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Sammanfattning 

Ett problem som är aktuellt idag är hemmasittare, det vill säga ungdomar som varit 
frånvarande från skolan under flera veckor utan uppenbar orsak och därför inte kan 
tillgodogöra sig den utbildning de har rätt till. Det kan leda till framtida sociala 
problem och stora kostnader för samhället. Syftet med studien är att undersöka vilka 
metoder och insatser som finns i arbetet med hemmasittare i Skellefteå kommun, samt 
att undersöka hur ansvarsfördelningen för problematiken ser ut. Kvalitativa intervjuer 
gjordes med professionella i kommunen som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt 
med hemmasittande elever. I resultatet framkommer att det i Skellefteå kommun 
arbetas med hemmasittande elever, men att det varierar vilka metoder och insatser som 
används. Viktigaste slutsatserna är att även om det är viktigt att individanpassa 
metoder och insatser som används, så behövs fastställda rutiner kring kartläggningen 
av hemmasittare. Det är även viktigt att ha ett fungerande samarbete mellan de olika 
aktörerna men att det i många fall är svårt att uppnå då många är inblandade. 
Undersökningen visar också att problematiken är resurskrävande och att det i många 
fall är svårt att hitta tid och pengar för arbetet med hemmasittare. Vi kan också se att 
kunskapsläget är begränsat och att det finns ett behov av ytterligare forskning.  
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1. Inledning 
I Sverige har vi skolplikt (SFS 2010:800, kap. 7). Trots det finns ett problem med ungdomar 
som inte tar sig till skolan och därmed får en hög frånvaro. I vissa fall handlar det om skolk, 
men i en del av fallen så är problemet mer omfattande än så (Fremont, 2003). I dessa fall kan 
frånvaron bero på andra faktorer och få allvarliga följder för kommande vuxenliv i form av 
social isolering, utanförskap och en känsla av misslyckande. Det handlar i de fallen om så 
kallade ”hemmasittare”, elever som varit frånvarande under flera veckor utan uppenbar orsak. 
”Hemmasittande” elever spenderar största delen av sin tid hemma och blir därför ofta socialt 
isolerade. Detta är ett problem som uppmärksammas mer och mer i och med att 
problematiken som följer kan innebära en ökad belastning för samhället. Att människor går 
utan utbildning och arbete kan ses som ett slöseri med möjliga resurser i form av till exempel 
minskade skatteintäkter (Feldman, Wellander, Sampaio, Wells & Sarkadi, 2014). 
Hemmasittandet leder i många fall till framtida svårigheter när ungdomarna ska ta sig ut i 
arbetslivet, vilket får följder som lidande för individen och kan i och med det innebära stora 
utgifter för samhället (Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010). 

I Sverige har vi dels skolplikt, men även skolrätt vilket innebär att det är fastställt enligt lag 
att alla har rätt till utbildning. Den rätten riskerar frånvarande elever att gå miste om. För 
elever med stor frånvaro är risken för avhopp samt misslyckande i skolan större än för elever 
med mindre frånvaro (Friberg, Karlberg, Sundberg Lax & Palmér, 2015). Enligt Vinnerljung 
et. al. (2010) har betygen i årskurs 9 en avgörande betydelse för barns benägenhet att studera 
vidare. I förlängningen påverkar det hela deras framtid då arbetsmarknaden idag ofta ställer 
höga krav på vidareutbildning. 

Det är oklart vem som egentligen är ansvarig för hemmasittande elever, men det finns 
generella formuleringar angående detta. Enligt Skolverket (2012) ska kommunerna se till att 
deras skolpliktiga elever fullgör sin skolgång. Samtidigt ska den som har vårdnaden om ett 
barn se till att barnet fullgör sin skolplikt. Vårdnadshavare har tillsynsansvar fram tills dess att 
skoldagen har börjat, men om ett barn aldrig dyker upp finns det skäl för skolan att agera 
(Skolverket, 2013). 

Problemet med så kallade hemmasittare finns i hela Sverige. Även regeringen har 
uppmärksammat att det är ett problem och under Almedalsveckan 2015 meddelade regeringen 
att de ska tillsätta en utredning om långvarigt frånvarande elever (Skolvärlden, 2015). Det 
finns ingen myndighet som arbetar särskilt med det här problemet, men det finns en del 
privata organisationer och företag som jobbar med hemmasittare. De mest kända är Learnox, 
Magelungen och One-eighty Stadsmissionen. Även i Västerbottens finns grupper som jobbar 
med de här eleverna. I Umeå finns Hikikomori för ungdomar mellan 16–25 (Umeå kommun, 
2015), men det har även startats projekt som arbetat med yngre hemmasittare. ”Tillbaka till 
skolan” var verksamt under 2011–2013 (Nygren, Grape & Lindström, opubl). De utarbetade 
en modell, ”Umeåmodellen”, en samling rutiner som beskriver hur arbetet med hemmasittare 
ska utformas. I Skellefteå uppmärksammades också det här problemet och 2013 sökte skol- 
och kulturkontoret, gymnasiekontoret, socialkontoret och Urkraft pengar ur Skellefteå 
kommuns sociala investeringsfond för att starta projektet ”Hemmasittare” (Skellefteå 
kommun, 2013). ”Hemmasittare” tog inspiration från ”Tillbaka till skolan” i Umeå och idag 
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arbetar en socionom och en specialpedagog heltid med projektet i Skellefteå som även de har 
tagit namnet Tillbaka till skolan (TTS).  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva vilka insatser som finns för att hjälpa hemmasittare i 
högstadieåldern i Skellefteå kommun, samt att undersöka hur ansvarsfördelningen för 
problematiken ser ut. 

Frågeställningar: 

• På vilket sätt arbetar man med hemmasittare i Skellefteå kommun och vilka deltar i 
arbetet?  

• Vilka metoder och insatser används? 
• Hur ser ansvarsfördelningen kring arbetet med hemmasittare ut? 
• Hur tycker de professionella att arbetet med hemmasittare fungerar? 

1.2 Definitioner 
Hemmasittare 

I det här fallet avses högstadieelever som under en tid inte deltagit i den ordinarie 
undervisningen. Ungdomen har istället tillbringat stor del av sin tid i hemmet och därför 
hamnat utanför den sociala samvaron. 

