hög 

skolfrånvaro sett ur föräldrarnas synvinkel? 

  

Vi är två studenter som går tredje året på socionomutbildningen på Högskolan i Gävle. Vi har 

valt att skriva vårt examensarbete om barn och ungdomar med hög skolfrånvaro och den hjälp 

som socialtjänsten kan erbjuda dessa barn.  

Syftet med studien är att undersöka hur berörda föräldrar föreslår att socialtjänsten kan 

förbättra sitt arbete gentemot barn med hög skolfrånvaro. I de fall av problematisk 

skolfrånvaro där socialtjänsten blir involverad finns möjligheten för socialsekreterare att bidra 

till att barn kan fullgöra skolgången med fullständiga betyg och därmed minska risken för att 

barnen ska växa upp till vuxna med sociala problem. Vi upplever att det är viktigt att 

undersöka hur socialtjänstens medverkan kan förbättras. Att få föräldrarnas perspektiv på vad 

som kan förbättras och vad som varit hjälpsamt för att få barnet eller ungdomen tillbaka till 

skolan är väldigt viktigt då det är ni som föräldrar som har den största kunskapen och 

tydligaste bilden av problemet och av vad som varit hjälpsamt. 

Studien vänder sig till föräldrar vars barn har haft långvarig problematisk skolfrånvaro samt 

haft kontakt med socialtjänsten med anledning av detta. Studien är ett examensarbete på 

grundnivå och är en del av utbildningen till socionom vid Högskolan i Gävle. Studien 

kommer att genomföras med intervjuer som beräknas ta 30-60 minuter. 

  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 

individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. 

  

Vi frågar härmed om Du vill låta oss få ta del av dina synpunkter och erfarenheter. Om du vill 

låta oss intervjua dig, individuellt eller tillsammans med den andra föräldern eller om du 

undrar över något kontakta någon av oss på telefon eller via mail: 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Camilla Sjöberg   Ann Lybell 

Student    Student 

camilla-sjoberg@hotmail.com  ofk14ale@student.hig.se 

076-309 28 84   070-147 15 04 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Indelat utifrån teman, med huvudfrågor följt av följdfrågor/specificeringar i kursiv. 

 

Bakgrund barnet 

Hur gammalt var barnet när problemen började, vilken årskurs? 

Under hur lång period var barnet hemma från skolan? 

Hur hanterade ni föräldrar det från första början när barnet började vägra gå till skolan? Hur 

såg ni föräldrar på frånvaron? Hur gick tankegångarna och diskussionerna hemma? 

Har barnet någon diagnos eller andra relevanta problem? (ångest, depression, fysisk åkomma) 

Vad gjorde barnet medan det var hemma? Vad sysselsatte hen sig med? Var barnet beroende 

av spel eller dator?  

Hur upplevde barnet själv situationen? Ville hen gå i skolan men inte kunde/orkade? 

 

Bakgrund skola 

Har pedagogisk anpassning gjorts för barnet?  Har barnet fått extraresurs eller anpassad 

skolgång? 

Hur såg relationen ut mellan skolan och er föräldrar? Var kontakten bra innan problemen 

började? Hur ser kontakten ut idag?  

Hur såg relationen ut mellan lärare och ert barn? Hade de en bra kontakt, var läraren 

förstående/stödjande? Hur var miljön i lärarens klassrum? 

Hur fungerade det socialt i skolan? Hade barnet vänner? Förekom mobbning?  

Hur länge tog det innan ni fick hjälp och försök påbörjades med att lösa problemet? Vem tog 

initiativet? Hur lades det upp? 

 

Socialtjänsten 

Kontakten med socialtjänsten rent allmänt  

Hur kom det sig att ni fick kontakt med socialtjänsten? Var det ni själva eller skolan som 

initierade kontakten? 

Hur upplevde ni den första kontakten och bemötandet ni fick? Var det tydligt vad deras 

inställning var, hur de såg på problemet och orsaker, verkade de ha en förutfattad mening? 

Hur blev ni bemött angående föräldraansvaret? Hur ser ni själva på er föräldraroll i 

sammanhanget, angående ansvarsfördelningen mellan skola, hem och kommun? 

Hur upplevde ni att samarbetet mellan skolan och socialtjänsten fungerade? 

Under hur lång tid hade ni kontakt med socialtjänsten?  

 

Vad var bra och dåligt i kontakten med socialtjänsten 

Vad för slags hjälp/insatser blev ni erbjudna? Kan du ge något konkret exempel på något som 

varit till god hjälp från socialtjänsten? Något som inte fungerade i kontakten eller hjälpen? 

Känner ni att barnets bästa tagits i beaktning? 

Upplevde ni att ni fick det stöd ni behövde som föräldrar? 

Vad kan socialtjänsten förbättra rent allmänt när de möter familjer med hemmasittande barn? 

Vad för slags hjälp hade ni velat ha?  

Hur pass väl insatta upplevde ni att de var i problematik kring hemmasittare över huvud taget? 

 

Erbjud att lägga till övrig information som de anser relevant angående socialtjänstens 

inblandning. 


