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Abstract 

Introduction: The number of students with school refusal has remained at a constant level in Sweden 

since measurements began in 2006. School health service resources has been reduced since 

municipalisation which makes it difficult to intercept these students in time. Objective: To identify 

the tools of school health services, resources and professional skills with unauthorized absence, and 

the measures applied preventively. Method: A qualitative study based on seven semi-structured 

interviews with all professions within the school health services. Results: The school's responsibility 

affect both student health organization and the student's school structure. The new grades and 

subject schemes introduced in 2011 make higher requirements on today's students. It´s important 

that all of the school personell are aware of the problem and pursue the same objectives, for a good 

interaction. Discussion: School health services shared experiences around the concept school refusal 

behavior reflects the complexity of the problem. Knowledge and skills are important components. 

The school teams experience that they are self-taught regarding the subject but want further 

education and increased resources to be more preventive and relationship-building. Conclusion: 

Further Swedish research and knowledge is needed, as well as an improved definition of the concept 

in order to improve school health service’s work with school refusal students in student.  
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Sammanfattning  

Inledning: Antalet hemmasittande elever har legat på en konstant nivå i Sverige sedan mätningar 

påbörjades år 2006. Elevhälsans försämrade resurser sedan kommunaliseringen skapar inte 

förutsättningar för att fånga upp hemmasittande elever i tid. Syfte: Att att identifiera 

elevhälsoteamens verktyg, resurser och kompetenser i arbetet med otillåten frånvaro, samt vilka 

åtgärder som tillämpas i förebyggande syfte. Metod: En kvalitativ studie baserad på 7 

semistrukturerade intervjuer med samtliga professioner inom elevhälsan. Resultat: Skolans 

ansvarsfördelning påverkar såväl elevhälsans organisering som elevens skolstruktur. Det nya 

betygssystemet samt läroplaner som infördes år 2011 ställer högre krav på dagens elever. Att samtlig 

skolpersonal har kunskap om problematiken och strävar efter samma mål är viktigt för en bra 

samverkan. Diskussion: Elevhälsans delade upplevelser kring begreppet hemmasittare speglar den 

komplexa bilden av problemet. Kunskap och kompetens är viktiga komponenter. Många arbetslag 

upplever sig som självlärda inom ämnet men önskar vidareutbildning och ökade resurser för att 

kunna arbeta mer förebyggande och relationsskapande. Slutsats: Ytterligare svensk forskning och 

kunskap samt tydlig definition av begreppet behövs för att förbättra skolan och elevhälsoteamets 

arbete med hemmasittande elever. 
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1. Inledning 

Sverige har formats till ett individualistiskt samhälle där akademisk utbildning har blivit en viktig 

faktor för att få en ärlig chans i livet (Richardson, 2010). Samtidigt visar statistik att svenska elevers 

kunskaper har minskat, sedan de globala PISA-mätningarna startades år 20001. Skolverket (2015) 

redovisar genom statistik att 14 000 niondeklassare inte var behöriga till gymnasiet vid terminsslut, 

våren 2015 i Sverige2. Parallellt med detta får fler elever högre betyg, samtidigt som många elever 

saknar godkända betyg i ett flertal ämnen. En förklaring till dessa siffror kan vara ökningen av 

nyanlända i skolor runtom i Sverige. Medias stora inverkan på elever kan enligt Richardson (2010) 

påverka elevernas ambition kring inlärning och insamlande av kunskap. Enligt Skolinspektionen 

(2016) var det cirka 1700 elever i hela Sverige som hade en anmäld längre sammanhängande 

frånvaro under höstterminen 2015. Inga könsskillnader har uppmätts. Däremot har 

Skolinspektionens undersökning visat att hög frånvaro främst förekommer bland elever i årskurs sju 

till nio. Persson (2014) diskuterar bland annat skolpliktens påverkan på eleverna. Syftet med skolplikt 

är att samtliga barn ska tillgodogöra sig utbildningens innehåll. Dock blir elevens närvaro i skolan det 

primära målet och inlärningen det sekundära. Det finns en risk för stor otillåten frånvaro och 

beteendestörningar om eleverna upplever skolan som enbart ett tvång och en plats för förvaring.  

Gladh & Sjödin (2012) trycker på vikten av samverkan mellan tvärprofessionella samhällsaktörer för 

att tillsammans ringa in möjliga orsaker till frånvaron. Det är viktigt att kartlägga och identifiera vad 

som krävs för att eleven ska återfinna sin motivation och självförtroende till skolan igen, genom att 

beakta såväl pedagogiska som behandlande åtgärder. Författarna lyfter problematiken med att det i 

nuläget inte finns en samsyn kring hur myndigheter ska arbeta med hemmasittare. Skolan har idag 

ett komplicerat uppdrag och är en viktig skyddsmekanism för att minska risken för framtida 

utanförskap (Skolverket, 2010). Kearney (2008) uttrycker att en hög frånvaro bland högstadieelever 

anses vara extra problematisk då detta kan försvåra efterföljande studier samt leda till en svagare 

anknytning till arbetslivet. “Det är uppenbart att barn och ungdom påverkas mer av förändringar i 

samtiden än vuxna, etablerade människor. I brytningstiden mellan barndom och vuxenhet formas 

identiteten, framtiden och grundläggande värderingar” (Statens offentliga utredningar, SOU 2000:19, 

s. 21). Problematiken med ogiltig frånvaro och hemmasittare är något som exempelvis Sveriges radio 

har belyst i ett antal radiodokumentärer. Ämnet har även lyfts fram lokalt under den senaste tiden, i 

olika insändare i till exempel Nya Wermlands tidningen (NWT). I en insändare i NWT skriver 

signaturen “Förälder med så kallad hemmasittare” (2016, 24 november, s. 29) att det är skolans fel 

                                                      
1
 http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/om-pisa-2015-1.255083 

2
 http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2015/fler-elever-obehoriga-till-gymnasieskolan-

1.240369 
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att dennes barn har blivit hemmasittare, inte hemsituationen. Enligt författaren så lägger skolan allt 

för stor vikt vid medicinska diagnoser och söker förklaringar och resurser genom detta, istället för att 

lyssna på föräldrarna och eleven. Vidare är skribenten kritisk till att insatser har satts in sent för att 

avhjälpa problemet samt att Socialtjänsten ofta kopplas in på frekvent basis när situationen inte går 

att lösa på annat sätt. I en annan insändare i NWT skriver signaturen “Observant” (2016, 26 

november, s. 37), utifrån ett lärarperspektiv, att det ofta saknas kunskap för att arbeta med 

problematiken på ett bra sätt. Skribenten bemöter den tidigare nämnda insändaren och även den 

här personens kommentarer försöker peka på någon slags problematik. Samtidigt är diskussionen 

vag och områden och människor tenderar att klumpas ihop till en problemgrupp. Vidare 

problematiserar skribenten resursbrister och en önskan om att anställa mer personal till skolan som 

kan arbeta med detta. Ämnet hemmasittare är även något som Karlstads högstadieskolor på senare 

tid har börjat att arbeta mer aktivt med. 

Tidiga insatser förebygger risken för långvariga och i vissa fall konstanta svårigheter att etablera sig i 

samhället. Skolans roll är därmed viktig för att motverka framtida sociala problem och utsatthet. 

Därtill är det viktigt att lyssna på elevernas åsikter kring skolan och dess miljö för att skapa ett bra 

skolklimat och vid behov genomföra nödvändiga förändringar och förbättringar (Andershed & 

Andershed, 2009., Springe, 2009a). Tidigare forskning visar att resurser till elevvårdspersonal har 

minskat från 1990-talet och framåt. Situationen fortsätter i denna riktning trots att nya juridiska 

bestämmelser kring elevhälsans tillgänglighet genom ett medicinskt, psykologiskt, psykosocialt samt 

specialpedagogiskt perspektiv infördes år 2011 (2 kap 25§ Skollagen). Vidare menar Skolinspektionen 

(2013) samt Socialstyrelsen (2006) att elevhälsan kan betraktas som en nyckelgrupp i skolan, 

eftersom professionerna har värdefulla kunskaper och erfarenheter för att arbeta med elever med 

långvarig, ogiltig frånvaro. Dock används sällan elevhälsans samlade kompetens i den utsträckning 

som skulle varit önskvärt.  

1.1 Problemformulering 

Det finns tidigare studier som visar att en långvarig skolfrånvaro påverkar såväl individen och 

närstående som omgivande samhällsorgan. Därav anses problemområdet vara relevant och viktigt 

att belysa utifrån ett organisatoriskt och samhälleligt perspektiv. Problematiken är något som har 

lyfts fram extra mycket på senare år i såväl radio som debattinlägg och artiklar i tidningar. Detta då 

pedagoger, vårdnadshavare och myndigheter kan känna sig frustrerade och maktlösa inför 

situationen. Dagens utbildning har blivit en stark maktkomponent och socioekonomiska skillnader 

upprätthålls genom detta. I Skolverkets rapport från 2010 rapporterades det att det sammanlagt i 

slutet av läsåret 2008/2009 var cirka 1 600 grundskoleelever som var helt frånvarande från skolan 
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under minst en månads tid. Skolinspektionens rapport för 2016 redovisar i stort sett samma siffror 

vilket belyser den konstanta nivån av hemmasittare. Även om antalet elever med den här 

problematiken tycks vara få, är det ändå ett allvarligt problem för den enskilde att ha en hög 

skolfrånvaro. Trots att skolor verkar arbeta med hemmasittare verkar det till synes inte ske någon 

minskning i frånvaron, utan den ligger snarare på en konstant nivå. Det konstaterade problemet är 

med andra ord att begreppet hemmasittare har diskuterats i olika sammanhang men det finns i 

nuläget ingen generell utarbetad arbetsmetod. Bristande kunskaper bland skolpersonal samt diffusa 

definitioner som kan vara svåra att särskilja gör att problemet är svårt att ringa in och arbeta med. 

Mot bakgrund av ovanstående, är en fullständig skolgång med andra ord viktig och betydande för att 

kunna skapa sig ett självständigt och oberoende liv som vuxen och för att undkomma olika typer av 

sociala problem, något som bland annat Andershed & Andershed (2009) samt Springe (2009a) 

belyser. Att som individ vara dåligt rustad för framtiden kan leda till en social utslagning och ett 

livslångt beroende. Skolan är en viktig enhet för ett barn, att utjämna olikheter och främja social 

rättvisa genom bland annat bildning och kunskap. Därav finns det en tydlig koppling till socialt 

arbete, då moderniseringen av samhället och dess normer, påverkar gruppen hemmasittare, från 

den politiska makronivån, ända ner till elevens och dess familjs mikro- och mesonivå. 

Som tidigare nämnt framhäver Socialstyrelsen (2006) samt Skolinspektionen (2016) elevhälsan som 

en nyckelgrupp i skolan för att arbeta med hemmasittande elever. Med anledning av detta ämnar vi i 

vår uppsats att undersöka elevhälsoteamets praktiska arbete med hemmasittare genom att studera 

fenomenet på en strukturell och organisatorisk nivå. 

1.2 Syfte  

Uppsatsen syftar till att identifiera elevhälsoteamens upplevelser kring arbete med elever med lång, 

ogiltig frånvaro, samt vilka åtgärder som tillämpas i förebyggande syfte.   

1.3 Frågeställningar 

 Hur upplever elevhälsoteamet att förutsättningarna och resurserna ser ut för att arbeta 

förebyggande? 

 Hur upplever elevhälsoteamet att samverkan med inblandade parter fungerar?  

 Hur påverkar politiska beslut skolans och elevhälsoteamets organisering?  
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1.4 Definitioner 

 Ogiltig frånvaro innebär att eleven är borta från skolan utan en giltig anledning och att 

frånvaron inte är anmäld av vårdnadshavarna. Frånvaron kan vara både under kortare och 

längre perioder (Springe, 2009b).  

Det finns ett flertal definitioner gällande ogiltig frånvaro: 

 Skolvägran kan beskrivas som ett allmänt paraplybegrepp som innebär att elever har 

problem med närvaro, vilket kan yttra sig på flera olika sätt; hel frånvaro, lämna skolan under 

dagen, konflikter och vredesutbrott innan skoldagens början samt stor ängslan och oro över 

att gå till skolan (Kearney & Silverman, 1999). Kearney (2003, refererad i Kearney, 2008) 

anser att begreppet skolvägran inbegriper såväl skolk som skolfobi. 

 Hemmasittare avser elever med otillåten frånvaro under mer än tre veckor i följd (Springe, 

2009b).  

 Hikikomori innebär att individer helt och hållet drar sig tillbaka från samhällets arena under 

minst sex månader i sträck. Vidare kännetecknas beteendet av onormalt undvikande av 

socialt kontakttagande (Kato et. al., 2012). 

 Korridorvandrare används för att beskriva elever som ofta befinner sig i skolan men som inte 

alltid närvarar på lektionerna (Springe, 2009b). 

 Skolkare är en benämning på elever som har återkommande frånvaro flera gånger i veckan 

(Springe, 2009b).  

Vi avser att använda oss av begreppet hemmasittare då vi anser att definitionen bäst ramar in den 

problematik vi vill undersöka, det vill säga elever med lång, ogiltig frånvaro. Begreppet hemmasittare 

anser vi därav vara synonymt med benämningen otillåten frånvaro. Mot bakgrund av detta kommer 

dessa begreppsförklaringar att användas återkommande i uppsatsen. 
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet kommer vi att presentera viktiga historiska händelser samt skolans förändrade 

organisatoriska uppdrag över tid. Slutligen kommer vi även att redogöra för Karlstads kommuns 

engagemang och projekt att stärka målgruppen. 

2.1 Skolans historia 

Lika länge som människan har kunnat kommunicera har hon gjort detta för att överföra 

kunskap, insikter och färdigheter från en generation till en annan. Utbildning i organiserad 

form torde därför vara en företeelse lika gammal som de mänskliga samhällena (Rimm, 

2010, s. 45).  

Vi har valt att avgränsa oss i Sveriges utbildningshistoria då det moderna samhället genomgick en 

avgörande historisk förändring i utbildningssystemet år 1962. Regeringen tog detta år beslut att 

genomföra en nioårig obligatorisk grundskolereform indelad i tre olika stadier; låg- mellan- samt 

högstadiet. Därmed skapades en enhetlig skolform med en gemensam skollag och läroplan (Edgren, 

2011). Edgren menar att beslutet syftade till att samtliga barn, oavsett social bakgrund skulle tillhöra 

samma skolklass och att det därmed skulle skapa förutsättningar för en jämlik skolgång för alla barn i 

Sverige. En annan viktig förändring som Richardson (2010) nämner är 1980-talets nedskärningar i den 

offentliga sektorn. Genom det ökade kommunala ansvaret fanns det inte tillräckliga ekonomiska 

resurser för att finansiera elevvårdspersonal, exempelvis skolkuratorer, i samma utsträckning som 

tidigare. Det kommunala ansvaret som genomfördes år 1990 innebar att kommunerna själva skulle 

fördela resurserna. År 1991 kom ett riksdagsbeslut; att kommunerna även skulle fördela pengar till 

friskolor som låg i kommunen, vilket skapade en ökning av decentralisering och ett 

marknadsanpassat skolsamhälle (Richardson, 2010). Idag har barn skolplikt under hela 

grundskoletiden, vilket innebär att alla barn som vistas i Sverige har rätt till utbildning (NE, 2016). 

Rätten till utbildning föreskrivs även i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 

26 (MR, 1948) samt Barnkonventionen, artikel 28–29 (BK, 1989). Enligt Skollagen är det kommunen 

som ansvarar för att barn får ta del av den utbildning som de enligt lag har rätt till. Det är skolan och 

vårdnadshavarna som tillsammans skapar förutsättningar för en bra skolgång. Enligt Skollagen (SFS 

2010:800) 7 kap 20–22 §§ har skolan, kommunen och vårdnadshavarna ansvar för att se till att ett 

skolpliktigt barn fullgör sina obligatoriska studieår (Skolverket, 2012). 