Insats 

Vad som menas med insatser i denna uppsats är myndigheters arbete med hemmasittare. 
Exempel på insatser kan till exempel vara hembesök, samtalsstöd eller andra anpassningar i 
lärmiljön.  

Metod 

Med metod menas insatser av mer behandlande karaktär, exempelvis KBT, funktionell 
familjeterapi och lösningsfokuserade arbetssätt. 

1.3 Disposition 
Vi har valt att lägga den största delen av aktuell forskning i diskussionen. Detta för att vi 
anser att det upplägget passade vår induktiva studie. Där har vi kunnat koppla ihop befintlig 
kunskap med resultatet i studien. Eftersom syftet var att ta reda på och beskriva vilka insatser 
som finns för hemmasittare i Skellefteå kommun, ville vi ta reda på det först och sedan knyta 
det till tidigare forskning istället för att beskriva forskning kring vanligt förekommande 
insatser innan vi utfört vår studie. Med utgångspunkt i resultatet har vi kunnat diskutera 
företeelserna som framkommit utifrån tidigare utförda undersökningar och relevant litteratur.  

I kapitel 1 börjar vi med en inledning som beskriver problematiken, sen presenteras studiens 
syfte och frågeställningar. Vi definierar relevanta begrepp och ger en kort forskningsbakgrund 
om hemmasittare. 



 3 

I kapitel 2 beskriver vi metoden och tillvägagångssättet. Där beskrivs även våra koder, 
kategorier och teman. Vi beskriver också vårt urval, hur vi har bearbetat vår data och de etiska 
överväganden vi gjort. 

I kapitel 3 presenterar vi resultatet av pilotstudien och huvudstudien utifrån de kategorier vi 
skapat efter analys. 

I kapitel 4 presenterar vi vårt huvudresultat. Sedan följer en diskussion om vårt resultat utifrån 
aktuell forskning i ämnet. Vi avslutar med en kritisk reflektion om vår metod och vårt resultat 
samt förslag på framtida forskning. 

Under arbetet med uppsatsen har vi haft en jämn arbetsfördelning där vi tillsammans utarbetat 
intervjuguider, missivbrev samt genomfört alla intervjuer. Vi har transkriberat samt analyserat 
lika stor del var av intervjuerna och sedan har vi tillsammans sammanställt och arbetat 
igenom resultaten.  

Vi upplever att det varit positivt att vara två författare under arbetsprocessen. Det har gett oss 
en möjlighet att bolla idéer och reflektera över resultatet tillsammans. Redan innan studien 
delade vi intresset för den här problematiken, men hade olika erfarenheter vilket har gett oss 
olika infallsvinklar. Det har hjälpt oss att skapa en bred förståelse av ämnet. 

1.4 Forskningsbakgrund 
I mitten av 1980-talet började ett nytt fenomen uppmärksammas i Japan. Det handlade om 
unga människor, främst pojkar, som blivit socialt isolerade i sina hem (Furlong, 2008). 
Fenomenet fick benämningen hikikomori som betyder ”socialt tillbakadragna” eller ”att dra 
sig undan”. En hikikomori är en person som varken deltagit i jobb eller studier under sex 
månader och som inte har några mellanmänskliga kontakter utanför den närmsta familjen 
(Saito, i Furlong, 2008). Enligt en studie som Kato et.al (2012) genomförde finns fenomenet 
med hikikomori i många av världens länder. Det finns ingen global definition av begreppet 
och inte heller någon enighet kring vad det beror på, men orsaker som framhållits är allt från 
psykisk ohälsa till samhällsstrukturer och familjeorsaker. I Japan förklaras fenomenet ofta 
med att det beror på en känsla av otillräcklighet hos individen gällande studier och jobb 
(Furlong, 2008). 

Runt om i världen finns det andra uttryck för ungefär samma fenomen. I anglosaxiska länder 
kallas till exempel denna grupp för NEET. Det står för Not in Education, Employment or 
Training och är ett uppmärksammat problem i Storbritannien (Miller, McAuliffe, Riaz & 
Deuchar, 2015). Det finns även ett tyskt uttryck ”freeter” som är sammansatt av engelskans 
”free-lancer” (frilansare) och tyskans ”arbeiter” (arbetare). Enligt Furlong (2008) finns det en 
viss skillnad mellan hur hikikomori, NEET och freeter definieras. Medan en hikikomori oftast 
är helt isolerad kan en NEET eller freeter ha tillfälliga sysselsättningar, så som tidsbegränsade 
arbeten eller enstaka utbildningskurser. Likheten mellan grupperna är att det handlar om unga 
människor som inte aktivt söker sig till den ordinarie arbetsmarknaden eller till 
utbildningsväsendet (Furlong, 2008).  

Vi har valt att rikta in vår undersökning mot den grupp som i Sverige kallas hemmasittare. I 
Sverige är det begreppet relativt nytt. Det tidigaste vi har kunnat hitta i svensk litteratur med 
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begreppet hemmasittare var när Skolverket 2008 gav ut publikationen ”Rätten till utbildning – 
om elever som inte går i skolan”. Det finns idag ingen entydig definition av begreppet, men 
det handlar om barn som varit frånvarande från skolan i ett antal veckor. Fördelningen mellan 
flickor och pojkar är jämn och vanligast är det att problematiken förkommer i åldrarna 10-13 
år eller när eleven byter klass eller skola (Konstenius & Schillaci, 2010). Även om det finns 
gemensamma nämnare mellan hemmasittare och skolkare är det viktigt att inte blanda ihop 
begreppen då det finns ett flertal faktorer som skiljer dem åt (Fremont, 2003). Gemensamt 
mellan de två kan man säga är att det finns svårigheter för skolpersonalen att motivera eleven 
att närvara. De största skillnaderna man kan se mellan skolkare och hemmasittare är till 
exempel att det hos hemmasittande eleverna finns starka känsloreaktioner kopplat till 
skolnärvaron. Samtidigt kan man enligt Fremont (2003) se hos dessa elever att det finns en 
vilja att utföra skolarbete, medan skolkare ofta är ovilliga att leva upp till förväntade 
skolprestationer. Skolkare har ofta ett upprepat antisocialt beteende som innefattar stölder, 
lögner och ungdomsbrottslighet, medan hemmasittare generellt sett inte uppvisar några 
sådana beteenden. När det kommer till hemmasittare är dessutom föräldrarna mer inblandade 
och medvetna om den existerande problematiken, medan skolkare försöker dölja frånvaron 
för de närmaste (Fremont, 2003). 