2.2 Förändrat uppdrag 

Lundh Nilsson & Westberg (2011) menar att dagens samhälle präglas av en ekonomisk syn på 

kunskap och att satsningar på högre utbildning bygger ett starkare samhälle. Genom ökad kunskap 

har samhället exempelvis kunnat vidareutvecklas tekniskt, menar förespråkare. Richardson (2010) 

poängterar dock att kunskap inte anses vara lika relevant idag som tidigare. Detta eftersom kunskap 
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är lättillgängligt för alla i dagens informations- och mediesamhälle. Tidigare hade läraren en viktig roll 

som kunskapskälla, vilket har förminskats till förmån för en enklare och mer lättillgänglig väg mot 

lärdom. Dagens syn på kunskap bör därmed ses i ett större sammanhang än enbart utifrån 

skolpolitiska beslut. Det allmänna samhällsklimatet och den moderna tidsandan har en minst lika stor 

påverkan på individernas kunskapsinhämtande. Under lång tid har samhället utvecklats från att vara 

ett kollektivt ansvar till att mer och mer framhäva individens valfrihet och förmåga till att fatta egna 

beslut. Detta har även genomsyrat den svenska skolans organisering.  

2.3 Samverkan 

Konstenius & Schillaci (2011) menar att för att åstadkomma en hållbar förbättring i konkreta 

frånvarosituationer, krävs en tvärprofessionell samverkan mellan samhällsaktörerna. Författarna 

poängterar att det krävs ett engagemang från alla inblandande verksamheter eftersom 

förändringsarbetet är ett gemensamt ansvar.  År 2003 stadgades en ny lagstiftning gällande 

Socialnämndens skyldighet; att samverka på ett generellt plan, mellan olika samhällsorgan och 

verksamheter som arbetar med barn som far illa eller riskerar att fara illa. Den nya lagen stadgas i 5 

kap 1a § (SFS: 2001:453) Socialtjänstlagen (SoL) (Socialstyrelsen, 2006). I 29 kap 13 § Skollagen 

stadgas även skolans skyldighet att samverka med samtliga berörda parter.  Enligt Socialstyrelsen så 

finns det idag höga förväntningar på att det ska finnas en bra samverkan mellan skola och exempelvis 

Socialtjänst eftersom detta skapar förutsättningar till en helhetssyn över barnets livssituation. 

2.4 Karlstad kommuns projekt och arbete med barn och unga 

Karlstad kommun har en upprättad elevhälsoplan3 där det bland annat står skrivet hur skolorna ska 

arbeta med elever med ogiltig frånvaro. Karlstad kommun har ett digitalt frånvarosystem som heter 

Dexter, där frånvaro noteras och kan följas upp regelbundet. Karlstad kommun har för närvarande 

ett flertal pågående EU-projekt. Under år 2016–2019 är projektet “Värmlands unga” verksamt, vilket 

finansieras av Svenska ESF-rådet4. Projektet riktar sig till ungdomar i åldern 15–24 år där det finns 

risk för skolavhopp. Syftet är att främja övergången till arbete genom att arbeta preventivt för en 

minskning av avhopp från skolan, höja kvaliteten och arbeta för att fler elever blir behöriga till 

gymnasiet. Arbetet sker på såväl en individuell som på en organisatorisk nivå. Projektet är 

kommunövergripande i åtta värmländska kommuner, där sex grundskolor deltar. Parallellt med detta 

projekt pågår “Värmlands framtid”, även detta projekt finansieras av ESF-rådet5 under år 2015–2017. 

Projektet riktar sig till ungdomar i åldern 15–24 år som varken går i skolan eller arbetar. 

                                                      
3
 http://karlstad.se/globalassets/filer/grundskola/staben/barn_och_ungdomsforvaltningen/riktlinjer-och-

rutiner/elevhalsoplan_-beslutad.pdf 
4
 http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Varmlands-unga/ 

5
 http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Varmlands-framtid/ 
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Målsättningen är att minska utanförskap och arbetslöshet bland ungdomar i hela Värmland. Genom 

att stärka ungdomarna med individuellt anpassade insatser, är förhoppningen att detta ska öka 

chanserna att närma sig arbetsmarknaden eller vidare studier. 

3. Kunskapsläget  

Thurén (2013) skriver att “För att ett påstående ska vara trovärdigt fordras att det bekräftas av minst 

två av varandra oberoende källor” (s. 36). Detta är något som vi har strävat efter vid insamlande av 

existerande forskning. Vi har haft för avsikt att täcka in forskningsområdet och läsa in oss på fältet för 

att finna röster och resonemang kring ämnet. Efter genomläsning av ett flertal artiklar, rapporter och 

böcker hade vi uppnått en mättnad i kunskapsinsamlingen. Därmed ansåg vi oss kunna ringa in 

kunskapsläget. Forskningsprocessen startade med att sökningar gjordes i databasen “ProQuest Social 

Sciences”. Sökord som användes var bland annat “school refusal”, “school refusal behaviour”, 

“hikikomori” och “school phobia”. Det är nyckelord som tidigare har kommit upp under framställan 

av vårt PM inom ämnet. Tidigt i processen framkom det att det för närvarande inte finns några 

svenska artiklar som behandlar ämnet hemmasittare. Informationen som finns att tillgå på svenska är 

främst rapporter skrivna av Skolverket och Skolinspektionen, så kallad grå litteratur6. Ovan nämnda 

svårigheter innebar att vårt sökfält var begränsat och svåröverskådligt. Dessutom kan databaser 

inkludera och exkludera vetenskapliga artiklar, trots sökningar med relevanta nyckelord. Ett namn 

som tidigare forskning ständigt refererar till är Christopher Kearney, en forskare som verkar vara väl 

insatt i det aktuella ämnet. Vi valde bort artiklar som behandlar hög skolfrånvaro hos yngre elever, 

eftersom uppsatsens fokus ligger på högstadieelever. Vi har endast inkluderat artiklar som är 

kostnadsfria. Nedan kommer vi att presentera tidigare forskning utifrån ett antal viktiga faktorer; 

”Den ogiltiga frånvarons bakgrund och orsaker”, ”Konsekvenser på individuell och strukturell nivå”, 

”Vikten av samverkan”, ”Förebyggande arbete och intervention” samt ”Lösningar, metoder och 

åtgärder”. Slutligen kommer vi att problematisera och kritiskt granska den insamlade, tidigare 

forskningen under rubriken ”Kritik”. 

3.1 Den ogiltiga frånvarons bakgrund och orsaker 

Skolverket (2010) beskriver orsaker till skolfrånvaro utifrån elevens perspektiv. Det finns lika många 

orsaker till att ett barn blir långvarigt, ogiltigt frånvarande som det finns elever. Författarna lyfter ut 

olika faktorer som eleverna själva anser vara mer relevanta. Det finns organisatoriska faktorer som 

kan vara en bidragande orsak till att elever blir hemmasittare såsom; att inte ha ett välfungerande 

                                                      
6 Med grå litteratur menas; ”forskningspublikationer som inte har publicerats som kvalitetsgranskade artiklar eller 
monografier av ett förlag”; http://www.kb.se/openaccess/intro/Definitionsordlista/ 
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närvarosystem, att ge eleverna ett för stort ansvar genom exempelvis självständiga arbeten, 

möjlighet till egen schemaläggning, otydlig ansvarsfördelning bland anställda på skolan samt 

klasstorlek. Kearney (2008) menar att även den fysiska skolmiljön kan påverka graden av närvaro, 

eftersom hälsoproblem är nära sammankopplat med minskad skolnärvaro. Skolan och dess 

närliggande miljö kan framkalla negativa stimuli hos eleven samt förstärka redan existerande 

svårigheter med miljöombyten. Skolverket (2010) menar att skolan är en social miljö där det finns 

utrymme för mobbning, trakasserier och utanförskap vilket kan leda till att eleven inte vill gå till 

skolan. Kearney (2008) beskriver att de negativa hälsoeffekterna är större för hemmasittare jämfört 

med elever som skolkar. En ökning av somatiska besvär bland ungdomar med stor frånvaro har 

upptäckts såsom; huvudvärk, magont, illamående och yrsel. Dessa symptom skapas och förstärks 

dessutom av stress. Sociala faktorer är viktig att belysa då skolan inte endast ska ses som en 

kunskapsmiljö utan även en arena för att knyta sociala kontakter och vänskapsband. Elever som 

utsätts för mobbning riskerar i högre grad att hoppa av skolan på grund av otrygghet och ett 

undvikande beteende. En annan faktor som Skolverket (2010) beskriver är elevens hemmiljö. Tuffa 

hemförhållanden, vårdnadshavare som inte stöttar elevernas skolnärvaro och plötsliga 

livsförändringar är förhållanden som påverkar elevens hela livssituation och skolgång. Kearney (2008) 

skriver att det är vanligare att dessa elever har syskon och föräldrar som har eller har haft samma 

problematik. Vidare skriver Kearney att elevers otillåtna frånvaro kan bero på att föräldrarna 

medvetet håller sitt barn hemma. Föräldern kanske anser att den stöttar och handlar i god tro. 

Genom att hålla sitt barn hemma om barnet upplever skolan som hotfull, elimineras därmed 

problemet. Andra faktorer som Kearney nämner är skilsmässa och om eleven lever i ett segregerat 

bostadsområde. Kearney & Bates (2005) skriver att en del föräldrar inte är samarbetsvilliga och går i 

opposition mot skolans åsikter gällande barnets höga frånvaro. Föräldrarna ser inte skolans uttryckta 

problem gällande hög frånvaro som ett bekymmer, utan att skolan istället tillämpar hotfulla metoder 

mot barnet och familjen. Vårdnadshavarnas beteende kan uttryckas genom undvikande och fientligt 

gentemot skolarenan. Beteendet praktiseras av föräldrarna genom att exempelvis utebli från möten 

samt utestänga kontakt med skolan och andra berörda parter. 

Kearney och Silverman (1999) beskriver några individuella orsaker till varför ett barn inte vill gå till 

skolan. En faktor kan vara att eleven vill fly från situationer där den känner sig bedömd och granskad 

samt från upplevda komplexa sociala sammanhang. Detta beteende kvarstår genom att skolan 

upprätthåller en negativ förstärkning av beteendet. Det kan enligt Kearney (2008) bero på social fobi 

eller blyghet. Två andra skäl som Kearney & Silverman (1999) lyfter handlar om 

uppmärksamhetssökande samt positiv förstärkning av ett visst beteende. Kearney (2008) skriver att 

en del barn hellre vill följa med föräldern till jobbet eller stanna hemma istället för att gå till skolan. 
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Det är ett beteende som präglas av trots och att eleven ofta lämnar skolan under dagen för att det 

finns aktiviteter utanför skolmiljön som anses vara mer givande att sysselsätta sig med. Tillvaron 

kännetecknas ofta av ett utåtagerande beteende med dagliga konflikter. Kearney & Bates (2005) har 

sett ett samband mellan hög skolfrånvaro och när eleven börjar i en ny klass eller skola, eftersom det 

är en omställning att gå från en årskull till en annan. Kearney & Bates skriver att ungdomar med 

frånvaroproblematik i allmänhet har en samsjuklighet, exempelvis; psykiska funktionsnedsättningar, 

ångest och depression. Vidare menar Kearney (2008) att ungdomar med ångestproblematik vanligen 

tenderar att ha lägre närvaro i skolan i kombination med bland annat humörsvängningar och social 

fobi. Påståendet stärks av Waite & Creswell (2014) som menar att en tidig debut av ångest ofta leder 

till försämrade skolresultat, kaosartad hemmiljö samt sociala svårigheter.  

3.2 Konsekvenser på individuell- och strukturell nivå 

Att lämna grundskolan utan godkända betyg kan ha en förödande inverkan på framtiden. Skolan är 

ungdomars mest centrala skyddsfaktor när det gäller att undkomma olika former av sociala problem. 

Ju längre tid ett barn är borta från skolan, desto svårare blir det att återintegrera sig till skolmiljön 

igen (Kearney & Silverman, 1999). Friberg, Karlberg, Sundberg Lax & Palmér (2015) skriver att elever 

med hög frånvaro ofta hamnar ett eller två år efter, i såväl matematik som i läsning och skrivning, 

jämfört med jämnåriga klasskamraters kunskaper. Dessutom menar Kearney & Silverman (1999) att 

framtida svårigheter i vuxenlivet kan sättas i samband med otillåten frånvaro under skoltiden. 

Författarna beskriver konsekvenser såsom familjekonflikter och störningar, akademiska problem 

samt minskad social interaktion. På lång sikt menar Kearney & Bates (2005) att individen kan få 

ekonomiska svårigheter, relationsproblem och minskade jobbmöjligheter. 

Ett barn som är utsatt eller i riskzonen för att få ett livslångt utanförskap kostar individen mänskligt 

lidande men det ger även ekonomiska effekter för samhället. Samhället behöver förstå värdet av 

prevention och gå in med tidiga insatser samt förstå kostnaden av marginaliserade miljöer (Nilsson & 

Wadeskog, 2008). Författarna menar att ”… utan ett socialt investeringsperspektiv blir det svårt att 

arbeta och tänka långsiktigt kring barn och unga. En klok satsning på kort sikt leder nästan alltid till 

stora intäkter på lång sikt. Kortsiktigheten leder alltför ofta till resursslöseri…” (Nilsson & Wadeskog, 

2008, s. 7). Att ha ett långsiktigt perspektiv, en fungerande samverkan samt använda sig av metoder 

som delaktiggör människan i det preventiva arbetet skapar förutsättningar till att använda 

samhällsresurserna mer effektivt och upprätthåller även det humanistiska samhället. Prislappen för 

samhället på utanförskap är hög. Att rädda ett barn eller en ungdom som är i riskzonen är med andra 

ord lönsamt, både för individen och samhället. Enligt författarna behövs ”… en modell för strukturell 

och långsiktig samverkan mellan olika berörda aktörer” (Nilsson & Wadeskog, 2008, s. 9) för att 
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skapa en bra utgångspunkt och hjälpa samhällets barn. De senaste årens nedskärningar i de 

offentliga verksamheterna har inneburit att elevvårdspersonal i skolan har fått en lägre 

procentmässig anställning, inte minst skolkuratorerna. Detta gör att elever har allt svårare att vända 

sig till erfarna och kompetenta vuxna när de är i behov av hjälp. Skolkuratorernas arbete och närvaro 

är med andra ord betydande för både individen och samhället. Utifrån det bör kommunerna arbeta 

mer förebyggande när det handlar om barn och unga, eftersom det i slutändan är en investering för 

hela samhället.  

3.3 Vikten av samverkan 

Kearney (2008) anser att ytterligare sammanlänkning och sammanfattning av tidigare 

forskningsresultat krävs för att bättre kunna förstå och arbeta med gruppen. Han menar att det “... 

kan vara till hjälp och leda till förbättrad enighet om definition, klassificering, bedömning och 

intervention” (s. 465, fritt översatt). Kearney & Bates (2005) beskriver ett antal begränsningar som 

kan finnas vid arbete med hemmasittande elever. Dels brottas skolan med begränsade ekonomiska 

resurser och arbetsbördan ökar, vilket konkurrerar med andra uppgifter i skolan. Enligt Skollagen 7 

kap 17 § har skolan en skyldighet att rapportera skolfrånvaro till elevens vårdnadshavare omgående. 

Enligt Skolverket (2010) har skolan idag ett komplicerat uppdrag, de har ansvar för att alla barn får 

den utbildning som de har rätt till. Eftersom elever tillbringar den största tiden av dygnet i skolan 

ansvarar även skolan för att upptäcka och reagera på signaler om att ett barn inte mår bra. Gladh & 

Sjödin (2014) beskriver att en noggrann dokumentation är nödvändig.  Det är extra viktigt avseende 

hemmasittande elever, då individerna annars riskerar att inte fångas upp i tid och att skolans arbete 

därmed inte blir målinriktat. 

För att kunna hjälpa ett barn som mår dåligt behövs enligt Skolverket (2010) ett samarbete mellan 

samhällsaktörerna såsom Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin. Skolverket poängterar 

även vikten av samverkan, en pedagogisk skolundervisning och att arbeta för att öka framtidstron 

hos eleven. Det skapar förutsättningar till att få tillbaka elever med en långvarig, ogiltig frånvaro 

samt att förebygga att det ens förekommer. Socialstyrelsen (2006) skriver om den nya stadgade 

lagstiftningen gällande Socialnämndens skyldighet att samverka på ett generellt plan med 

samhällsorgan och verksamheter som arbetar med barn som far illa eller riskerar att fara illa. Den 

nya lagen stadgas i 5 kap. 1 a § Socialtjänstlagen (SoL). Socialstyrelsen menar att bättre 

förutsättningar för tidiga insatser skapas när de tvärprofessionella verksamheterna har en gemensam 

finansiering. Det betyder att den politiska samordningen och den ekonomiska ansvarsfördelningen är 

relevant för att inte skapa motsättningar på en tjänstemannanivå.  Det finns höga förväntningar på 

att det ska finnas bra samverkan mellan exempelvis skola och Socialtjänst eftersom det skapar 
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förutsättningar till en helhetssyn över barnets livssituation. Det individuella- men även det 

ekonomiska perspektivet blir tillgodosett när man använder resurserna och kompetenserna i 

kommunen på bästa sätt. Det behöver finnas tydliga styrdokument och tillräckligt med resurser 

eftersom samverkan både är tidskrävande och resurskrävande. Skolverket (2010) uttrycker 

elevhälsans viktiga roll i arbetet med hemmasittande elever. Elevhälsan består av olika kompetenta 

professionsroller och bör ha en central roll i arbetet med hemmasittare eftersom de ofta har en bra 

kontakt med samverkansparter, samt tillsammans besitter ett helhetsperspektiv på situationen.   