En stor del av de hemmasittande ungdomarna lider av dåligt självförtroende. 
Prestationsångest och en rädsla för att misslyckas kan också vara faktorer som spelar in (Reid, 
2012). Studier har kunnat visa att elever som tillhör gruppen som riskerar att bli hemmasittare 
i stor utsträckning lider av fysiska besvär såsom magproblem eller huvudvärk, men även 
psykiska åkommor som till exempel separationsångest eller social problematik är vanligt 
förekommande (Egger, Costello & Angold, 2003). En relativt stor del av hemmasittarna lider 
av någon form av autismspektrumstörning och för dessa personer kan skolan kännas 
meningslös och undervisningen obegriplig (Friberg, et. al, 2015). Men det finns även 
forskning som visar att bristande stimulans och brist på utmaningar påverkar närvaron i 
skolan även för barn utan neuropsykiatriska diagnoser (Strand, 2013). Enligt Friberg et. al. 
(2015) utgör skolpersonalen en inte försumbar orsak till hemmasittande. De nämner faktorer 
som kan vara bristfälliga, till exempel extra pedagogiskt stöd till elever som behöver det, 
relationen mellan lärare och elev samt närvarokontroll. 

Hemmasittarproblematiken är en komplex problematik och det finns många orsaker till varför 
en elev väljer att stanna hemma, samt hur det kommer sig att eleven senare får svårt att 
komma tillbaka till skolan. Men man kan se vissa gemensamma faktorer som de här barnen 
har. Kearney och Bates (2005) nämner till exempel att det är vanligare att barn blir 
hemmasittare när de byter skola (t.ex. från mellan- till högstadieskola) och de har oftast visat 
problem med närvaro mellan ett och två år innan problematiken eskalerar. Men när det 
handlar om psykiska och fysiska bakomliggande faktorer är det stor skillnad inom gruppen.  
Hemmasittandet kan fungera som en taktik för att slippa undan den ångest som 
skolsituationen i många fall kan skapa. När eleven sedan märker att ångesten upphör sker en 
negativ förstärkning och det blir svårt för eleven att ta steget att faktiskt komma tillbaka till 
skolmiljön som tidigare gett upphov till obehag (Friberg, et. al, 2015; Konstenius & Schillaci, 
2010).  
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När man pratar om faktorer som leder till att ett barn blir hemmasittare skiljer man ofta på 
bakomliggande och utlösande faktorer. Bakomliggande kan till exempel vara skolrelaterade, 
så som att ungdomen blivit mobbad en längre tid eller har inlärningssvårigheter utan att ha 
fått rätt hjälp. Men det kan även handla om familjerelaterade faktorer, till exempel störningar i 
familjedynamiken eller missbruk i familjen (Konstenius & Schillaci, 2010). Utlösande 
faktorer kan på samma sätt vara skol- eller familjerelaterade, det kan handla om till exempel 
skolbyte, lov, skilsmässa eller sjukdom (Kearney & Bates, 2005). 

En annan aspekt på den här problematiken är samhällsekonomiska kostnader. Feldman et. al. 
(2014) menar att det kan ses som ett slöseri med möjliga resurser att människor går utan 
utbildning och jobb. Nilsson och Wadeskog (2008) menar att det är viktigt att ha ett socialt 
investeringsperspektiv när det kommer till insatser för barn och unga. Enligt dem uppgår 
kostnaderna för varje ung människa som tvingas in i ett utanförskap till mellan 350 000 
kronor och 1 600 000 kronor i form av ökad välfärdskonsumtion. Dessutom tillkommer cirka 
300 000 kronor per person och år i produktionsförluster. Enligt Nilsson och Wadeskog (2008) 
kan samhället besparas stora delar av de här kostnaderna genom förebyggande arbete i tidig 
ålder. Risken för hemmasittare är att de hamnar i arbetslöshet och socialt utanförskap.  
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2. Metod 
2.1 Datainsamlingsmetod 
Den här studien är en kvalitativ studie gjord med en induktiv ansats. Enligt Bryman (2011) 
kopplas induktiva ansatser ofta ihop med kvalitativa studier. En induktiv ansats innebär att 
man inte utgår ifrån en specifik teori utan att teorin skapas utifrån den insamlade empirin.  
Eftersom vår undersökning var begränsad har vi inte skapat någon ny teori utan har dragit 
slutsatser och diskuterat vårt resultat utifrån aktuell forskning. Enligt Perlinski (2009) innebär 
induktion att man utifrån enstaka observationer försöker arbeta sig fram till mer generella 
föreställningar om en företeelse, och det är så vi har gjort i den här studien. 

Vi har även tagit inspiration av Grounded theory i vår undersökning. Det innebär att vi har 
haft en flexibel forskningsprocess och har varit öppna för tolkningar och att resultaten som 
uppkommit har styrt fortsatt undersökning i enlighet med hur Charmaz (2014) beskriver 
metoden. Hon beskriver att man kan använda Grounded theory som en verktygslåda och det 
är så vi har använt metoden, snarare än att sträva mot en teoribildning.  

Den inledande pilotstudien analyserades och gav oss uppslag till fortsatt undersökning. 
Parallellt med vår datainsamling analyserades materialet, vilket är en central princip i GT 
enligt Thornberg & Forslund Frykedal (2015). Det som framkom under pilotintervjun låg 
alltså till grund för vilken riktning vår undersökning tog och därmed vilka som fortsatt 
intervjuades.  

Anledningen till att vi valde ett induktivt arbetssätt är att det fenomen vi undersökt är relativt 
nytt. Då kan det vara svårt att hitta färdiga teorier att utgå ifrån. Att utgå ifrån iakttagelser 
istället för en färdig hypotes kändes då som ett mer logiskt angreppssätt för oss. Därför valde 
vi att inleda studien med en pilotstudie som låg till grund för fortsatta intervjuer. 

2.2 Tillvägagångssätt  
2.2.1 Urval 
Inom kvalitativ forskning kan ett målinriktat urval vara relevant att använda sig av (Bryman, 
2011). I ett målinriktat urvalsförfarande väljer man ut de informanter som anses vara 
väsentliga för studien som man ska genomföra. Vi visste redan innan vi påbörjade vårt arbete 
att Tillbaka till skolan (TTS) är ett projekt, initierat av Skellefteå kommun, för att arbeta med 
problematiken kring hemmasittande barn i kommunen. Dels tänkte vi att TTS har mycket 
kunskap kring problematiken och vet på vilket sätt det arbetas med de hemmasittande barnen. 
Men även att de med stor sannolikhet byggt upp ett stort kontaktnät med professioner runt om 
på skolorna som via sina respektive yrkesroller kan komma att arbeta med hemmasittare. 
Därför blev TTS en viktig nyckel för oss i vår urvalsprocess. Det var genom dem som vi efter 
utförd pilotintervju etablerade kontakt med professionerna ute på skolorna. 

2.2.2 Pilotstudie 
Pilotstudier kan ha som syfte att kartlägga centrala aspekter för att senare induktivt kunna 
utveckla en empiriskt grundad teori (Kvale, 2013). Syftet med vår pilotstudie var att ge oss 
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mer kunskap kring vilka professioner som är centrala i arbetet kring hemmasittare i 
kommunen.  

Skellefteå kommuns projekt Tillbaka till skolan (TTS) kontaktades via mail där ett missivbrev 
bifogades (Bilaga 1). När vi planerade pilotstudien så skapade vi en intervjuguide (Bilaga 2) 
för att kunna säkerställa att intervjun skulle ge relevant information. Frågor som vi ville få 
svar på handlade främst om bakgrunden till projektet TTS, men även vilka som är 
nyckelpersoner på skolor och inom primär- eller öppenvård när det kommer till arbetet med 
hemmasittare. Detta för att få veta vilka som kunde vara relevanta att intervjua.  

Vi valde att göra vår pilotintervju med två informanter som en gruppintervju. Enligt Kjær 
Jensen (1995) kan det finnas både för- och nackdelar med att göra gruppintervjuer. De 
fördelar vi såg med denna typ av intervju var att informanterna i hemmasittargruppen arbetar 
som ett team och därmed kan stötta varandra i intervjun. Informanterna kommer från olika 
yrkesbakgrunder och vi förväntade oss att deras bredd och kunskap skulle komplettera 
varandra på ett bra sätt i intervjusituationen. Intervjun behandlade inte några personliga eller 
känsliga frågor till någon av informanterna så det var ingen risk som vi behövde överväga 
inför intervjun. 

2.2.3 Huvudstudie 
Genom pilotstudien fick vi reda på att arbetet med hemmasittare utförs av olika yrkesgrupper 
runtom i Skellefteå kommun. Specialpedagoger, kuratorer och skolsköterskor är ofta 
inblandade, samt att gemensamma träffar i många fall görs tillsammans med socialtjänsten 
eller barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i samverkan. Vårt fortsatta intresse riktades därmed 
mot de yrkesgrupperna. Informanterna kontaktades via mail, antingen direkt eller via en 
arbetsledare, där de tillfrågades om att delta. När vi etablerat kontakten och fått bekräftat att 
vi skulle genomföra intervjun så skickades missivbrevet ut till respektive informant (Bilaga 
3). Samma intervjuguide som i pilotstudien användes i kommande intervjuer (Bilaga 2). 
Samtliga intervjuer (även pilotintervjun) utfördes på respektive arbetsplats. 

Intervjuerna gjordes med en kurator, en specialpedagog, en skolsköterska, en 
familjebehandlare på socialtjänstens öppenvård samt en socialsekreterare inom socialtjänstens 
individ- och familjeomsorg. Bup tillfrågades om att delta i studien, men avböjde med 
hänvisning till tidsbrist. 

2.3 Databearbetning och analysmetod 
Samtliga intervjuer spelades in. Efter intervjuerna var gjorda följde arbetet med att 
transkribera dem. Pilotintervjun genomfördes, kodades och analyserades innan övriga 
intervjuer påbörjades, men alla intervjuer har genomgått samma analysförfarande. Efter 
transkriberingarna var färdiga gjorde vi en konventionell kvalitativ innehållsanalys där vi 
kodade vardera intervju för sig (Se exempel i Bilaga 4) (Graneheim & Lundman, 2004). Vi 
bedömde att en konventionell analys passade vår undersökning eftersom vi valt att ha en 
induktiv ansats. Det innebar att vi kodade våra transkriberade texter utifrån ej förutbestämda 
kategorier med en induktiv infallsvinkel i enighet med Graneheim och Lundman (2004). 
Meningar och citat markerades i texten varpå de kodades. Ur koderna kunde vi urskilja fyra 
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kategorier. Utifrån kategorierna kunde vi urskilja underliggande teman som utgör den röda 
tråden i vår analys.  

Här är ett exempel på hur vägen från meningsbärande enhet till tema har gått till.  

Den meningsbärande enheten var: ”En gång i månaden går vi igenom frånvaron utifrån 
underlag som specialpedagogerna dragit ut.” Detta citat fick koden ”kartlägga mönster”, 
sorterades in i kategorin förebyggande arbete och blev en del av våra övergripande teman 
resurser och frustration. 

2.4 Metoddiskussion 
I vår studie valde vi att avgränsa vår målgrupp till ungdomar i högstadieåldern. Detta gjorde 
vi för att de omfattas av skolplikten och alltså är enligt lag skyldiga att delta i undervisningen 
(SFS 2010:800, kap. 7). I låg- och mellanstadiet är det mer ovanligt med hemmasittare och i 
gymnasiet omfattas eleverna inte längre av skolplikten. 