3.4 Förebyggande arbete och intervention 

Att skolan bör sträva efter flexibilitet är något som återkommande lyfts fram i tidigare forskning. Dels 

att undervisningen i skolan bör vara individuellt anpassad men även att skolan ska kunna erbjuda 

alternativ undervisning. Vuxna förebilder är viktigt, framförallt för ungdomar som har hamnat snett 

och som tidigt är frånvarande från skolan (Kearney, 2008). Enligt SKL (2013) behöver skolan arbeta 

preventivt för att förebygga frånvarons existens och öka motivationen hos eleverna. SKL nämner 

nyckelgrupper och personer som är viktiga att nämna samt se över i ett förebyggande syfte. SKL tar 

upp elevhälsan som en nyckelgrupp som anses vara betydande för arbetet med elevers skolfrånvaro. 

Elevhälsan är viktig gällande kontakten med en hemmasittande elev och kan med hjälp av teknik 

hålla kontakten som eleven själv kan kontrollera. SKL belyser olika faktorer som både är 

betydelsefulla och framgångsrika i arbetet med elever som har en lång, ogiltig frånvaro samt 

åtgärder i ett preventivt syfte. Det behöver finnas ett tydligt ledarskap på såväl en politisk- som en 

skolnivå. Tydliga rutiner för skolnärvaroarbetet ska finnas och vara väl förankrad hos all personal på 

skolan, samt att samarbetet med vårdnadshavarna är centralt för att lyckas vända skolfrånvaro till 

skolnärvaro. SKL poängterar därav vikten av att ha goda närvarorutiner. De menar att samtlig 

personal i skolan har ett gemensamt ansvar för planering och implementering av rutiner som rör 

skolnärvaro och frånvaro. Med andra ord bör kommunens skolor ha en och samma närvarorutin. 

Dock krävs det mer än så för att få elever att vilja komma till skolan. För att lyckas krävs också en god 

kommunikation. Det skapar förutsättningar för att alla i skolpersonalen arbetar mot samma mål. 

Tidigare nämnda faktorer och orsaker till skolfrånvaron kan förebyggas i tre steg av intervention 

enligt Kearney & Graczyk (2014); universella, riktade samt intensiva, beroende på i vilken grad eleven 

är frånvarande. Att som skola alltid sträva efter förebyggande, universella interventioner minskar 

risken för långtgående konsekvenser för eleven. 

3.5 Lösningar, metoder och åtgärder 

Kearney & Bates (2005) föreslår att skolor och andra samarbetsorgan bör vara tålmodiga gällande 

kontakt med familjer till hemmasittare. Berörd personal bör från start föreslå en nära samverkan 
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mellan familj och skola. Personalen kan även hjälpa familjen vidare för kontakt med exempelvis 

psykiatrin eller Socialtjänsten om behov finns. Är redan en annan myndighet involverad i och har en 

etablerad kontakt med familjen, bör uppstarten av interventionen kring problematiken påbörjas hos 

denna myndighet. Om skolan ger information kring att metoder och lösningar kan individanpassas 

efter barnet skapas därmed också ett ökat förtroende och samarbete mellan skola och familj. 

Kearney & Bates (2005) rekommenderar att fokus bör ligga på problemlösning genom att framhäva 

och öka elevens egen kapacitet. Författarna presenterar ett antal åtgärdspunkter för att minska den 

ogiltiga frånvaron; att omgående höra av sig till föräldrarna vid frånvaro, anställa assistenter och 

kamratstödjare för att stödja och hjälpa elever med struktur under lektionstid, positiv belöning vid 

närvaro, öka elevernas deltagande och inflytande gällande såväl kursplaner samt placering i 

klassrummet, tillfälliga hemuppgifter vid skolfrånvaro, främja en positiv och inbjudande atmosfär i 

skolan, individanpassad undervisning och att arbeta för att skolklimatet inte är diskriminerande eller 

förtryckande. Kearney & Bates menar också att det är viktigt att lyssna på skolelevers åsikter gällande 

undervisning och miljö. Friberg, Karlberg, Sundberg Lax & Palmér (2015) framhäver betydelsen av att 

klarlägga elevens styrkor så att möten inte resulterar i utpekanden av fel och brister. 

Sammanfattningsvis menar Kearney (2008) att det är viktigt att eleverna känner en samhörighet i 

skolan och att akademiska, sociala samt övriga behov tillfredsställs. En positiv atmosfär i 

klassrummet med meningsfulla aktiviteter samt disciplin och struktur är viktiga inslag. Trygghet och 

respekt beskrivs som nyckelord för att öka och bibehålla ett positivt skolklimat. Skyddsfaktorer är 

bland annat minskad klasstorlek och en bra kontakt med lärare och skolpersonal. En undervisning 

som präglas av omväxling är en förutsättning för att behålla samtliga elevers motivation och undvika 

tristess. Föräldrarnas engagemang är viktigt för ett barns utveckling i skolan. En positiv skolutveckling 

kan därmed stärkas genom att föräldrarna deltar i föräldramöten, hjälper barnet med läxorna samt 

att barnet vistas i en strukturerad hemmiljö. 

För att elevens beteende ska kunna förändras behövs motivation och drivkraft. Processen är 

individuell och går inte att tvinga fram eftersom det kan öka beteendet man har för avsikt att minska. 

För att få en helhetsbild och se beteendemönster i elevens problematik behöver skolan kartlägga 

skolfrånvaron. När det är gjort behöver skolan ha rutiner och upprätta en handlingsplan för att kunna 

se vem som ska göra vad och när det ska göras (Konstenius & Schillaci, 2011).  Kearney & Bates 

(2005) anser att det är viktigt att den uppgjorda strategin efterföljs av samtliga parter, annars finns 

det risk för otydlighet och förvirring. Vidare menar författarna att det är bra om ett särskilt team 

hjälper till med att få barnet till skolan samt känner sig väl mottagen i skolan. Författarna skriver att 

vissa elever mår bättre av att sitta i en alternativ studiemiljö och inte i det traditionella klassrummet. 

Anpassningar är viktigt eftersom lärandet främjas genom att barnet tillbringar så mycket tid som 
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möjligt i skolan. Friberg, Karlberg, Sundberg Lax & Palmér (2015) menar att det är viktigt att inte 

beskylla individens personlighetsdrag som den enda orsaken till problemets uppkomst, eftersom det 

kan leda till en stagnation i elevens utveckling. Om exempelvis en diagnos används som förklaring till 

ett visst beteende skapas ett så kallat cirkelresonemang. Diagnosen legitimerar ett visst beteende 

som ”det inte går att göra så mycket åt”. 

Gladh & Sjödin (2014) introducerar en metod som de kallar för “nyckelmetoden”. Metoden används 

som behandling av unga som av någon anledning inte går till skolan, både på grundskole- och 

gymnasienivå. Det metoden syftar till är att inkludera pedagogiska, sociala och psykologiska aspekter 

med hjälp av både lärare och personal med psykosocial kompetens. Metoden bygger på individuella 

insatser genom att exempelvis skapa åtgärdsprogram, göra omsorgsfulla kartläggningar både inom 

det pedagogiska och det psykosociala området, ha en väl fungerande extern samt intern samverkan, 

skapa goda och stödjande relationer med vårdnadshavarna samt att ha kontinuerliga 

uppföljningsmöten för att kunna göra ordentliga utvärderingar.  

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den första rapporten i Sverige som rörde ämnet hemmasittare publicerades av Skolverket (2008) 

med titeln “Rätten till utbildning: om elever som inte går i skolan”. Skolverket valde att genomföra 

rapporten under början av 2000-talet eftersom de fick indikationer om att skolpliktiga elever var 

långvarigt, ogiltigt frånvarande. Av rapporten framkom det ett ungefärligt antal elever som under 

2006/2007 hade en sammanhängande, ogiltig frånvaro. Det kom även fram att det var många 

kommuner som inte hade vetskap om omfattningen av hemmasittare, vilket Skolverket 

problematiserar. Vi kan se att Skolverket belyser liknande utmaningar, orsaker och konsekvenser 

gällande hemmasittare som utländska forskare inom ämnet. 

Runt om i världen har fenomenet hemmasittare studerats. Storbritannien, Kanada, USA samt 

Australien har under en längre tid lyft denna problematik i forskningsrapporter. Länder som Japan 

och Indien har på senare tid anslutit sig till gruppen av forskare som studerar ämnet (Kearney, 2008). 

Fenomenet hemmasittare är ett stort problem i Japan eftersom gruppen anses påverka det japanska 

samhället. I Japan kallas gruppen för “hikikomori” och avser personer som helt och hållet har isolerat 

sig från samhället under minst sex månader. Gruppen undviker social kontakt samt att vistas ute i 

sociala miljöer (Kato et.al, 2012). 

Efter noggrann inläsning fann vi ett antal återkommande likheter och teman. Bristen på samverkan 

är ett ämne som lyfts fram. Det är viktigt att såväl samhällsorgan som det tvärprofessionella 

arbetslaget i skolan tillsammans identifierar och arbetar med hemmasittare (Konstenius & Schillaci, 
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2010., SKL, 2013., Socialstyrelsen, 2006., Kearney & Bates, 2005). Betydelsen av preventiva och tidiga 

insatser samt en bra och tydlig kommunikation med föräldrarna poängteras också (Kearney och 

Silverman, 1999., Kearney, 2008., Kearney & Bates, 2005). Brister i frånvaron är en komponent som 

ständigt kritiseras i nästintill samtliga artiklar och rapporter (Skolverket, 2010., Konstenius & Schillaci, 

2010). Genom en granskning av den svenska skol- och utbildningshistorien, har vi kunnat utröna 

några viktiga faktorer som påverkar även dagens skolelevers prestation, hälsa och närvaro. Den 

ekonomiska 90-talskrisen samt politiska reformer i form av kommunalisering, decentralisering, 

tankar om valfrihet och nedskärningar ekonomiskt och i elevvården, bidrog till att dagens samhälle är 

starkt akademiserat där ett stort ansvar läggs på den enskilda. För att öka individens möjligheter till 

ett självständigt liv är därmed en fullföljd skolgång en förutsättning. Skolans ambition tycks ständigt 

ha varit att minska segregation och klyftor i samhället (Edgren, 2011). Artiklar och litteratur redovisar 

konsekvenser både individuellt och strukturellt, såväl på lång som på kort sikt (Nilsson & Wadeskog, 

2008., Konstenius & Schillaci, 2010., Kearney & Silverman, 1999., Kearney & Bates, 2005). En annan 

viktig synpunkt handlar om att det existerar ett flertal definitioner för att benämna gruppen 

hemmasittare, vilket har lett till tvetydigheter (Kearney, 2008). Vidare framkommer det att det finns 

en mängd olika orsaker till varför en elev blir hemmasittare, såväl på ett individuellt som på ett 

strukturellt plan. Begrepp som motivation, miljö, skolklimat samt föräldrapåverkan anses kunna bidra 

till en bättre närvaro (SOU 2000:19., Kearney och Silverman, 1999., Kearney, 2008., Maeda, 2016., 

Skolverket, 2010., Konstenius & Schillaci, 2010).  

3.7 Kritik 

Det finns tydliga framträdande skillnader mellan det svenska samhället jämfört med andra länder, 

vilket har framkommit under genomläsning av utländsk forskning. Det samhälleliga skyddsnätet 

varierar i omfattning beroende på var i världen man befinner sig. Det gör att familjer i Sverige inte är 

lika benägna att hamna i exempelvis hemlöshet. Den svenska skolan är kostnadsfri, vilket gör att 

klasskillnader mellan elever till synes inte är lika markant här i Sverige som i andra länder, där höga 

skolavgifter kan leda till en hög frånvaro eller avhopp från skolan. Hem- och familjeförhållanden tycks 

även skilja sig åt. Vi är till viss del kritiska till tidigare utländsk forskning, då många av rapporterna 

fokuserar på ett medicinskt och/eller ett psykologiskt perspektiv. Ett sådant ensidigt fokus kan leda 

till att den sociala dimensionen minskar i sin betydelse, vilket vi anser är en primär komponent som 

är viktig att beakta och undersöka. Vidare ställer vi oss frågande till om det japanska begreppet 

“hikikomori” är ett fenomen som är synonymt med det svenska begreppet hemmasittare. Den 

förstnämnda problematiken anser vi vara allvarligare, då personen isolerar sig helt från sin 

omgivning. Hemmasittare behöver nödvändigtvis inte ha problem med socialt samspel. I och med 

detta har vi funderat på om “hikikomori”- begreppet är adekvat i relation till vår egen undersökning 
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och om det kan relateras till våra svenska normer. Vi ställer oss även kritiska till de nuvarande 

svenska rapporterna. Dels på grund av att de har framställts av politiskt styrda organisationer samt 

att de tenderar att fokusera på statistik och orsaker och konsekvenser för individen och samhället. 

Därigenom uppnår inte de svenska sammanställningarna samma kvalitet eftersom rapporterna inte 

är vetenskapligt granskade, så kallad ”peer-reviewed” som de utländska artiklarna vi har valt är. 

4. Metod 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga för att insamla empiri till vårt 

uppsatsämne. Det kommer att presenteras genom följande rubriker; ”Hermeneutik”, 

”Tillvägagångssätt”, ”Urval och avgränsningar”, ”Tematisk analysmetod”, ”Etiska överväganden”, 

”Författarnas förförståelse” samt ”Tillförlitlighet och pålitlighet i en kvalitativ studie”. 

4.1 Hermeneutik 

Hermeneutik har sin grund i att tolka och förstå verkligheten främst genom textanalyser och en vilja 

att förstå människan och resultatet av dennes handlingar (Bryman, 2011). Hermeneutisk tolkning ses 

som en cirkulär process som ständigt reflekterar över tidigare och framtida samhällsutveckling. En 

större förståelse för helheten eftersöks, där det är viktigt att som forskare gå in med öppna ögon och 

utforska omgivningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vår studie är av hermeneutisk karaktär eftersom vi 

inte tolkar data eller fakta bokstavligt, utan snarare försöker tyda små mikrodetaljer genom 

djupinläsning av materialet. Att ständigt ställa frågor till den insamlande empirin och vidareutveckla 

antaganden ger möjlighet till att validera och argumentera för vår ståndpunkt (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Vi anser även att vår forskning är postmodernistiskt präglad, något som Larsson (2005) 

benämner som en studie av verkligheten som framkommer genom intervjuer. Språkets och 

berättelsernas proportioner är viktigt att beakta. 

4.2 Tillvägagångssätt 

De människor som vi ansåg vara av intresse till studien är professionella som arbetar i elevhälsoteam 

på högstadieskolor i Karlstads kommun. För att etablera en kontakt skickade vi ut ett 

informationsmail till all personal som arbetar i skolornas elevhälsoteam, med en inbjudan om 

deltagande i vår studie (Se Bilaga A). De åtta individer som svarade att de ville delta kontaktades igen 

via mail för att bokas in för en intervju. Professionerna som svarade och ville delta i vår studie var; tre 

speciallärare, en skolpsykolog, en skolkurator, en skolsköterska, en rektor samt en samordnare för 

elevhälsoteamet. Ett bortfall resulterade i sju inbokade intervjuer med samtliga professioner 

representerade, undantaget skolläkare. Tidsramen var max en timme per intervju. Larsson (2005) 

rekommenderar att intervjuerna bör spelas in, vilket vi också gjorde för att vi ville få en så korrekt 
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efterföljande transkribering som möjligt. Det blir också lättare att gå tillbaka till intervjumaterialet i 

efterhand. Winther Jørgensen & Phillips (2000) trycker på vikten av noggrann transkribering, speciellt 

i de fall då det insamlade materialet består av intervjuer. Utifrån innehållet i intervjuerna handlar det 

om att välja ut det som känns mest relevant för studiens syfte och frågeställningar, samt därtill göra 

trovärdiga tolkningar av utvalda teman. Bryman (2011) skriver att kodning är grundläggande för 

samtliga analysformer inom den kvalitativa forskningen. Kodning beskrivs som en process där de 

transkriberade texterna läses igenom ett flertal gånger för att på så sätt upptäcka gemensamma 

teman (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Svårigheter med kodning finns således. Enligt Bryman 

kan viktiga sociala sammanhang gå förlorade när meningar tas ur dess ursprungliga kontext. Det är 

därför viktigt att vara selektiv vid urval av teman för att inte tappa bort den sociala situationen och 

dess sammanhang. Vidare betonar Bryman vikten av att avsätta mycket tid för kodning samt att 

börja med detta i ett tidigt skede. Det är något som vi märkte under processen med transkriberingen, 

att det var en tidsödande arbetsuppgift.  