Vår första tanke när vi skulle genomföra undersökningen var att göra en totalundersökning 
där alla kuratorer på högstadieskolorna i Skellefteå kommun skulle kontaktas. Vi insåg dock 
att ett sådant angreppssätt skulle bli allt för tidskrävande. Efter lite mer efterforskning insåg vi 
att de som förmodligen besitter mest kunskap om vilka som jobbar med hemmasittande barn i 
kommunen är projektgruppen ”Tillbaka till skolan”, som vi sedan tidigare visste var 
verksamma i kommunen. Därför delade vi upp undersökningen och inledde den med en 
pilotintervju med “Tillbaka till skolan” för att få en så bred grund som möjligt att utgå ifrån 
inför fortsatt undersökning. I huvudstudien intervjuade vi ytterligare fem professionella. 
Eftersom vi gjort ett målinriktat urval var alla respondenter personligt engagerade i arbetet 
med hemmasittare och därmed insatta i problematiken. 

2.5 Trovärdighet 
För att en studie ska vara trovärdig så krävs det att man uppnår vissa kriterier gällande 
tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. För att ge en studie trovärdighet så är det viktigt 
att man som forskare har de gällande etiska reglerna och principerna i åtanke samt att 
respondenterna ges möjlighet att läsa igenom materialet innan publicering och ge sitt 
godkännande. Genom att ge en tillförlitlig och bred beskrivning av målgruppen, 
tillvägagångsätt och metod kan den som läser skaffa sig en uppfattning om studien är pålitlig 
och överförbar eller inte (Bryman, 2011). 

Eftersom vår undersökning handlar om vilka insatser som finns för hemmasittare i Skellefteå 
kommun anser vi att överförbarheten är begränsad, men genom att noggrant beskriva vårt 
urval har vi möjliggjort för läsaren att själv bedöma studiens överförbarhet. Vi antar dock att 
liknande studier skulle kunna genomföras i andra kommuner med liknande resultat. Vi har 
tagit de etiska principerna i åtanke för att göra studien tillförlitlig och beskrivit varje steg i vår 
process så att studien ska bli pålitlig. Vi har genom hela vår undersökning lagt stor vikt vid att 
hålla oss objektiva vid utformningen av intervjuguider, analys, slutsatser och diskussion. Vi 
har erbjudit respondenterna att läsa igenom materialet och studien har kontinuerligt granskats 
av vår handledare vilket kan göra den mer pålitlig.  
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2.6 Etiska överväganden 
Inom forskarsamhället skiljer man på forskningsetik och forskaretik. Forskningsetik handlar 
om hur man ska behandla respondenter och värna deras integritet. Forskaretik handlar mer om 
själva hantverket och hur man som forskare tar sitt ansvar gentemot forskningen och 
forskarsamhället. Enligt Kalman och Lövgren (2012) går dessa två aspekter ofta in i varandra 
och överväganden som värnar om forskningsdeltagarnas integritet värnar samtidigt om 
kvaliteten på slutprodukten.  

Vid forskning i Sverige är det främst fyra krav som forskare måste ta hänsyn till. Dessa är 
informations-, samtyckes- konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman, 2011). 
Informationskravet handlar om att respondenterna ska vara så pass informerade om syftet med 
studien att de ska kunna göra ett informerat samtycke. Det uppfyllde vi genom att skicka 
missivbrev till våra respondenter (bilaga 1 & 3). Vi poängterade i brevet att deras deltagande 
var frivilligt och att de fick avbryta deltagandet när som helst. Även vid intervjutillfällena 
förtydligades detta muntligt. Konfidentalitetskravet uppfyllde vi genom att vara noggranna 
med hur vi hanterade vårt material under arbetets gång och att vi inte har förvarat 
respondenternas namn och kontaktuppgifter tillsammans med inspelade intervjuer och 
transkriberingar. Vi har hela tiden varit tydliga med att inga namn kommer att förekomma i 
den färdiga uppsatsen, dock deras yrkesgrupp och vilken kommun de arbetar inom. Med 
Tillbaka till skolan-gruppen var det en speciell situation eftersom det bara finns en sådan 
projektgrupp inom Skellefteå kommun och att det därför skulle vara relativt enkelt att 
identifiera dem. De informerades om det här innan och godkände de villkoren. Ett 
övervägande vi gjorde där var att inte namnge dem utan benämna dem intervjuperson 1 och 2. 
Vi har hela tiden varit noga med att informera till vilket ändamål vi samlat in informationen 
och att den inte kommer att användas i något annat syfte än vår studie. För att skapa ett 
förtroende är det viktigt att vara tydlig med hur konfidentialiteten och nyttjandet kommer att 
säkerställas (Kalman & Lövgren, 2012). Deltagarna ska kunna lita på att de uppgifter de 
lämnas inte kommer att användas på fel sätt, något som är avgörande för den information 
respondenterna väljer att dela med sig av. 
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3. Presentation av intervjuer 
I den här delen presenteras resultatet av de intervjuer vi gjort. Inledningsvis presenteras 
pilotstudien med Tillbaka till skolan (TTS).  Detta förmedlas med utgångspunkt i de fyra 
kategorier som skapats, de kategorierna är: ansvar, resurser, kompetens och rutiner. 
Kategorierna presenteras var för sig och förtydligas ibland med citat ut intervjuerna. De två 
intervjupersonerna benämns IP1 och IP2. Pilotstudien avslutas med en kort analys och 
sammanfattning. 

Resultaten av de efterföljande fem intervjuerna presenteras sedan utifrån fyra andra kategorier 
som skapades i analysen av dessa. De kategorierna är: orsaker, arbetssätt, ansvarsfördelning 
och förebyggande. Även i denna del förtydligas analysen med citat. Intervjupersonerna 
benämns utifrån sina yrkesroller; specialpedagogen, kuratorn, skolsköterskan, 
socialsekreteraren och familjebehandlaren.  

I en del av citaten har ordföljden ändrats för att göra det mer begripligt för läsaren. Men stor 
försiktighet har vidtagits för att inte ändra citatens innebörd.  

3.1 Pilotstudie med TTS 
Vi började vår studie med att intervjua Tillbaka till skolan-gruppen i Skellefteå. Den består av 
en socialsekreterare och en specialpedagog. Arbetet med hemmasittarprojektet startade på 
initiativ från skolchef och socialchef då de konstaterade att det inte fanns något aktivt arbete 
för att hjälpa barn i Skellefteå kommun med hög skolfrånvaro. Projektet inleddes hösten 2014 
och ska fortgå under fem terminer. Arbetet har till en början utgått ifrån att skaffa sig teoretisk 
kunskap och praktisk erfarenhet av arbete med den här målgruppen. Innan projekttiden är slut 
ska de ha utformat en handlingsplan som ska implementeras i skolorna. 