4.3 Urval och avgränsningar  

Karlstad är en tätort med cirka 89 000 invånare och ligger bra centrerat till både Stockholm, 

Göteborg och Oslo7. Efter visad statistik från Statistiska Centralbyrån är Karlstad placerad som 

nummer 22 av Sveriges 50 största kommuner8. Vi har personliga kopplingar till Karlstad och har 

därför valt att förlägga vår studie i kommunen. Bryman (2011) benämner ovanstående som ett 

bekvämlighetsurval, det vill säga ett icke-sannolikhetsurval. Urvalet med intervjupersoner har skett 

på ett målinriktat sätt då studiens fokus ligger på berörd personal i elevhälsan som arbetar med 

elever med omfattande skolfrånvaro. Intervjupersonerna tror vi kan ge intressanta svar på våra 

frågor och bidra med tänkvärda och relevanta tankar och erfarenheter kring ämnet. Då vi ämnar 

studera fenomenet utifrån organisatoriska mekanismer, anser vi därför att urvalet med professioner i 

skolan är högst motiverat. Genom att veta vilket perspektiv vi avser att använda, blir därmed 

faktainsamlingen stringent och tydlig (Thurén, 2013). En förfrågan om deltagande har skickats ut till 

alla högstadieskolor i Karlstad, därmed har samtliga elevhälsoteam på Karlstads högstadieskolor haft 

en lika stor chans att komma med i studien. Urvalet är självselektivt då informanterna själva har valt 

att delta. Vi vill få en djupare och bredare förståelse för elevhälsoteamens arbete med elever som 

har en långvarig, sammanhängande, ogiltig frånvaro. Därav anser vi att det är högst relevant att 

använda oss av ett urval som är målstyrt. Genom intervjuer kan vi få en djupare förståelse för 

problemet men inte dra absoluta slutsatser för en hel population genom vårt insamlade material 

                                                      
7
 http://www.karlstad.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/ 

8
 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Topplistor-kommuner/228197/ 

 

http://www.karlstad.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Topplistor-kommuner/228197/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Topplistor-kommuner/228197/
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(Widerberg, 2002). Intervjuer bidrar med subjektiva och tolkande resonemang kring begreppet som 

det är viktigt att kritiskt reflektera kring i sammanställningen av resultatet. Vi har valt att avgränsa 

uppsatsens omfång på grund av begränsad tid och resurser. Kommunen som vi har valt att fokusera 

på i vår studie är Karlstad. Värmland har för närvarande igång ett flertal projekt som syftar till att 

minska skolfrånvaro och efterföljande problem med exempelvis arbetslöshet och ofullständig 

skolgång hos ungdomar. Vi har dock gjort en avgränsning till att endast studera högstadieskolor, 

eftersom det är något som Kearney (2008) menar är extra problematiskt då det kan försvåra inträde 

på arbetsmarknaden samt efterföljande högre studier. 

4.4 Insamlingsmetoder 

Larsson (2005) anser att genom att tillämpa en kvalitativ forskningsdesign, kan en djupare analys 

göras utifrån det insamlade materialet. Fördelarna med att använda sig av en kvalitativ metod är 

många. Det går att studera ett fenomen både på ett induktivt och ett deduktivt sätt. Dels innebär det 

att forskaren inte utgår från en förgivettagen hypotes eller modell, men också att det finns en 

öppenhet kring vilka teoretiska perspektiv som bör användas för att studera det vetenskapliga 

problemet. Bryman (2011) skriver att det är vanligt att forskaren använder sig av intervjuer som 

insamlingsmetod i en kvalitativ studie. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville vi undersöka de 

intervjuade personernas ståndpunkter och erfarenheter och därav är det välkommet att intervjun rör 

sig fritt i olika riktningar. Frågeställningarna ansågs fungera bäst med semistrukturerade intervjuer, 

då flexibiliteten är något som ger oss möjlighet till fördjupade svar. Bryman beskriver den 

semistrukturerade intervjumetoden som ett slags bollplank, där bestämda teman behandlas men 

utan en bestämd ordning. Den semistrukturerade intervjumetoden gav oss möjlighet till att ställa 

följdfrågor när intressanta och viktiga inputs från intervjupersonerna uppkom, samt att ett utrymme 

fanns för utvidgade svar (Se Bilaga B). Vi tycker att det är viktigt att intervjupersonerna klär sina svar 

med egna ord och associationer och det tror vi främjades genom minst en öppen fråga per tema. 

Förhoppningen var att våra frågor skulle bidra till dynamiska svar. 

4.5 Tematisk analysmetod 

Den analysmetod som vi ansåg passa oss bäst till studien var den tematiska analysmetoden. Bryman 

(2011) beskriver metoden som det vanligaste tillvägagångssättet för analysering av kvalitativa data. 

Metoden är dock något diffust formulerad, då den tematiska analysen inte utgår från tydliga 

instruktioner likt övriga analysmetoder. Bryman nämner två olika strategier inom den tematiska 

analysen; framework samt Ryan & Bernards (2003, refererad i Bryman, 2011) manual. Framework är 

en strategi i form av en tabell där huvudteman samt underkategorier presenteras. Den andra 

strategin syftar till att bland annat undersöka repetitioner, likheter och skillnader samt språkliga 
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kopplingar. Rapley (2011) påtalar vikten av att fokusera på vad forskaren anser vara viktiga etiketter 

och sedermera studera förhållandet mellan dessa. Genom att förfina utvalda teman, kan detaljer och 

kopplingar mellan dessa skymtas tydligare. Vi har valt att använda oss av båda strategierna i den 

tematiska analysen för att därmed bredda analysens omfång. 

Vår ambition för denna uppsats har varit att finna minst en intervjuperson per profession i ett 

elevhälsoteam. Samtliga intervjuer har tillsammans bidragit med ett helhetsperspektiv med 

psykosociala, psykologiska, medicinska samt pedagogiska ingångar. Under intervjuperiodens gång 

fann vi snabbt några gemensamma nämnare, så kallade teman. Våra teman innefattar ord och 

begrepp som har nämnts av ett flertal intervjupersoner som kopplas till studiens syfte och 

frågeställningar. Efter en noggrann genomläsning av materialet ett flertal gånger, sammanfattade vi 

våra teman i en tabell genom det Bryman (2011) benämner som en framework (Se Bilaga C). Därefter 

sökte vi efter likheter, skillnader och repetitioner bland intervjupersonernas uttalanden. Utifrån vår 

framework och Ryan & Bernards manual (2003, refererad i Bryman, 2011) har vi valt att kategorisera 

vårt insamlade material i fem, sammanfattande punkter; ansvarsförskjutning, politiska tvetydigheter, 

dokumentation och administration, kunskap och vidareutveckling samt främjande motivation.  

4.6 Etiska överväganden 
Henriksen & Vetlesen (2001) menar att det är viktigt att beakta den existerande människosynen, 

såväl i samhället i stort som hos oss själva som forskare. Genom att ständigt sammankoppla etik med 

människosyn, skapas därmed ett kulturkritiskt synsätt. Detta understödjer förmågan till att bemöta 

och motverka existerande diskurser och samhällsstrukturer som upprätthålls via bland annat politik 

och media. Vidare nämner Bryman (2011) fyra etiska forskningsprinciper som vi behöver förhålla oss 

till; samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

uppfylla informationskravet underrättade vi deltagarna om vad syftet med undersökningen var samt 

informerade om att deltagandet var frivilligt och att personerna när som helst kunde välja att hoppa 

av. Vi frågade samtliga intervjupersoner om samtycke samt om det var okej att vi spelade in 

intervjun. Deltagande intervjupersoner och skolor har avidentifierats för att behålla anonymiteten 

och för att förhålla sig till konfidentialitetskravet. För att uppfylla den forskningsetiska principen, 

nyttjandekravet, har vi hanterat personuppgifter och annan data med försiktighet för att inte 

medvetet avslöja intervjupersonernas identitet. Efter studiens utförande kommer det inspelade 

materialet att raderas. Widerberg (2002) skriver att intervjuare har en ambition av att insamla så 

mycket kunskap som möjligt. Det är viktigt att våga ställa svåra och utmanande frågor, att skrapa på 

ytan för att komma närmare intervjupersonernas verklighet. Svårigheten med detta är att som 

intervjuare ha en fingertoppskänsla och känna av intervjupersonen så att denna inte upplever sig 
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som kränkt. Det finns en risk att intervjupersonernas integritet hotas om känslig information 

uppkommer under intervjun och personen riskerar negativ respons från skolan. En annan etisk 

angelägenhet som vi har resonerat kring handlar om att hitta nya ingångar i det valda ämnet, så att vi 

inte uppfinner hjulet på nytt. Inläsning av tidigare existerande forskning på området är en viktig del i 

utformandet av uppsatsen, likväl att vara tydlig inför läsaren om vilken information som tidigare 

forskare har framställt. Detta så att inte missförstånd uppstår kring vad vi som uppsatsförfattarna 

själva har kommit fram till (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

4.7 Författarnas förförståelse 

Enligt Alvarsson & Sköldberg (2008) är författarnas förförståelse viktig. Dock menar författarna att 

detta inslag inte får ta överhand vid studier av det valda ämnet. Vi har personliga erfarenheter från 

tidigare praktik, arbetsliv och bekantskapskrets. Mot bakgrund av detta gick vi in i C-uppsatsen med 

en viss förförståelse och kunskap om ämnet. Kopplat till tidigare bristfällig svensk forskning och ett 

stort intresse för elevhälsan, ledde det till den valda urvalsgruppen. Vi är medvetna om att vi måste 

förhålla oss professionellt och våra egna erfarenheter av elevhälsan får inte vinkla vårt resultat. 

Vidare menar Alvarsson & Sköldberg att det är minst lika viktigt att beakta normer och 

samhällsmönster, vilket har skapat oss en vilja att förstå problematiken på ett mångfacetterat sätt. 

4.8 Tillförlitlighet och pålitlighet i en kvalitativ studie 

Bryman (2011) skriver att i den kvalitativa forskningen benämns reliabilitet och validitet i andra 

former jämfört med en kvantitativ inriktning. Extern reliabilitet innebär att forskare som ämnar att 

undersöka tidigare gjorda studier, troligtvis inte kommer att få exakt samma resultat. Detta på grund 

av att sociala företeelser ständigt är föränderliga. Genom att gå in i samma roll som tidigare forskare, 

kan det nya insamlade materialet dock efterlikna den tidigare utförda studien. Det är viktigt att det 

finns en samsyn kring hur tolkningar ska göras i en studie där flera forskare ingår, Bryman definierar 

detta som intern reliabilitet. Intern validitet betyder att det ska finnas en tydlig koppling mellan 

empiri och teoretiska slutsatser. Extern validitet innebär en förmåga till att genomföra 

undersökningen även under andra former gällande urval och miljö. Bryman anser att detta kan vara 

svårt, eftersom det kvalitativa urvalet vanligtvis är snävt och situationsspecifikt. 

Kvale & Brinkmann (2009) vidareutvecklar svårigheterna med att tillämpa validitet och reliabilitet i 

kvalitativa intervjuer. Framförallt nämner författarna utmaningar hos intervjupersonerna, att få fram 

sitt budskap. Intervjuaren kan aldrig helt säkerställa att intervjupersonen talar sanning eller har 

uppfattat frågan rätt. Intervjupersonernas redogörelser skiftar beroende på vem det är som ställer 

frågorna. Vi behöver med andra ord beakta dessa svårigheter för att få en så hög tillförlitlighet som 

möjligt i vår studie. Dock anser vi att vår studie blir mer tillförlitlig och att resultatet stärks, genom att 
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vi är två personer som intervjuar. Det är viktigt att vi har en medvetenhet kring för- och nackdelar 

med den valda forskningsstrategin, eftersom det alltid går att ifrågasätta graden av tillförlitlighet och 

äkthet i en kvalitativ, semi-strukturerad intervju. Svaren som har framkommit är subjektivt präglade 

och styrs såväl av intervjupersonen som vi som forskares egna antaganden, förförståelse och 

värderingar. Kvale & Brinkmann skriver att forskaren bör beakta såväl påverkan av de ställda 

frågorna som det egna kroppsspråket och verbala kommentarer. Detta kan påverka intervjupersonen 

och utfallet i en positiv eller negativ riktning. I en kvalitativ studie riktas fokus på deltagarnas 

synvinklar där möjlighet till fylliga och breda svar ges. 

Genom grundläggande research samt lämpligt utvalda intervjupersoner ökar graden av tillförlitlighet 

i svaren. Med andra ord är det viktigt med en grundläggande planering och ett engagerat 

kontakttagande, då en viss grad av bortfall ofta förekommer. Det är viktigt att konstruera en 

intervjuguide som är av god kvalitet eftersom det främjar en närmare, tillitsfull kontakt med 

intervjupersonerna samt skapar förutsättningar till ett bra analysmaterial. Eftersom vi har samlat in 

intervjumaterial under endast en begränsad tidsperiod, kan detta påverka graden av tillförlitlighet 

och pålitlighet i vår studie (Kvale & Brinkmann, 2009). Thurén (2013) menar att det är viktigt att vara 

sparsam med uttalanden och spekulationer utifrån ett fåtal källor. Det är något som vi har haft i 

åtanke vid framställan av vårt resultat. Vidare skriver Thurén att tillförlitligheten ökar då forskningen 

är öppen med källhänvisningar och beskriver metodval. Vi tror även att vår egen arbetsprocess 

förenklas genom en tydlighet och en struktur i arbetet. 

5. Teoretiska perspektiv 

Vi har valt att integrera Flygare & Johanssons (2009) nivåanalys tillsammans med systemteori då vi 

kan se tydliga liknelser mellan systemteorins kärnbegrepp samt nivåanalysens delar. Systemteori och 

i kombination med användning av Flygare & Johanssons diskursiva, juridiska och organisatoriska nivå, 

ger oss möjlighet till att filtrera och separera problembilden ytterligare så att enheter och dilemman 

framträder tydligare. Teorierna kommer att presenteras separat nedan för att senare 

sammankopplas tillsammans med det kommande resultatet och analysen. Vi ämnar ha ett eklektiskt 

tillvägagångssätt för att öka vår förståelse, vilket innebär att sammanföra ett antal åsiktsriktningar i 

ämnet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi har därav valt att använda oss av systemteori som ett 

ramverk för att analysera vårt insamlade material och ser skolan som en mekanism i ett större 

system. Vi kommer även att introducera väsentliga begrepp såsom; helhetstänkande, nivåer, 

information samt konstans och variation. Detta för att lättare kunna nyansera problematiken. 

Genom ett systematiskt tillvägagångssätt används relevanta teorier för att närma sig ett 

helhetsperspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008).  



 

 27 

5.1 Systemteori 

“... konsten att med minsta möjliga ansträngning få sin vilja igenom och nå resultat” (s.6) så 

beskriver Öquist (2008) innebörden av systemteori. Författaren menar att systemteori är en kraftfull 

teori som skapar möjligheter till att förändra en viss situation och problematik på kort tid. Områden 

där teorin ofta är verksam är där det ideligen förekommer akuta handlingslägen, såsom inom vården 

och skolan. Payne (2008) beskriver hur systemteorin växte fram i det sociala arbetet på 1970-talet 

men den mer generella formuleringen av systemteori uppkom redan under 1940- och 1950-talet. 