3.1.1 Ansvar 
Utifrån vår intervju med TTS framkommer att det finns en motsättning mellan skolans ansvar 
och föräldraansvaret. Det kan innebära att skolorna förlitar sig på att föräldrarna ska ta ansvar 
för att eleven ska uppfylla skolplikten medan föräldrar förväntar sig samma sak från skolan. 
De nämner att situationen som uppkommer blir till en ond cirkel där eleven i värsta fall 
kommer i kläm och i och med frånvaron blir mer och mer distanserad från skolmiljön.  

IP1: ”Så är systemet idag. Det är ingen som äger problemet. Som det ser ut. Det bollas runt.” 

TTS menar att man kan främja skolnärvaro, men att det då behöver utarbetas rutiner för vem 
som ska ansvara för respektive del i elevens process att komma till skolan. Att bemöta elever 
och föräldrar i ett tidigt skede anser TTS är grundläggande. Insatser för att främja att elever 
fortsatt ska välja att närvara i skolan istället för att få en ökad frånvaro menar de är en viktig 
del för skolan att arbeta vidare med när projekttiden är över. Arbetet med de hemmasittande 
ungdomarna sker i en pågående process och TTS menar att en förändringsprocess inte börjar 
och slutar i och med ett projekt som detta utan det viktiga arbetet är att fånga upp fenomenet, 
sprida kunskapen vidare och att arbetet framöver ska fortskrida och kunna ligga till grund för 
ett fortsatt förebyggande arbete ute på skolorna. 
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TTS menar att det idag inte är någon som tar på sig ansvaret för de hemmasittande barnen. 
Det är problematiskt när de slussas runt mellan olika instanser så som skolan, socialtjänsten, i 
vissa fall barn- och ungdomshabiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin (Bup). Det finns 
ingen instans i Skellefteå kommun som direkt erbjuder dessa ungdomar den hjälp som 
behövs, även om intervjupersonerna nämner att öppenvården närmat sig problemet och tagit 
något av ett initiativ till att engagera sig. 

IP1: ”Jag måste säga att Klara öppenvård är väl dom som kanske har tagit till sig mest och 
som ändå försöker. För dom var först tydliga med att ‘vi jobbar inte såhär, det måste 

barnpsykiatrin göra’. Men jag å andra sidan, jag tänker att i och med att Umeå har insett 
samma sak, att jag vet inte hur länge vi kan sitta och ha förhoppningar på Bup, för 

landstinget ser ut som det gör, och har gjort så länge nu.” 

Det största problemet anser TTS är att ansvarsfördelningen inom organisationerna inte är 
tillräckligt klargjord. Bup är bra på att arbeta med barn, men den här gruppen av barn har 
svårt att ta sig till Bup. Bup har enligt TTS inte den flexibilitet som kanske behövs för att 
bemöta barnen. Projektgruppen nämner att de genom sin yrkesroll i och för sig har en del 
kontakter med andra verksamheter, men att ett större ansvar behöver tas på organisationsnivå.  

3.1.2 Resurser 
Arbetet med hemmasittare är resurskrävande och det krävs tidiga och intensiva insatser för att 
få den bästa effekten. Det kan handla om att ha en tät, ibland till och med daglig kontakt. 
Under sin projekttid har TTS haft fem elever de jobbat så intensivt med. Det här arbetssättet 
kräver naturligtvis resurser vilket är ett av de stora problem de upptäckt. Många verksamheter 
har besparingskrav och därför hamnar arbete med hemmasittare lågt på prioriteringslistan. Det 
här är en grupp barn som inte syns eller gör något väsen av sig och därför hamnar de lätt i 
skymundan jämfört med mer utåtriktade problemgrupper. Arbetsbelastningen inom många 
myndigheter har ökat de senaste åren och TTS nämnde flera gånger att de har märkt att många 
har väldigt mycket att göra och därför duckar för resurskrävande ärenden. 

IP1: ”Det är väldigt sönderstressade vuxna vi far runt och träffar på mötena. Man blir 
ganska skrämd av hur verkligheten har blivit, för det går inte att säga något annat än att det 

duckas för ärenden.” 

Intervjupersonerna har under sitt arbete märkt att för många hemmasittare är kognitiv 
beteendeterapi (KBT) en användbar metod. Det finns ingen myndighet eller instans som 
erbjuder KBT i Skellefteå utan de som vill ha KBT-behandling måste köpa den privat, något 
som TTS menar blir svårt för många av ekonomiska skäl. De menar också att trots att de 
använt andra metoder än KBT i sitt arbete med barnen så har deras insatser gett resultat. De 
har sett att barnen har haft en positiv utvecklingskurva. 

3.1.3 Kompetens 
TTS nämner att i arbetet med hemmasittare så fyller de olika professionerna på skolorna en 
viktig funktion kring de anpassningar och det särskilda stöd som i många fall behöver göras 
för att det ska vara möjligt för eleven att komma tillbaka till skolan. Eleven behöver ges 
möjlighet att reflektera över och förstå processen kring sitt undvikandebeteende och att detta 
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beteende bidrar till att skapa svårigheter att ta sig tillbaka till skolan. Att skapa en god 
lärmiljö är en förutsättning för att hemmasittande elever ska kunna återgå till skolan. Till 
exempel kan lärare behöva tänka på att ge extra tydliga instruktioner till de här eleverna. Men 
det är även viktigt att göra upp en plan för hur saknad kunskap ska inhämtas.  

TTS framhåller att det krävs rätt kompetens och kartläggningsmaterial på skolorna. Till 
exempel kan kuratorer vara viktiga nyckelpersoner i arbetet med att kartlägga elevers behov 
och den problematik som ligger till grund för frånvaron. De menar att en del obekväma frågor 
kan behöva ställas till eleverna kring till exempel hemförhållanden. Syftet är då att kunna 
sätta in rätt insatser och förebygga skolfrånvaron. Idag saknas till stor del detta material och 
det är en del av projektet att utforma. Det är dessutom oklart idag vem som ska göra dessa 
utredningar och då blir de inte gjorda. I arbetet med hemmasittarna krävs en flexibilitet utifrån 
vad en eventuell kartläggning visar, dels vilka professioner som ska kopplas in, men även hur 
insatsen ska utformas. TTS uppger att specialpedagogernas roll är viktig i arbetet med 
anpassningar när hemmasittaren återvänder till skolmiljön. 