Vidare menar Payne att systemteorin har sin grund i att man anser att alla organismer är egna små 

system i ett större system, vilket innebär att samtliga verksamheter eller organisationer som är en 

del av systemet påverkas av varandra. Öquist (2008) lyfter några grundbegrepp som beskriver 

systemteorin. Det första är helhetstänkande, det anses vara nödvändigt för att kunna se hela världen, 

organisationen eller verksamheten i sin helhet och se redan förenade kännetecken. Ett annat 

grundbegrepp är nivåer, vilket är viktigt för att förstå den logiska nivån, då den innefattar 

organisationens uppbyggnad, samspel mellan individer samt förståelse för inlärning. Information är 

det tredje begreppet som är en viktig del i systemteorin eftersom den anses kunna skapa förändring. 

De två sista grundbegreppen är konstans och variation, där konstans står för det trygga och 

förutsägbara medan variation står för det nya. Öquist anser att båda är lika viktiga eftersom 

organisationen eller verksamheten behöver ha en trygg punkt att stå på. För att kunna skapa ny 

information och se nya mönster behövs även en variation. Vi gör bedömningen att detta är viktigt att 

förstå och se skolans samt samhällets förändringar utifrån ett helhetsperspektiv för att vi ska förstå 

problematiken kring hemmasittare. Därmed är det viktigt att uppmärksamma förändringar som sker 

och har skett i skolan samt den förändrade synen på kunskap, i ett större perspektiv än att bara se 

skolan som en organisation. Då skolan ingår i ett större system än bara en verksamhet, anser Payne 

(2008) det vara relevant att använda sig av en teori som ser verksamheten utifrån dess helhet. 

Bernler & Johnsson (2001) menar att alla individer ingår i ett flertal system, exempelvis familj och 

skola. Samhället är hierarkiskt uppbyggt vilket innebär att varje litet system, så kallade subgrupper, är 

en del av någonting större. Samhället är i grunden uppbyggt efter ett linjärt tankesätt där ett klart 

samband mellan orsak och verkan är det primära att undersöka. Systemteorin främjar därtill även ett 

cirkulärt tänkande, genom att vi studerar fenomenet hemmasittare utifrån flera mekanismer. En 

annan gren och vidareutveckling av systemteori är vad Engdahl & Larsson (2006) beskriver som 

funktionalismen, vilket innebär att ett samhälles funktioner anses vara viktigare än enbart olika 

hierarkiska nivåer. Genom att betrakta samhället som en helhet, så kallad holism så studeras inte 

enbart människors handlingar. Även skolan och familjen är viktiga enheter för ett barns utveckling 

och för att knytas an till samhället. Samhället är underbyggt på ekonomi, politik, utbildning och social 

kontroll. Samtliga komponenter behövs för att något ska kunna genomföras. 
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5.2 Nivåanalys 

Flygare & Johansson (2009) har utifrån ett systemteoretiskt perspektiv framställt en 

nivåanalysmodell med fem olika nivåer och vi har valt att använda oss av tre av dessa; diskursiv, 

juridisk och organisatorisk nivå då de är tydligt kopplade till den beskrivna problematiken. Skolan är 

en subgrupp i ett större system där även andra subgrupper ingår som påverkar varandra och kräver 

samverkan. Samtliga påverkande subgrupper befinner sig på egna diskursiva, juridiska och 

organisatoriska nivåer, vilket exempelvis kan försvåra elevhälsans organisering och arbetet med 

hemmasittande elever. Flygare & Johanssons modell syftar till att lokalisera problemets natur på 

olika nivåer. Författarna skapade modellen då deras studie redovisade brister i samverkan mellan 

myndigheter gällande klienter med samsjuklighet. Vi kan se paralleller mellan hemmasittande elever 

och individer med samsjuklighet. Likheter finns mellan grupperna då individerna tenderar att falla 

mellan stolarna, befinner sig i en komplex situation samt har en kontinuerlig kontakt med 

myndigheter. Därmed tenderar individerna att växla mellan de olika nivåerna, då problematiken ofta 

återfinns i flera olika nivåer samtidigt.  

6. Resultat och Analys 

I det här avsnittet kommer vi att presentera vårt resultat och besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Första delen sammankopplar resultatet med den tidigare forskningen och vår 

insamlade empiri tillsammans med systemteorins kärnbegrepp och nivåanalys. Här har vi plockat ut 

väsentliga citat från våra intervjupersoner som vi tycker passar in under varje tema. Detta kallar 

Kvale & Brinkmann (2009) för meningskoncentrering, vilket innebär att vi har komprimerat 

intervjupersonernas yttranden och plockat ut det mest väsentliga från kontexten. I den andra delen 

kommer vi att analysera materialet och fördjupa oss med hjälp av de tre valda delarna i nivåanalysen, 

som kan betraktas som en vidareutveckling av systemteorins grundteoretiska resonemang.  

6.1 Kort presentation av intervjupersonerna  

Vi har intervjuat sju yrkesverksamma professioner som alla ingår i elevhälsan och som arbetar med 

högstadieelever i Karlstad kommun. Vi har valt att redovisa informanternas kön och ålder, då vi anser 

att detta inte är någon känslig information som kommer att skada individerna. Dock är namnen 

fingerade. Vi har även noterat hur lång arbetslivserfarenhet varje individ har inom skolan. Detta 

eftersom vi vill se eventuella förändringar kring samhällets attityder och synen på kunskap.  

Lisa är i 60-årsåldern och arbetar som elevhälsoteamssamordnare. Har över 40 års erfarenhet inom 

skolans värld och har tidigare erfarenheter av att arbeta med hemmasittare. 
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Stina är en skolpsykolog i 60-årsåldern med närmare 40 års erfarenhet inom yrket. Sitter med i 

elevhälsans utvecklingsgrupp, jobbar med metodutveckling och föreläser. 

Saga är i 40 årsåldern och har arbetat som speciallärare på den nuvarande skolan i två års tid. Har 

innan dess tidigare erfarenhet av att jobba med elever med stor frånvaro och svårigheter. 

Therese är en skolsköterska i 30-årsåldern som har arbetat på den aktuella skolan i närmare 2 år. 

Sitter med i skolans elevhälsoteam, i övrigt arbetar personen inte aktivt med hemmasittare. 

Louise är i 40 - årsåldern och arbetar som speciallärare. Personen har varit verksam på den aktuella 

skolan i några år och har snart 20 års yrkeserfarenhet från skolan. Speciallärarens främsta uppgift är 

att göra kartläggningar samt hjälpa och stötta elever med struktur och stöd i vissa ämnen. 

Anna är en rektor i 40-årsåldern som har några års erfarenhet som rektor. 

Ylva är i 40-årsåldern och har arbetat som skolkurator i snart 15 år. Har för närvarande en delad 

tjänst på två skolor. Skolkuratorn har en nära kontakt med eleverna genom stödjande samtal. Sitter 

med i elevhälsoteamet. 

6.2 Resultat 

6.2.1 Ansvarsförskjutning 

Utifrån Öquists (2008) systemteoretiska perspektiv kan vi se att när enheter saknar förståelse för 

andra verksamheters uppbyggnad och handlingsutrymme, brister såväl kommunikationen mellan 

parterna men även samverkan. Våra intervjupersoner upplever att det finns en vilja att lägga över 

ärendet och problemet i någon annans knä, att lasta över ansvaret på andra samhällsorgan när 

samverkan inte fungerar. När parterna kräver olika mycket och inte har lika stora resurser och känsla 

av ansvar samt när uppgifterna inte är tydligt formulerade, då anser informanterna att en 

ansvarsförskjutning uppstår. Detta kan ta sig i uttryck från flera håll och skapar en frustration hos 

samtliga intervjupersoner. Vidare upplever våra intervjupersoner att det saknas en politisk tydlighet 

kring vem som faktiskt ska äga problemet. Är det föräldrarnas ansvar att få iväg sina barn till skolan, 

eller är det skolan som inte anpassar skolgången tillräckligt för individen? Ska ansvaret ligga hos 

Socialtjänsten eller Barn- och ungdomspsykiatrin? Det är några av de funderingar som har 

uppkommit under intervjuerna med våra informanter. Av resultatet framkommer det vidare att i 

Karlstads kommuns skolors elevhälsoteam råder det delade meningar om när skolan har gjort det de 

ska och när ansvaret ska lämnas över till nästa instans. Intervjupersonerna upplever att mer och mer 

av föräldraansvaret läggs i skolans knä. En informant förklarar att det är svårt att arbeta med 

problematiken när skolan egentligen anser att problemet borde ligga hos Barn- och 
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ungdomspsykiatrin. Saga uttrycker de frågetecken som finns i arbetet med hemmasittare och 

ansvarsfördelning på detta vis; 

För nu känns det som att det är vi som jobbar med social träning. Egentligen, är det vår 

profession? Vi ska jobba med lärande och kunskap här egentligen. Det är ett sånt exempel 

där man känner att, vad gör ni egentligen? Och vad gör vi här?  

Som vi tidigare har nämnt, visar forskning från bland annat Keareny & Bates (2005), Skolverket 

(2010) samt Socialstyrelsen (2006) att vikten av samverkan mellan samtliga parter är nödvändig, och 

en förutsättning för att få tillbaka eleverna till skolan. När en helhetssyn hos samtliga inblandade 

subsystem saknas, kan det enligt våra informanter försvåra en positiv utveckling för den 

hemmasittande eleven. Stina kritiserar landstingets organisering och upplever att samarbetet brister 

med exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin; 

Ja, måste vi prata om det? Ja det är, pinsamt, men samverkan med BUP fungerar inte. De 

har inte personal så de tar inte emot. …. Det är ett bekymmer och de handlar om att de har 

en organisation som inte fungerar och en arbetsgivare som inte förstår hur man behandlar 

människor. 

Utifrån ovanstående citat framkommer det att samverkan mellan elevhälsoteamet och inblandande 

parter, i synnerhet Barn- och ungdomspsykiatrin, inte fungerar. Vidare synliggörs det även från våra 

intervjupersoner att ansvaret för att arbeta med problematiken hemmasittande elever, skjuts mellan 

de inblandade samhällsaktörerna. Det intervjupersonerna belyser gällande en försvårande 

samverkan, kan kopplas till en av systemteorins kärnbegrepp; nivåer, det vill säga organisationens 

uppbyggnad och samspelet mellan inblandade parter.  Våra informanter anser att skolan som 

organisation har reformerats över tid, att föräldrarnas samt politiska krav på barnet och skolan har 

ökat. Därmed upplever informanterna att en viktig aspekt gällande hemmasittare, rör föräldrarna 

och deras inställning till skolan, eftersom det kan påverka barnen. Therese uttrycker på följande sätt 

föräldrarnas förändrade kravnivå;  

Jag tycker ju att det har förändrats väldigt mycket sedan man själv gick i skolan. För jag kan 

tänka mig att mina föräldrar ställde inte särskilt höga krav på skolan utan man gick i skolan 

och lärarna sa si eller så och då var det så. 

Samtidigt beskriver Ylva svårigheter som kan uppkomma för såväl föräldrarna som skolan, när 

Socialtjänsten eller andra inblandade parter behöver kopplas in. Ylva uttrycker att det är ett stort 

steg för bägge parter;  

För jag menar, om inte föräldrarna tror på sina barn, och att de visar att de tror på att “jag 

vet att du kan det här”, då kommer aldrig barnen göra det heller. ….  Alltså, här har vi en 

familj som sliter men de får inte iväg barnet, det är väl klart att de känner att skolan sparkar 

på dem genom att göra en anmälan till Socialtjänsten. Det blir ofta ett väldigt hårt slag mot 

familjen. Men jag tror att det är viktigt att prata med föräldrarna om att det handlar om; 

dels de rutiner som finns men också det här att erbjuda dem stöd i föräldraskapet. Att det 
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är det man måste försöka få det till, att det kan bli positivt att få in Socialtjänsten. Att de 

kan gå in och jobba i familjen. Det kan inte vi göra.... 

Som det framkommer i Ylvas citat ovan så är det viktigt att förklara och tydliggöra skolans rutiner för 

föräldrarna så att de är insatta i vad nästa steg är och hur skolan arbetar kring elevernas problematik 

med frånvaro. 

6.2.2 Politiska tvetydigheter 

Det politiska systemet har ett övergripande ansvar när det gäller att se hela verksamhetens behov. 

Då den svenska skolan inte längre ligger under statlig regi gör det att kommunerna själva bestämmer 

hur de vill portionera ut resurserna och hur stor del som ska läggas på skolan. Det holistiska 

systemperspektivet är därmed svårt för den politiska arenan att helt kontrollera i samtliga led. 

Tidigare forskning från bland annat Nilsson & Wadeskog (2008) och Richardsson (2010) redovisar 

nedskärningar och minskade resurser i skolan i och med kommunaliseringen på 1990-talet. Våra 

intervjupersoner upplever att politiska beslut har påverkat elevhälsans omfattning av anställning och 

utrymme samt organisering. Genom de minskade resurserna skapas med andra ord sämre 

förutsättningar för elevhälsoteamet att arbeta förebyggande, eftersom arbetsmängd och 

arbetsuppgifter tycks vara detsamma som tidigare men med en högre arbetsbelastning. Det 

framkommer att fyra av våra sju intervjupersoner i nuläget inte har en heltidsanställning på en skola 

utan de arbetar på flera skolor. Det bidrar till att professionerna känner att de inte kan vara helt 

närvarande på skolorna och att kunna se elevernas situation i sin helhet. Som tidigare nämnt trädde 

en ny lag i kraft år 2011 vilket innebär att skolor har en skyldighet att ha tillgång till en elevhälsa 

bestående av samtliga professioner. Intervjupersonerna upplever trots det att lagen tolkas fritt och 

det framkommer att det fortfarande finns en variation i hur närvarande respektive profession har 

möjlighet att vara på en skola. Samtliga intervjupersoner problematiserar det nya betygssystem som 

infördes år 2011, med nya kunskapskrav och nya läroplaner som ställer högre krav på elevernas 

analytiska förmåga. Ovanstående faktorer är några som har framhävts i intervjuerna och som 

informanterna menar är politiska beslut som påverkar eleverna genom ökad stress och psykisk 

ohälsa; 

…. tidigare så kunde man, om man tänker betygsmässigt, om man var sämre på något ämne 

så kunde man kompensera upp det genom att vara bra på ett annat. Idag behöver du nå en 

viss kunskapsnivå i alla delar, för att kunna få ett bra betyg. Och det behövde du inte 

förut…. Jag tänker den här, analytiska förmågan har inte alla. …. Därför kan jag känna att 

kunskapskraven som har ökat, inte ger den effekt som man kanske ville ha utav den. Därför 

får vi mer stressade elever, vi får elever som inte orkar gå till skolan, vi får elever som är 

helt sönderstressade för att de inte hinner med. …. Och alla elever har inte lästradition 

hemma, de har inte föräldrar som stöttar upp (Ylva). 
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Utifrån Ylvas citat synliggörs det att elevers ökade stress och skolfrånvaro påverkar elevhälsoteamets 

organisering eftersom mer tid måste läggas på att allt fler elever mår dåligt, vilket i praktiken blir 

kostsamt och tidskrävande och minskar möjligheter till att tid och resurser läggs på det förebyggande 

arbetet. Det framkommer under intervjuerna att dagens skola och men även politiker ställer högre 

krav på eleverna i en allt tidigare ålder, då nationella prov och betyg appliceras redan på låg- och 

mellanstadiet. Intervjupersonerna menar att detta förutsätter att eleverna tidigt har en förmåga att 

kunna ta eget ansvar samt har en fungerande struktur och ett inre driv. Lisa beskriver problematiken 

för barn som saknar detta; 

…. att kunna reflektera, att ha ett språk, att ha en förmåga, att sätta sig ner och i samspel 

med andra, diskutera, ventilera. Det upplever jag gör att många utav våra barn slås ut …. 

och så får de inte betyg för att de saknar den här förmågan att få ihop kunskapen och visa 

kunskapen i ett sammanhang. 

Enligt tidigare nämnd forskning från Skolverket (2010) och Kearney (2008) framkommer det att 

skolan har en central roll för att förbereda elever inför vuxenlivet. Det handlar inte bara om vilka 

betyg eleverna får, skolan är även en plattform för att tränas i socialt samspel samt i etik och moral. 

Louise känner att kunskapen i skolan har gått från att vara något konkret till att istället vara abstrakt 

och uttrycker vidare just detta i form av en målande beskrivning av samhällets och politikens nutida 

syn på kunskap; 

Det känns som att det är ett väldigt stort behov av att vi måste kontrollera kunskapen, 

istället för att använda den kreativt …. Kunskap tycker jag är när man kan använda sig av 

det man lär sig …. Jag skulle vilja att man mer praktiskt använder kunskap. 