IP1: ”Det blir en jätteutmaning när dom väl kommer tillbaka. Specialpedagogerna är kanske 
dom som bäst kan hitta rätt nivå och var dom ligger kunskapsmässigt, om det finns eventuella 
inlärningssvårigheter eller hur dom tar in information eller om det är sånt som blivit svårt på 

vägen. Dom är viktiga.” 

3.1.4 Rutiner 
Det respondenterna hoppas på att kunna föra vidare efter projekttidens slut är vilka rutiner 
som ska ligga till grund för arbetet med hemmasittare i Skellefteå kommun. De säger själva 
att det är ett stort utvecklingsområde att kartlägga och föra statistik över frånvaron hos 
eleverna. De ska därför hjälpa till att utforma en åtgärdstrappa så att det blir tydligt för 
skolpersonalen vad de ska göra, redan vid första frånvarotillfället. TTS ska se till så att det 
finns en tydlig handlingsplan av vilka åtgärder som ska sättas in vid frånvaroproblematik. 
TTS menar att kartläggning av frånvaro och att försöka se ett tydligt mönster är viktigt. Är 
eleven till exempel hemma vissa dagar, vissa lektioner eller vissa tider. Det är viktigt att fånga 
upp elever med riskbeteende tidigt, men även att förebygga problemen innan de uppstår. I 
dagsläget vet inte TTS hur deras handlingsplan kommer att implementeras.  

När väl en elev blivit hemmasittare är det också viktigt att hitta en väg tillbaka. TTS 
poängterar att det tar tid, att det alltid måste bli en stegvis återkomst. De berättar att genom 
sitt arbete har de märkt att det kan vara små faktorer som är avgörande för om ett arbete med 
en hemmasittare lyckas. Det är också viktigt att utforma individuella lösningar och att anpassa 
återkomsten till skolan så att det passar den enskilde eleven. 

IP2: ”För det har vi sett. Att vissa små faktorer kan göra att dom kan närma sig skolan och 
börja må bättre och till och med komma igång nästan på heltid från att ha varit hemma 

heltid. Och det kan vara små, små avgörande faktorer som gör att det blir som det blir. Att 
skolan tar ett större ansvar samtidigt som eleven får lite hjälp vid sidan om, till att det finns 
någon vuxen där, som faktiskt ser eleven och eleven börjar må lite bättre så det blir som en 

snöbollseffekt.” 

 



 13 

3.2 Sammanfattning av pilotstudie 
I denna del presenterar vi en analys samt några sammanfattande ord av pilotstudien för att i 
nästa avsnitt presentera övriga intervjuer. Kategorierna i pilotstudien respektive huvudstudien 
skiljer sig åt, eftersom studierna analyserats var för sig. Dessutom har de intervjuade i 
pilotstudien ett annat perspektiv på arbetet med hemmasittare än övriga yrkesroller. 

Vad vi kunde se i pilotstudien när det kommer till ansvar var att de upplever en motsättning 
mellan skolans ansvar och föräldraansvaret. Både när det gäller det förebyggande arbetet, men 
även vem som ansvarar för arbetet med att få tillbaka eleven till skolan. Det tänker vi är en 
intressant aspekt att gå vidare med i huvudstudien; hur de andra professionella upplever att 
ansvarsfördelningen fungerar. 

Vidare nämns resursbrist som ett problem. Många verksamheter har besparingskrav, vilket 
upplever TTS att arbetet med hemmasittare hamnar lågt på prioriteringslistan. Även 
kompetens framhålls som en viktig faktor i arbetet med hemmasittare, de poängterar att rätt 
kunskap är avgörande. Slutligen nämndes i intervjun att rutiner i arbetet kring hemmasittare, 
till exempel att föra statistik över frånvaron, är viktigt och något de har sett brister i. Även 
dessa aspekter tycker vi är relevanta att undersöka. 

3.3 Huvudstudie 
Arbetet med hemmasittare utförs av olika yrkesgrupper runtom i Skellefteå kommun. 
Specialpedagoger, kuratorer och skolsköterskor är ofta inblandade, samt att gemensamma 
träffar i många fall görs tillsammans med socialsekreterare, socialtjänstens öppenvård eller 
barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i samverkan. Vårt fortsatta intresse riktades därmed mot 
dessa olika yrkesgrupper, förutom Bup som avböjde att delta i en intervju. 

Efter den kvalitativa innehållsanalysen på samtliga intervjuer skapades fyra kategorier. Dessa 
är orsaker, arbetssätt, samverkan och förebyggande arbete. I följande avsnitt att redovisas 
dessa var för sig. Vi har även funnit underliggande teman som går som en röd tråd genom vårt 
resultat. Dessa teman är: resurser och frustration. 

3.3.1 Orsaker 
Det vi kunnat se i våra intervjuer är att man påpekar att hemmasittande inte handlar om 
”skolk” i den bemärkelsen som de flesta känner till. Här handlar det istället om ett beteende 
som förstärks av att vara hemma, hemmasittandet fyller en funktion och därför väljer eleven 
att inte gå till skolan. För att kunna förebygga att elever blir hemmasittare eller för att jobba 
mot att få tillbaka hemmasittande elever så behöver man förstå varför eleverna är hemma. 