Det framkommer från såväl tidigare rapporter (Nilsson & Wadeskog, 2008., Edgren, 2011) samt från 

våra intervjupersoner att skolan har genomgått ett flertal förändringar under de senaste årtiondena. 

Ramar och grundtankar finns fortfarande kvar i form av exempelvis skolplikt, utarbetade läroplaner 

men även lagar och riktlinjer såsom Skollagen och rekommendationer från Skolverket. Därmed 

genomsyrar Flygare & Johanssons (2009) juridiska nivå i nivåanalysen även samtliga led i skolans 

organisering. Förändringar i skolan får inte föregå den trygga varaktigheten, en rimlig balans mellan 

förändring och varaktighet är nödvändig så att utfallet står i proportion till den faktiska intentionen. 

Tillika är detta något som grundligt beskrivs i systemteorins kärna, med hjälp av begreppen konstans 

och variation. 

6.2.3 Dokumentation och administration 

Öquist (2008) poängterar vikten av information i ett system som ständigt förändras. Det är en viktig 

komponent för skolans samt elevernas utveckling. Med det sagt handlar det om att kunna använda 

de utarbetade verktygen på rätt sätt för att en regelbunden vana ska kunna implementeras. Anna 

påpekar också detta; “Vi är duktiga på att dokumentera i skolan, men vi ska göra det också, jobba 
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praktiskt”. Digitaliseringen av samhällets funktioner har påverkat skolan och det har möjliggjort en 

ökad kontroll av frånvaro för myndigheter, skolpersonal samt föräldrar. Även elevhälsoteamet har nu 

fått verktyg för att följa upp skolpersonalens registrering av frånvaro och har på så sätt lättare att 

följa och fånga upp problematiken tidigt. Med andra ord ökar förutsättningarna till ett förebyggande 

arbete för elevhälsoteamet när den ogiltiga frånvaron tydligt synliggörs. En hög frånvaro kan enligt 

Skolverket (2010) indikera en problematisk situation för eleven som elevhälsoteamet har bra verktyg 

och kunskap för att arbeta kring. Informanterna menar vidare att det är viktigt att insatserna sätts in i 

tid, vilket även styrks av bland annat Nilsson & Wadeskog (2008), Andershed & Andershed (2009) och 

Springe (2009a). 

Absolut, med de här digitala plattformarna så har vi mer koll, vi kan ta ut statistik, procent, 

jämföra. Vi har mer koll nu! Det handlar inte bara om ifall en lärare har kommit ihåg att 

bocka av i sin egen kalender utan vi har mer koll. Jag har koll, kuratorn har koll, 

skolpsykologen har koll, man kan gå in och kolla i Dexter (Anna). 

Det framkommer således från våra intervjupersoner att vissa elevhälsoteam har kontinuerlig 

uppföljning gällande frånvaro, medan andra elevhälsoteam anser att det är pedagogernas uppgift i 

första hand och att de därefter bör ta kontakt med elevhälsoteamet när långvarig, oroväckande 

frånvaro har upptäckts. Samtliga intervjupersoner upplever att registreringen via den digitala 

plattformen Dexter fungerar bra och är tillförlitlig. Det är en viktig organisatorisk faktor för att främja 

och fånga upp elevers närvaro och frånvaro, något som även tidigare forskning påvisar (Skolverket, 

2010., SKL, 2013). Dock upplever samtliga intervjupersoner att det trots det finns brister i systemet, 

vilket gör att registreringen sällan blir hundraprocentig. En stor del av våra intervjupersoner upplever 

en ökad administration för elevhälsoteamets professioner samt att en stor del av arbetstiden går åt 

till möten. De upplever att det sker på bekostnad av att direkt-kommunikationen med eleverna har 

minskat och med det förutsättningarna till att arbeta förebyggande; 

Jag känner att jag hinner inte göra det som jag skulle vilja, jobba förebyggande eller att man 

är ute mer bland eleverna …. Det är många elever som är stressade, nedstämda, de orkar 

inte komma till skolan …. Vi ställer väldigt höga krav på våra elever men vi rustar dem inte 

för konsekvenserna (Ylva). 

Våra intervjupersoner samt tidigare forskning från bland annat Kearney & Bates (2005) och Kearney 

(2008) nämner värdet av att bygga en allians mellan personal och elev så att eleven känner sig sedd. 

För att kunna skapa en allians och nära kontakt med eleverna anser intervjupersonerna att det krävs 

en rimlig resursfördelning, för att därmed öka förutsättningarna till att arbeta förebyggande. 

Informanterna anser i nuläget att förutsättningarna till att arbeta preventivt, generellt sett brister på 

många punkter och det kan därmed antas att det finns en önskan om förbättring kring det 

förebyggande arbetet. Vidare framkommer det även av våra intervjupersoner att kontaktvägen till en 

elev har breddats. När en elev väl har blivit hemmasittare läggs elevhälsoteamets tid och resurser på 
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att etablera den första kontakten och bygga en allians, för att minska barriären mellan skola och elev. 

Detta engagemang önskar samtliga intervjupersoner även bör genomsyra det preventiva arbetet.  

Tack vare den tekniska revolutionen har det enligt SKL:s rapport (2013) alstrat alternativa vägar för 

att möjliggöra kontakt med hemmasittande elever och bygga en relation utifrån där eleven befinner 

sig. Enligt våra intervjupersoner behöver elevhälsoteamen därmed anpassa sig efter eleven och det 

svenska samhällets plattformar och utveckling. 

6.2.4 Kunskap och vidareutveckling 

SKL (2013) beskriver att det är viktigt att all skolpersonal arbetar efter samma rutiner och att alla ska 

vara informerade om hur arbetets gång ska gå till. Saga beskriver det som att; “Jag tycker vi är 

väldigt mycket självlärda här skulle jag väl vilja säga”. Sagas upplevelser av erfarenhetsgrad, visar att 

det finns en bred men begränsad erfarenhet inom området. Dock kan man se erfarenheterna som en 

resurs för att arbeta preventivt. Citatet synliggör även en generell känsla för vikten av 

elevhälsoteamets tydlighet gällande rutiner för att arbeta med hemmasittare. Alla informanter har 

genom tidigare erfarenhet upptäckt att vid arbete med hemmasittande elever krävs det att samtlig 

personal arbetar efter samma rutiner och målsättning. Av informanterna framkommer det att det 

finns politiskt utformade styrdokument från Karlstad kommuns Barn- och ungdomsförvaltning (2013) 

gällande rutiner vid långvarig, ogiltig frånvaro. Dokumentet beskriver hur elevhälsoteamet och övrig 

personal ska gå tillväga samt skolornas övergripande målsättningar. Huvudmålet är att ha en 

nollvision av hemmasittare och detta kan möjliggöras genom utarbetade metoder för att främja 

närvaro samt att ge relevanta insatser av rätt instans. Intervjupersonerna anser trots det att 

styrdokumentet med dess riktlinjer och tillvägagångsätt ännu inte är helt implementerat på skolorna, 

vilket också försvårar förutsättningarna till ett förebyggande arbete. Några av våra informanter 

beskriver fortsättningsvis hur elevhälsan ges möjlighet till föreläsningar och löpande fortbildning för 

att utveckla kunskapen och arbeta främjande för att motverka otillåten frånvaro. Intervjupersonerna 

upplever att det finns behov av att ständigt vidareutveckla kompetenser och ta tillvara på tidigare 

erfarenheter av att arbeta med hemmasittare. Resultatet framhåller att det är viktigt att 

implementera rutinerna bland all skolpersonal. Anna beskriver det ständiga utvecklingsbehovet hos 

samtliga professioner; 

Vi har jättemycket att jobba med här och vi måste också jobba med en attityd bland lärarna 

som allt för ofta lägger skulden hos familjen, att föräldrarna är lata eller att föräldrarna inte 

kan. Eller att så där var det för storebror också, den kulturen. Jag har en duktig 

skolsköterska, en jätteduktig kurator som jag tycker har ett bra tänk att jobba runt det här 

men vi har mycket kompetensutveckling att göra. Helt klart!  

Citatet ovan framhåller att Anna har erfarenhet av att det inte går att ha ett ensidigt synsätt på 

fenomenet hemmasittare och dess möjligheter, svårigheter samt lösningar. Vidare menar Anna att 
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samtlig personal därmed måste vara öppen för att se potential hos varje elev samt vara villig att 

förändra sitt arbetssätt. Öquist (2008) poängterar vikten av ett helhetstänk för att förstå en komplex 

situation. Resultatet visar att det är lätt att skuldbelägga den enskilda individen och familjen istället 

för att se sin egen del av den uppkomna problematiken. Kearney (2008) redovisar att begreppet 

hemmasittare är tvetydigt och kan skapa en förvirring om dess innebörd och allvar. Det är även 

något som har framkommit under våra intervjuer. Samtliga informanter hade olika definitioner på 

vad en hemmasittare är, hur lång frånvaro eleven ska ha för att räknas som en hemmasittare samt 

när insatser bör sättas in. Dock framkommer det i Karlstad kommuns Barn- och Ungdomsförvaltnings 

(2013) riktlinjer att en hemmasittare definieras som en elev som är fullständigt, ogiltigt frånvarande 

under tre veckors tid. Vårt resultat visar att gruppen hemmasittare alltid har existerat men våra 

intervjupersoner menar att på senare år har fenomenet uppdagats i och med att gruppen exponeras 

för större svårigheter i dagens akademiska samhälle. Under intervjuerna med Stina och Lisa som har 

lång erfarenhet av att arbeta i skolan, framkommer det bland annat att elever som var mer praktiskt 

lagda längre tillbaka i tiden, erbjöds större möjligheter till en anpassad studiegång. Med andra ord 

har Lisa och Stina erfarenhet av att dessa elever kunde närma sig arbetslivet på ett alternativt sätt. I 

vårt bakgrundsavsnitt redovisade vi Sveriges ständiga ambition att förbättra skolan samt att göra den 

likvärdig och tillgänglig för alla oavsett bakgrund och område (Edgren 2011). Trots det kvarstår det 

enligt Ylva ojämlikheter mellan högpresterande individer och elever med svårigheter; 

… i och med den ökade kravnivån som är och den ökade stressen, gör att många inte klarar 

av att komma hit. De känner sig misslyckade och de orkar inte helt enkelt. Så där tror jag 

åter igen, den läroplan vi har, har gjort att fler inte orkar. Och sen tror jag också att vi har 

ökade klyftor i samhället, vi har olika förutsättningar för att kunna stötta sina barn, det fria 

skolvalet. Vi har inte den likvärdigheten idag i skolan som vi skulle behöva ha (Ylva). 

Utifrån Ylvas redogörelse tycks flexibiliteten gällande undervisningsform och anpassning ha 

minskat. Ylva upplever att det krävs mycket mer underlag och utredningar för att en elev ska 

få rätt till extra stöd, vilket kan ha sin grund i politiska beslut som styr kommunens 

resursfördelning till skolan. 

6.2.5 Främjande motivation 

Som vi tidigare har nämnt i denna uppsats så framkommer det bland annat av Skolverket (2010) att 

skolmiljö är en viktig faktor för att få elever att vilja komma till skolan. När det gäller frågor som rör 

arbete kring mobbning och utanförskap så berättade alla informanter att de arbetar med 

trygghetsteam på skolorna. Detta för att snabbt kunna sätta in rätt åtgärder och underlätta 

förutsättningarna för elevhälsoteamen att arbeta förebyggande i frågor som rör skolmiljö. Under 

intervjun med Therese framhåller hon sin viktiga roll som skolsköterska i elevhälsoteamet. Genom 

kontinuerliga hälsosamtal med elever, anser hon att det finns förutsättningar till att arbeta 
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förebyggande och fånga upp elever. Therese menar att under hälsosamtalen kan eventuella 

riskfaktorer synliggöras som i förlängningen kan leda till att en elev blir hemmasittare. Som tidigare 

nämnts så finns det utformade riktlinjer på skolorna i Karlstad för att främja närvaro. Det 

framkommer även från informanterna att det finns en slags checklista för hur problemet ska 

hanteras samt vilka insatser som ska sättas in i ett första skede. Kommunens politiska styrdokument 

redovisar rutiner gällande närvaroregistrering, att problematiken ska uppmärksammas tidigt så att 

barnet får rätt stödinsatser (Karlstad kommun Barn- och Ungdomsförvaltning, 2013). Elevhälsan 

arbetar också med att framhäva elevernas önskemål och arbeta förebyggande på ett hälsofrämjande 

sätt. Med andra ord menar informanterna att om skolan lyckas knyta an till samtlig personal gällande 

styrdokumentet, skapas förutsättningar som gynnar den interna kommunikationen och en främjande 

samverkan. Ett exempel på detta preventiva arbete är att en av de deltagande skolornas 

elevhälsoteam har skapat en så kallad läxpolicy och ett provschema för att underlätta elevernas 

struktur och planering. Tanken är att stressen ska minska. Även Kearney (2008) lyfter vikten av att 

arbeta för att minimera stress hos eleverna i skolan, då en skolmiljö förknippad med stress kan leda 

till att en elev blir hemmasittare.  

Gällande resurser så är det inte bara politiker och kommunen som bestämmer hur skolor ska arbeta 

och fördela ansvaret. Rektorerna har likväl ett stort ansvar och en maktposition som styr 

elevhälsoteamets handlingsutrymme och arbetssätt. Det handlar enligt Ylva “om rektor är 

intresserad av att jobba förebyggande och främjande, då gör man det …. ” . Med andra ord menar 

Ylva att rektorns inställning i förlängningen påverkar vilka möjligheter eleverna får till rätt hjälp och 

stöd. Rektorns intresse eller ointresse för skolans arbete med problematiken kan enligt Ylvas 

resonemang ses som en resurs eller en begränsning i elevhälsoteamets förebyggande arbete med 

hemmasittande elever. Det påvisar att Flygare & Johanssons (2009) organisatoriska- och juridiska 

nivå är nära sammankopplade med skolans organisering. Anna nämner under intervjun hur viktigt 

det är att bygga en allians med såväl personal som elever i det förebyggande arbetet. Anna tycker att 

det är viktigt att som rektor flytta ner kontoret till allmänna utrymmen där elever vistas, för att 

kunna ha ett relationsskapande arbetssätt och på så sätt synas på skolan och minska barriärerna;  

…. sen jobbar jag som rektor med att försöka vara synlig och tydlig lärare så att jag blir en 

bra förebild för lärarna. Om jag är i korridorerna, om jag är i cafeterian så är lärarna det 

också, men sitter jag i personalrummet, gör lärarna det och då missar vi jättemycket som 

händer.  

I de flesta fall upplever ändå intervjupersonerna att de har ett starkt stöd och samma målsättning 

som ansvarig rektor. Saga säger att; “här försöker vi jobba väldigt mycket förebyggande och 

främjande på olika sätt”. Denna redogörelse från Saga visar på ett fungerande samarbete där hela 

arbetslaget har en samsyn kring vad som behöver göras. Vidare berättar Saga att hon arbetar 
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förebyggande genom att vara delaktig i arbetslagens planeringar gällande olika skolaktiviteter. Skolan 

består som vi tidigare har nämnt av flera olika enheter, varje system har enligt Öquist (2008) 

inflytande för vidareutveckling av kunskap och kommunikation. Det framkommer under våra 

intervjuer att det som Flygare & Johansson (2009) benämner som kunskapstradition varierar 

beroende på vilken profession som personen i elevhälsoteamet besitter. Under intervjun med Stina 

framkommer det att hon betraktar sig som en resurs då hon har mycket kunskap och erfarenhet 

kring ämnet.  Vidare berättar Stina att hon har valt att fördjupa sig och bredda sin kunskapstradition 

genom att exempelvis läsa kognitiv beteendeterapi (KBT) samt att hon har valt att engagera sig i 

frågan för att vidareutbilda skolpersonal genom bland annat föreläsningar. Även Saga känner sig 

erfaren inom området då hon tidigare har arbetat med elever med stor frånvaro och svårigheter i 

skolan inom andra verksamheter i Karlstad kommun. Med blandade erfarenheter hos de intervjuade 

professionerna, kan på så sätt kunskaperna sammanfoga elevhälsoteamens resurser genom bland 

annat kontinuerliga elevhälsoteamsmöten. Därigenom ges tillfälle till att utbyta erfarenheter med 

varandra. Med en varierande mängd erfarenhet betonar vårt resultat vikten av regelbundna 

elevhälsoteamsmöten. Therese beskriver relevansen av en engagerad skolpersonal, bra miljö och en 

rimlig klassammansättning för att skapa ett holistiskt klimat i skolan. Såväl utländsk forskning som 

svenska rapporter (SKL, 2013., Kearney & Graczyk, 2014., Konstenius & Schllaci, 2011) påpekar vikten 

av elevens egen motivation som bland annat påverkas av en varierande undervisning och individuella 

anpassningar. Elever som inte kommer iväg till skolan och är hemmasittare behöver enligt vad Louise 

har erfarenhet av, motiveras ännu mer än elever med hög närvaro. Louise illustrerar detta genom 

att; “Man måste utgå från vad eleven själv är motiverad till, motivationen är väldigt viktig”. Vidare 

framkommer det från våra informanter att de har erfarenhet av att hemmasittande elever behöver i 

större grad en anpassad studiegång för att återfinna motivationen till att gå i skolan. Anna menar 

även att det är viktigt; “att kraven från skolan stämmer överens med vad eleven klarar av att 

prestera. Därför behöver vi ha relationer till varje elev, för om vi kräver samma sak av allihopa så 

tappar vi några”. Samtidigt upplever Lisa att elevens förståelse för varför man ska gå i skolan har 

försvagats på senare år. Lisa upplever att stoltheten och törsten efter att lära sig något nytt och 

skaffa sig ny kunskap har minskat i sin betydelse. Lisa tror därför att gruppen hemmasittare 

framträder tydligare och har expanderat på senare år.  Mot bakgrund av ovanstående visar vårt 

resultat några exempel på vilka erfarenheter professionerna besitter. 

6.3 Analys 

En mångfacetterad bild har frambringats genom intervjuer med samtliga professioner i 

elevhälsoteamet. För att förstå företeelsen hemmasittare, anser vi att vi behöver studera problemet 

utifrån olika nivåer. Vi beskrev i vårt resultat att skolan som subsystem har många samverkande 
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parter inblandade, bland annat; familjen, Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin, som alla 

har olika juridiska lagar och regler att förhålla sig till (se Figur 6.1). Dessa system kan enligt vårt 

resultat och tidigare forskning (Socialstyrelsen, 2006), sedermera krocka med varandra, då våra 

intervjupersoner upplever att ambitionerna och resurserna ser olika ut. Därmed känner våra 

informanter att det kan vara svårt att sammanfoga komponenterna till en sammanhållen enhet. 

Resultatet visar på spridda åsikter gällande ansvarsfördelning och vem som äger problemet. 

Intervjupersonerna ställer sig frågande till vem som ska göra vad, när insatserna ska sättas in och av 

vilken samhällsaktör. Resultatet visar på vikten av transparens av kunskap och erfarenheter mellan 

de involverade professionerna i skolans elevhälsoteam men även mellan andra samhällsaktörer. Det 

är därtill viktigt att beakta betydelsen av en god relation till eleven och familjen (Kearney & Bates, 

2005., Kearney, 2008). Likväl ska skolan bidra med skyddsfaktorer för eleverna, skapa en gemensam 

arena för samtliga elever och skolpersonal och tillgodose behov.  

 

Figur 6.1. Skolans samverkade subsystem samt nivåer 

Flygare & Johansson (2009) beskriver ett antal svårigheter gällande samverkan mellan system. Ett 

exempel på detta kan vara sekretess, en varierad grad av kunskap samt politiska beslut. Vidare 

redogör Flygare & Johansson samverkansproblem utifrån ett flertal nivåer. Syftet med att vi har valt 

att använda oss av en nivåanalys är för att vi vill studera problematiken med hemmasittare utifrån 

ett bredare perspektiv. Vi upplever att hemmasittare tenderar att reduceras till ett problem med 

enkla svar. Det är något som vi har lyft i vårt resultat, exempelvis under rubriken ansvarsförskjutning, 

där ofullständig samverkan blir resultatet av en diffus definition och bristande kunskap. Tre av de 

fem nivåer som Flygare & Johansson har identifierat, har vi även upptäckt i resultatet (se Figur 6.1). 

Det är den diskursiva nivån, den juridiska nivån samt den organisatoriska nivån. Vi kommer här att 
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presentera var och en av de olika punkterna som är sammanlänkade med systemteorin och därefter 

koppla teorierna till vårt resultat.  

6.3.1 Diskursiv nivå 

Enligt Flygare & Johansson (2009) syftar den diskursiva nivån till att beskriva föreställningar om vem 

som äger problemet. Vårt resultat har identifierat olika “sanningar” beroende på utfrågad profession. 

Resultatet har även uppvisat att det finns olika erfarenheter kring arbetet med gruppen 

hemmasittare bland elevhälsoteam på högstadieskolor i Karlstad och det ses som en resurs. Detta 

kan förklaras till exempel genom att; en skolpsykolog studerar problemet utifrån en psykologisk 

synvinkel medan en skolkurator är intresserad av att undersöka omgivande, socioekonomiska och 

psykosociala faktorer. Detta kallar Flygare & Johansson för kunskapstraditioner, vilket kan påverka 

professionernas bedömning och förslag på lösningar. Genom att ha ett fullständigt elevhälsoteam, 

skapas därmed ett brett kompetensområde med stora resurser. Skolan är på så sätt bättre rustad för 

att jobba förebyggande samt att identifiera det mest primära. Resultatet visar även att kunskapen 

och definitionen på vad en hemmasittare är, skiljer sig åt beroende på skola, profession och tidigare 

arbetslivserfarenhet. Dessutom visar resultatet att när samhällsinstanserna har skiftande kunskaper 

och erfarenheter kring problematiken, försvåras även möjligheterna till en bra samverkan. Med 

andra ord kan samverkan mellan elevhälsoteamet och inblandande parter variera från skola till skola. 

Det menar våra intervjupersoner är en faktor som sedermera kan leda till att insatser sätts in i olika 

snabbt skede. Det framkommer därtill i resultatet att riktlinjerna för hantering av oroväckande 

skolfrånvaro inte är tillräckligt implementerade bland skolans personal. Flygare & Johansson (2009) 

och Nilsson & Wadeskog (2008) menar att för att bygga en bra samverkan krävs det att alla 

inblandade aktörer har en och samma utgångspunkt samt en gemensam referensram, annars 

försvåras och förlängs problematiken. Det är även något som bekräftas i våra intervjuer. 

6.3.2 Juridisk nivå 

Det juridiska ansvaret för skoleleverna vilar på olika lagrum, exempelvis Socialtjänstlagen och 

Skollagen. Vidare har även vårdnadshavarna ansvar för barnets skolgång, detta stadgas i 6 kap (SFS 

1949:381) Föräldrabalken. Flygare & Johansson (2009) menar att “ .... De olika regelverken ger ibland 

upphov till problem, både när det gäller konkret vård och behandling, men också vem som ska ha det 

administrativa och ekonomiska ansvaret för klienten vid olika tidpunkter” (s. 55). Vårt resultat visar 

att elevhälsoteamet upplever att det råder en otydlig ansvarsfördelning gällande vilken instans som 

ska göra vad rörande hemmasittande elever, vilket även framkom i den diskursiva nivån. Kearney 

(2008) menar att föräldrarnas starka makt i vissa fall överskuggar och bromsar skolans ambitioner 

med att arbeta med eleven. Som framkommer av Ylvas citat under rubriken ”Ansvarsförskjutning” 
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kan skolans skyldighet att ta kontakt med exempelvis Socialtjänsten vid en långvarig, ogiltig frånvaro 

därmed skada alliansen med familjen. Ylva framför i resultatet vikten av en god samverkan och tydlig 

kommunikation med vårdnadshavarna för att belysa familjens rättigheter till relevant hjälp och stöd.  

Vid en komplicerad situation med en hemmasittande elev kan olika subsystems juridiska lagrum och 

ansvar krocka med varandra. I resultatet redovisar vi elevhälsoteamets ökade tidsåtgång för kontroll 

och dokumentation, vilket belyser att politiskt beslutsfattande påverkar både skolans och 

elevhälsoteamets organisering. Resultatet visar således att en elevs varje uppnådda lärandemål 

noggrant ska dokumenteras, men också att frånvaron ska registreras i ett datasystem för att kunna 

följas statistiskt. Informanterna beskriver i resultatet att dagens skola strävar efter en allt högre 

kunskapsnivå. Vidare menar våra intervjupersoner att det förmodligen ställs orimligt höga krav på att 

besitta en analytisk förmåga, vilket informanterna menar att inte alla barn och ungdomar har och 

vanligtvis inte har utvecklat i en sådan tidig ålder.  

6.3.3 Organisatorisk nivå 

Flygare & Johansson (2009) skriver att på den organisatoriska nivån “ …. har vi funnit problem när det 

gäller resurser, ansvar, samordning och uppföljning” (s. 56). I vårt resultat framkommer det att det 

finns förutsättningar till ett förebyggande arbete med verktyg, resurser och kompetenser i form av 

bland annat ett gemensamt frånvaroregistreringssystem, elevhälsoteamsmöten och styrdokument. 

Resultatet visar att rektorns inställning till elevhälsans arbete och gruppen hemmasittare, kan främja 

eller bromsa kunskaps- och kompetensutvecklingen samt resursfördelningen. Tidigare forskning samt 

vårt resultat, redovisar även att omständigheterna kring en hemmasittande elev är komplex. Det 

krävs en resursstark elevhälsa där samtliga kompetenser har viktiga funktioner för att skapa 

förutsättningar till att arbeta förebyggande. Vi har i vårt resultat kunnat identifiera resursbrister i 

form av exempelvis minskad anställningsomfattning men informanterna har även lyft resursproblem 

på andra systemnivåer. Likt Kearneys (2008) resonemang, menar även Lisa och Ylva att föräldrar 

kanske inte har de resurser som krävs för att kunna hjälpa och stötta sitt barn. De minskade 

resurserna till skolan som Richardsson (2010) och Nilsson & Wadeskog (2008) nämner samt minskad 

personaltäthet och närvaro, kan enligt resultatet leda till att elevhälsoteamets förutsättningar till att 

arbeta förebyggande reduceras i omfattning. Samhällsorgan som psykiatrin och Socialtjänsten har 

enligt vårt resultat inte alltid möjlighet att ta emot barn och ungdomar som behöver stöd här och nu, 

vilket många gånger upplevs som att hjälpen dröjer, överlämnas eller återlämnas tillbaka till skolan. 

Resultatet visar därmed att möjligheterna till en bra samverkan försvåras, när varje instans har olika 

gränsdragningar och en mindre eller större känsla av ansvar. Flygare & Johansson skriver att en 

negativ stämning kan uppstå mellan organisationerna i och med detta och att det kan “ …. få 

konsekvenser i form av att klienten inte får vård eller bollas mellan olika verksamheter” (s. 56). 
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Föräldrar kan därmed uppleva en maktlöshet, att det inte händer någonting och att situationen står 

still. När omgivande verksamheter har resursproblem visar vårt resultat att ansvarsfördelningen till 

följd av detta kan bli oklar. Denna tvetydighet anser våra intervjupersoner att den i högsta grad 

påverkar familjen, då en enhet kan säga en sak och den andra någonting annat. Budskapen blir 

därmed oklara och svåra att få grepp om och att kunna se vad kärnan i problemet är. Resultatet 

påvisar genom intervjupersonernas upplevelser, att landstinget tenderar att lägga över ett stort 

ansvar på kommunen och framförallt på skolan. Som tidigare nämnt har det i vårt resultat 

framkommit att det krävs en enkel och tydlig kommunikation för att inblandade parter ska kunna 

samverka på en organisatorisk nivå. Våra intervjupersoner har beskrivit hur svårt det kan vara att 

komma i kontakt med exempelvis psykiatrin men även att en varierad grad av sekretess försvårar 

samarbetet. På så vis är det svårt att få en helhetsbild över elevens situation i sin helhet. Gladh & 

Sjödin (2014) menar att uppföljning är en viktig parameter, för att säkerställa att den uppgjorda 

planeringen följs och att familjen har en tät och regelbunden kontakt med samtliga inblandade. 

Därav är en tydlig ansvarsfördelning en viktig aspekt för att skapa förutsättningar till ett 

helhetsperspektiv av problemet och främja en god kommunikativ samverkan. Utan en fungerande 

samverkan och rätt stödinsatser finns annars risken att familjen inte söker den hjälp de har rätt till 

och är i behov av, något som tydligt framkommer i vårt resultat. 

6.4 Slutanalys 

I kombination med nivåerna i nivåanalysen har vi tagit fasta på systemteorins innehåll och 

kärnbegrepp. På alla nivåer i ett system finns det diskursiva förväntningar på vad en verksamhet eller 

en individ bör göra, men de uttalade kraven kanske inte överensstämmer med den faktiska 

verkligheten. En av våra informanter kritiserar Barn- och ungdomspsykiatrin men denna instans har 

inte ett juridiskt åtagande för att arbeta med hemmasittare på samma sätt som skolan har. Det 

innebär också att psykiatrins moraliska ansvar har andra gränsdragningar jämfört med skola och 

Socialtjänst. SKL (2013) och Konstenius & Schillaci (2011) lyfter vikten av tydliga rutiner och ett 

engagemang från samtliga parter gällande ansvarsfördelning och samverkan på en organisatorisk 

nivå. Enligt resultatet finns det idag ingen tydlig ansvarsfördelning gällande arbetet med 

hemmasittare bland inblandade parter i Karlstad. Det finns emellertid önskemål från informanterna 

om att det ska finnas nedskrivna rutiner för att varje instans samt profession ska veta vilka 

befogenheter och åtaganden som förväntas. Med andra ord upplever elevhälsoteamen att 

samverkan mellan inblandade parter i nuläget är bristfällig. Vår uppsats visar att skiljelinjen mellan 

vad som är skolans respektive vårdnadshavarnas skyldighet för en elevs skolgång har expanderat 

över tid och att det skiljer sig från skola till skola. Rektorn har en betydande roll för hur 

organisationen väljer att angripa situationen såväl teoretiskt som rent praktiskt. Därtill har rektorn 



 

 42 

även det övergripande ansvaret vad gäller resursfördelning och förutsättningarna för 

elevhälsoteamet till att arbeta förebyggande. Resultatet uppvisar även att vissa informanter har 

större kunskap och erfarenhet kring arbetet med hemmasittare. Dessa personer ses enligt resultatet 

som en resurs och är viktiga för övriga professioner i elevhälsoteamet, då de kan vidareutbilda och 

sprida sin kunskap och erfarenheter. Den juridiska nivån genomsyrar samtliga instanser på både 

individuell- och strukturell nivå och är den konstanta basen i alla led. Vårt resultat visar att politiska 

förändringar i skolan har skett och sker kontinuerligt och det är en lång och tidskrävande process. 

Det framkommer av våra intervjupersoner att resurser och tid är grundkomponenter i skolan för att 

kunna hjälpa samtliga elever. Resultatet synliggör hur politiska beslut påverkar skolans och 

elevhälsoteamets organisering och arbetssätt. Vid resonemang kring resurser är det viktigt att inte 

enbart fastna i ekonomiska resonemang. Lika mycket behövs det ett engagemang från det politiska 

systemet ända ner till tjänstemannanivå, för att överbrygga skillnader i skolan och sammanfoga 

samtliga subsystem i ledet.  

7. Diskussion 

Under kapitlets första rubrik ”Resultatdiskussion” kommer vi att presentera och diskutera hur vi har 

svarat på studiens syfte och frågeställningar genom vårt resultat kopplat till våra valda teorier. Vi 

kommer även under denna rubrik att lyfta studiens relevans till det sociala arbetets verksamhetsfält 

samt redogöra för vilka frågor som har väckts under studiens gång. Under rubriken 

”Metoddiskussion” resonerar vi kring den kvalitativa metodens för- och nackdelar. Vi diskuterar nya 

frågor som har väckts under uppsatsens gång under rubriken ”Förslag till tidigare forskning”, där vi 

ger förslag på vad vi i nuläget anser saknas.  

7.1 Resultatdiskussion 

I den här delen presenterar vi uppsatsens slutsatser som kommer att diskuteras utifrån syfte och 

frågeställningar samt teoretiska perspektiv. Syftet med vår studie är att identifiera elevhälsoteamens 

upplevelser kring arbete med elever med lång, ogiltig frånvaro, samt vilka åtgärder som tillämpas i 

förebyggande syfte. Fokus har varit på elevhälsoteamets upplevelser av samverkan, organisering 

samt resurser. Frågeställningarna har varit: Hur upplever elevhälsoteamet att förutsättningarna och 

resurserna ser ut för att arbeta förebyggande? Hur upplever elevhälsoteamet att samverkan med 

inblandade parter fungerar? Hur påverkar politiska beslut skolans och elevhälsoteamets 

organisering? Uppsatsens syfte och frågeställningar har bearbetats genom en tematisk analys och 

meningskoncentrering med en hermeneutisk samt postmodern ansats. Vi har använt oss av en 

kvalitativ metod genom sju semistrukturerade intervjuer för att kunna besvara studiens tre 
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frågeställningar. Med hjälp av systemteori och nivåanalys har vårt insamlade empiriska material 

problematiserats ytterligare.  

Resultatet visar att elevhälsoteam i Karlstad kommun upplever att det finns en ansvarsförskjutning 

bland samtliga inblandade parter i arbetet med hemmasittare, då det saknas politiska styrdokument 

som rör arbetsfördelning mellan involverade instanser gällande vem som ska göra vad. Vidare visar 

resultatet att politiska beslut även påverkar elevhälsoteamets handlingsutrymme, förutsättningar till 

att arbeta förebyggande samt anställningsomfattning. Detta ledde till att vi tidigt under uppsatsens 

gång märkte att våra frågeställningar skulle bli svåra att särskilja i vår resultatredovisning, eftersom 

resultatet visar att förutsättningar för ett förebyggande arbete hänger samman med resurser, 

politiska beslut och samverkan. Gällande uppsatsens första frågeställning som rör elevhälsoteamets 

upplevelser av vilka förutsättningar och resurser som finns för att arbeta förebyggande, visar vårt 

resultat tydligt att rektorns inställning är en viktig faktor till hur stort handlingsutrymme och 

anställningsomfattning professionerna ges möjlighet till, för att kunna arbeta med problematiken. 

Resultatet visar även att politiska beslut påverkar kommunens resursfördelning och satsningar på 

elevhälsoteamet, såväl internt som externt. Även tidigare erfarenheter gällande hemmasittande 

elever ses som en resurs i elevhälsoteamen men resultatet visar att erfarenheten kring gruppen är 

varierande mellan elevhälsoteamen. Med andra ord ser förutsättningarna att arbeta förebyggande 

olika ut på skolorna då tidigare erfarenheter och rektorns intresse styr i vilken grad skolan satsar på 

elevhälsoteamet och på ett förebyggande arbete. Detta sker på en organisatorisk nivå. Resultatet 

synliggör att det finns brister, okunskap samt tvetydigheter med ansvarsfördelning gällande arbetet 

med hemmasittare. Genom frågeställning två avsåg vi att undersöka elevhälsoteamets upplevelser 

av hur samverkan mellan skola och inblandade parter fungerar. Resultatet visar att samverkan är en 

av de viktigaste delarna för att kunna arbeta effektivt med gruppen hemmasittare. En fungerande 

samverkan måste finnas som tidigare nämnt, både internt och externt genom ett bra samarbete med 

den inblandade familjen, mellan skolans personal samt övriga delaktiga samhällsaktörer såsom 

Socialtjänst och Barn- och ungdomspsykiatrin. Resultatet åskådliggör brister i inkorporering av det 

existerande styrdokumentet med riktlinjer och målsättningar för skolpersonalen att förhålla sig till. 

Ytterligare problem som har identifierats är att samverkan i nuläget har brister genom exempelvis 

diffusa gränsdragningarna som åligger kring när ärendet ska lämnas över till nästa instans. Därmed 

kan vi koppla vårt resultat till brister i den diskursiva nivån, då olika kunskapstraditioner kan se 

problemet utifrån olika perspektiv. Då det framkommer i resultatet att det finns brister i samverkan 

kan det försvåra en helhetssyn över elevens situation. Gällande uppsatsens tredje frågeställning som 

behandlar hur politiska beslut påverkar skolans och elevhälsoteamets organisering, framkommer det 

i resultatet att politiska beslut i form av lagändringar såsom nya läroplaner, ett nytt betygssystem 
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samt ökade krav på elevens analytiska förmåga, bidrar till att upprätthålla ojämlikheten i skolan. 

Enligt resultatet uppenbaras därmed att dagens skola inte är likvärdig för samtliga elever. Utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv finns den konstanta basen i subsystemet, det vill säga skolan. Dock visar 

resultatet att variationer och förändringar i lagen som löpande har skett i skolan tycks har lett till en 

bristande förståelse för systemets nivåer. Med det menar vi att en förståelse för inlärning, 

betydelsen av interaktion och en förståelse för skolan som organisation behöver finnas innan 

lagändringar införs. Resultatet visar att elevhälsoteamets arbetsuppgifter är desamma som tidigare 

men arbetsbelastningen samt den ökade kontrollen i kombination med nedskärningar i 

elevhälsoteamet skapar en ohållbar arbetssituation samt en splittrad organisation. Med otydliga 

riktlinjer och styrdokument samt otydligheter i lagen gällande elevhälsoteamets omfattning och 

närvaro för eleverna, skapas därmed en konflikt på juridisk nivå mellan det juridiska och moraliska 

ansvaret. Därmed är det systemteoretiska begreppet information viktigt för att kunna skapa 

förändring i skolan och bland i eleverna.  

Det framgår av vårt resultat att skolans undervisning har gått från att vara traditionellt inriktad med 

tydligt uttalade maktnivåer till att mer och mer bli en arena för självständiga studier och större eget 

ansvar. Saknar eleven egen förmåga, inre driv, målmedvetenhet samt en avsaknad av förebilder och 

resursstarka föräldrar, anser vi att det bidrar till att upprätthålla skillnader i skolan. Därmed tror vi att 

ett komplett och närvarande elevhälsoteam är viktigt i arbetet med att upprätthålla motivationen, 

främja närvaron och stärka eleverna. Det fria skolvalet och kommunaliseringen av skolan anser vi 

utifrån resultatet, bidrar till en sortering av individer samt att skolor väljs och väljs bort och med 

andra ord så kvarstår socioekonomiska skillnader och en elevs bakgrund kan därmed vara avgörande. 

Därmed anser vi att kopplingen till socialt arbete är tydlig eftersom studien visar vikten av 

engagerade vuxna i alla subsystem. Det framkommer att elevhälsoteam är viktiga för att främja 

dagens barn- och unga, dels i egenskap av kurator i ett elevhälsoteam såväl inom Socialtjänsten som 

Barn- och ungdomspsykiatrin. Med andra ord är tidiga insatser och satsningar på barn och ungdomar 

grunden till ett friskare samhälle som bidrar till att minska social exkludering, utjämna 

socioekonomiska skillnader och är en förutsättning till social integration vilket även tidigare forskning 

styrker. Det diskuteras friskt huruvida om skolan ska återförstatligas eller inte. Kopplat till ämnet 

hemmasittare anser vi att en statligt styrd skola inte behöver vara en självklar lösning på problemet 

med hemmasittande elever. Däremot anser vi att en nationell koordination på statlig nivå kan skapa 

likvärdiga förutsättningar gällande tillgängligheten av kompletta elevhälsoteam på skolor i Sverige. 

Barn och unga är viktiga för Sveriges framtid och därav anser vi att skolan bör och ska vara en skola 

för alla.   
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7.2 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden innehåller både för- och nackdelar eftersom vi inte kan generalisera vårt 

resultat genom några informanters subjektiva upplevelser. Fördelen med en kvalitativ ansats är att vi 

får ett djupare resonemang kring frågan. Kopplingen till uppsatsens syfte gör att en kvalitativ metod 

är relevant för att kunna svara på våra frågeställningar. I och med att vi endast har intervjuat en 

individ per profession (undantag speciallärare, där vi använde oss av två informanter) kan vi inte 

uttala oss om varje enskild profession utifrån en informants åsikt. Vi kan inte heller diskutera 

enskilda skolors arbetssätt och situation. Genom en kvantitativ studie hade vi kunnat nå en bredare 

population och därigenom fångat upp åsikter från andra håll än enbart från skolans personal. Det 

hade kunnat leda till en mer trovärdig studie. Vi anser dock att vår avgränsning var nödvändig för att 

vi skulle kunna besvara studiens uttalade syfte. Utan personliga möten hade vi inte fått det djup i 

studien som vi efterfrågar. Genom att intervjua professioner som arbetar med elever har vi fått deras 

subjektiva åsikter gällande fenomenet. Vi har inte pratat med hemmasittande elever och fått höra 

deras syn på saken, vilket gör att vårt resultat inte blir mångfacetterat. Informanterna gör uttalanden 

om gruppen och eleverna har inte fått möjlighet att ge respons på detta. Vi har exkluderat ansvariga 

mentorer på respektive skola, som har en nära kontakt med sina elever och kan bidra med 

spännande uttalanden. Vi har inte haft tid och för avsikt att prata med företrädare för samverkande 

samhällsorgan så att de har kunnat bemöta kritiken. Mot bakgrund av detta är det därmed svårt för 

oss att kritisera andra myndigheters och professioners arbete enbart med underlag från våra 

informanter. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning  

Åsikter som har väckts under arbetets gång är att vi anser att det saknas svensk forskning kring 

ämnet hemmasittare överlag samt en tydligare svensk definition av begreppet hemmasittare. 

Spekulationer som har framkommit under intervjuerna är att det torde finnas socioekonomiska 

skillnader mellan hemmasittare jämfört med elever med hög närvaro. Den senaste PISA-

undersökningen talar för att det möjligen finns sådana tendenser men i nuläget finns det inga andra 

svenska studier som starkt bekräftar detta.  

8. Självständighetsdeklaration 

Isabelle Roos och Rosalie Egli har i lika stor utsträckning medverkat till genomförandet av samtliga 

delar i denna uppsats. 
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10. Bilagor 

Bilaga A -Informationsbrev  
     
Hej!      

Vi är två  studenter som läser sjätte terminen på  socionomprogrammet i Östersund. Vi har påbörjat 
vår C-uppsats kring ämnet hemmasittare. Studiens syfte är att vi vill få en djupare förståelse för 
skolors arbete med elever med hög, långvarig frånvaro. Vi avser att studera bakomliggande 
mekanismer och se vilka åtgärder som tillämpas i förebyggande syfte samt undersöka skolornas 
verktyg, resurser och kompetenser i arbetet med hemmasittare. Vi är även intresserade av att belysa 
viktiga samhällsförändringar och attityder gällande skolan för att lättare kunna skapa oss en 
helhetsbild av problemet.  

Vi önskar att intervjua aktuella professionsroller på  er skola som har kunskaper genom längre 
arbetslivserfarenhet och därmed kan uttala sig om ämnet. Er medverkan genom intervjuer vore 
önskvärt och betydelsefullt för oss i insamlandet av data. Om intresse finns kan vi givetvis presentera 
vår uppsatsid  närmare.     

Det skulle uppskattas mycket om ni ville hjälpa oss med detta och självklart kommer namn och skola 
att fingeras i uppsatsen. 

      

Vi önskar svar om deltagande i studien senast den 14 november. 

      

Tack på  förhand! 

Med Vänliga Hälsningar      

Isabelle Roos 073 - xxx    

isro1400@student.miun.se      

Rosalie Egli 073- xxx     

roeg1400@student.miun.se  
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Bilaga B – Intervjuguide 
 
Tema 1 - Professionens bakgrund 

 Känns det okej för dig att vi spelar in? 
 Vad heter du? 
 Hur gammal är du? 

 
Undertema: Bakgrund 

 Hur länge har du arbetat på den aktuella skolan? 
 Vad har du för arbetsuppgifter? 
 Har du tidigare arbetslivserfarenhet från någon annan skola? 

 
Tema 2 - Professionens arbetslivserfarenhet och åsikter 

 Beskriv hur en arbetsdag kan se ut. 
 Hur skiljer sig ditt arbete från igår jämfört med idag? 
 Hur upplever du samhällets syn på kunskap? 

 
Undertema: Professionens erfarenheter av hemmasittare 

 Om jag säger “otillåten frånvaro”, vad tänker du på då? 
 Hur arbetar er skola med otillåten frånvaro? 
 Hur skulle du definiera begreppet hemmasittare? 
 Vad har du för egna erfarenheter och kunskaper kring hemmasittare? 
 Anser du att fenomenet hemmasittare är ett nytt problem eller ett begrepp som alltid har 

funnits i skolans värld? På vilket sätt? 
 Hur stort handlingsutrymme och vilka befogenheter anser du dig ha gällande att arbeta med 

elever som är hemmasittare? 

 
Tema 3 - Skolmiljö 

 Beskriv med 5 ord vad du tänker när jag nämner ordet skolmiljö. 
 Hur stort eget ansvar har eleverna för sin undervisning? 
 Kan du se några förändringar gällande klassammansättning och klasstorlek över tid? Hur 

stora är klasserna? 
 Hur arbetar skolan kring mobbning och utanförskap? 
 Vad tror du påverkar elevernas närvaro/frånvaro? 

 
Tema 4 - Attityder 

 Kan du beskriva en händelse där du upplevde attitydproblem hos en elev/föräldrar? 
 Har du upptäckt någon/några förändringar gällande synen på utbildning och närvaro utifrån 

föräldrars inställning och krav? 
 Hur påverkas ditt bemötande och arbetssätt i relation till hur du blir bemött av 

hemmasittande elever och deras föräldrar? 
 Hur ser samarbetet ut mellan skola, elever och föräldrar? 

 
Tema 5 - Förutsättningar och konsekvenser 
Undertema: Förebyggande insatser 

 Beskriv dina egna erfarenheter vad som händer när en elev inte kommer till skolan. 
 Vad gjorde ni då? 
 Vad var de första indikationerna på ogiltig frånvaro? 
 När sätts insatser in vid frånvaro? 
 Hur arbetar er skola för att förbättra elevernas närvaro? 
 Hur ser era rutiner ut gällande närvaro-/frånvaroregistrering? 
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 Hur ser samverkan ut med andra samhällsorgan samt tvärprofessionellt? 

 
Undertema: Åtgärder när problemet har uppstått 

 Vad har du för erfarenheter kring metoder och insatser för att få tillbaka elever till skolan? 
 Vilka resurser, verktyg och kompetenser anser du finns på er skola för att arbeta med 

problematiken? 
 Vilka sanktioner upplever du att skolan tar till vid långvarig, ogiltig frånvaro? 
 Vad ser du för konsekvenser för individen vid en långvarig, ogiltig frånvaro? 
 Vad ser du för konsekvenser för samhället vid en långvarig, ogiltig frånvaro? 
 Hur dokumenterar ni insatser, åtgärder och uppföljningar?  

      
Avslutande frågor 

 Finns det något annat du vill tillägga? 
 Kan vi kontakta dig om vi har några ytterligare frågor? 

 
Sonderande-/följdfrågor 

 Vill du vidareutveckla det? 
 På vilket sätt? 
 Kan du förklara? 
 Kan du ge exempel? 
 Vad gjorde du då? 
 Hur kände du då? 
 Kan du berätta mer om det? 
 Varför/varför inte? 
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Bilaga C - Strukturering av teman 
 
1. Organisation 
Resurser, minskade 
Struktur 
Dexter - Fungerande frånvarosystem men finns brister, ensamkommande, måste ha personnummer.  
Godtycklig registrering- Har fått föreläsning om vikten av att dokumentera från/närvaro.  
Nya betygsystemet, höga kunskapskrav? 

Olika kunskaper, gemensamt arbete 

Kolswa-modellen 

Variation & Motivation 

Stress 

 

2. Profession 
Mer kunskap- vidareutbildning 
Omfattning av anställning- ej helhetssyn och ej arbeta förebyggande 

Ansvarsfördelning- Kurator= mycket ansvar från både ledning och lärare. Lägga över problemet. 
 

3. Samverkan 
Barn- och ungdomspsykiatrin 
Transparens 
Tidskrävande 

 

4. Begrepp 
Definitionen - Omfattning, svårigheter- hur många ska räknas som hemmasittare? 

Kunskapsbrist 
 

5. Samhället 
Förändrad syn på kunskap 

Ökade krav - Resursstarka föräldrar 
Nya betygssystemet 
Elever - stort eget ansvar 
Analytisk förmåga 

Stress 

Psykisk ohälsa 

 

Sammanfattande rubriker och teman 

Ansvarsförskjutning 

Politiska tvetydigheter 
Dokumentation och administration 

Kunskap och vidareutveckling 

Främjande motivation 

 