Enligt personerna vi intervjuat finns det en hel del faktorer som kan orsaka, eller vara en del i 
orsaken till varför man blir hemmasittare. Specialpedagogen och familjebehandlaren har 
uppmärksammat att det i många fall handlar om ungdomar som inte gör så mycket väsen av 
sig, där det kan finnas en ökad sårbarhet. I dessa fall så kan man enligt intervjupersonerna helt 
enkelt missa att eleven behöver hjälp eller inte förstår skoluppgifter, vilket får till följd att 
denne tappar motivationen då uppgifterna blir obegripliga. En del av ungdomarna, men långt 
ifrån alla, har någon form av neuropsykiatrisk diagnos eller så kan det finnas misstankar om 
att en utredning kan behöva startas kring någon diagnos.  
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Specialpedagogen: ”Nu är ju skolan som den är och passar inte alla och den är svår… Men 
jag skulle tro att till största delen så är det hemmiljön, alltså hemmets påverkan, blandat 

självklart med någonting tonårshormonellt, eller någon diagnos. (…) Och sen är det ofta en 
diagnos som det mynnar ut i. (…) Det är inte bara ångest, det är depression, det blir en 

utredning.” 

Kuratorn upplever att problematiken med frånvaro börjar kring mellan- och högstadieåldern 
och hemmasittandet i många fall bryter ut i mitten av högstadiet. Det här är en känslig tid i 
livet och många stora förändringar och omställningar sker kring den perioden i en ungdoms 
liv. Kuratorn nämner även faktumet att eleverna numera börjar högstadiet redan i årskurs sex. 

Kuratorn: ”Jag tycker inte att sexorna ska gå på högstadiet. Jag ser att dom blir stora lite för 
snabbt. De går in i den här tonårsvärlden när de är 12 år. (...) Men det jag ser är att speciellt 
tjejer i sexan... måendet blir sämre. Jag tycker att de är för små. Jag tycker att de ska få vara 

små längre.” 

Det ställs högre krav på ungdomar ju äldre de blir och det framkommer i flera av intervjuerna 
att en faktor som kan spela in i skapandet av hemmasittarproblematiken kan vara de krav som 
föräldrar ställer på eleven som handlar om prestationer i skolan. Men det kan även handla om 
kraven från skolans håll när det kommer till betygssättning, samt krav från samhället. 

Specialpedagogen: ”Kraven i skolan är absolut högre. Så är det, det är tuffare i skolan att få 
högre betyg. Så det är väl en anledning men sen tänker jag att kraven från samhället höjs. 

Och framför allt kraven från föräldrarna.” 

Det förekommer att hemmasittande elever i vissa fall tar på sig ansvaret att ta hand om sin, 
eller sina föräldrar och därför stannar hemma istället för att gå till skolan. Det kan i vissa fall 
handla om sjuka eller missbrukande föräldrar, alltså föräldrar som barnet känner sig orolig 
över att lämna ensamma. Det framkommer även i intervjuerna att frånvaroproblematiken kan 
handla om obehandlad ångest, i många fall har eleven själv episoder med ångest som 
försvårar när det handlar om att ta sig till skolan. Flera av intervjupersonerna har också 
uppmärksammat att även många av föräldrarna verkar bära på ångestproblematik vilket 
påverkar eleven på olika sätt. Antingen så mäktar föräldern inte med och ger upp, eller så 
spelar eleven på förälderns ångest och då skapas en typ av medberoende, vilket bidrar till att 
man i vissa fall stannar hemma tillsammans för att slippa utmana ångestkänslorna som 
uppstår vid tanken på att ta konflikter. Intervjupersonerna påpekar också att det i många fall 
finns en god föräldraförmåga, men där kunskap och verktyg för att hantera konfliktfyllda 
situationer saknas. I många fall slutar det därför med att föräldrarna inte orkar kämpa och 
istället väljer att ducka för konflikterna som uppstår. När föräldrarna gör det istället för att 
söka hjälp bidrar även det till ett vidmakthållande, de hamnar i ett mönster som är svårt att 
bryta. Det handlar oftast om trötta föräldrar, föräldrar som skolsköterskan uttrycker det har 
”slutat orka”. 

Skolsköterskan: ”Ibland kan man tänka att det är ett komplext problem, det hänger inte bara 
på barnet. Vad är det i familjen som gör att det blir så här? Vad har föräldrarna för 

bekymmer? Och hos en del givetvis en uppgivenhet. Att man inte orkar, man har förlorat sina 
verktyg.” 
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Föräldrarna är i många fall uppgivna och det har skett en normaliseringsprocess inom 
familjen som gör att man upprätthåller elevens frånvaro. I intervjuerna framkommer att 
många av ungdomarna har skapat en trygg plats i hemmet, ofta i sitt rum, som gör att det blir 
väldigt svårt för föräldrarna att ändra på rådande situation. Familjebehandlaren menade att då 
vissa ungdomar har allt inne på rummet känner de inget behov av att komma ut därifrån för 
att möta vuxenvärlden eller ta emot någon hjälp. Eftersom föräldrarna har svårt att få kontakt 
och inte klarar av att vidta åtgärder som att till exempel stänga av internet, förbjuda dataspel 
för sent på kvällarna och så vidare menar familjebehandlaren att problematiken vidmakthålls. 

Hittills har vi nämnt att orsakerna kan vara kopplade till ungdomarna eller deras 
familjesituation, men fler av de vi intervjuat nämner också att orsakerna kan vara 
samhällsrelaterade. Specialpedagogen tog till exempel upp att dagens elever utsätts för höga 
krav från skola, samhälle och föräldrar och att denne upplever att kraven har höjts. 
Familjebehandlaren poängterar samma sak, att kraven blir högre ju äldre eleverna blir.  

3.3.2 Arbetssätt 
En av frågeställningarna i vår undersökning var att ta reda på vilka metoder och insatser som 
används i arbetet med hemmasittare i Skellefteå kommun. De vi intervjuat har gett en rätt 
samstämmig bild av hur de jobbar. Första steget är alltid att kartlägga varför en ungdom blivit 
hemmasittare. Hur man tar reda på orsakerna varierar, men alla betonar vikten av att ha 
föräldrarna med ”på tåget”. Inte sällan ligger orsakerna i hemmiljön, och om föräldrarna inte 
vill bidra till den kartläggningen blir det svårt att gå vidare. 

Föräldrarnas samarbetsvilja är enligt intervjupersonerna viktig under hela processen, för utan 
den får de professionella både svårt att nå ungdomen, och att samarbeta med varandra på 
grund av sekretess. Men om föräldrarna går med på att godkänna att sekretessen bryts mellan 
de olika yrkesgrupperna underlättar det för alla. Samarbetet, både med föräldrar och andra 
professionella, är alltså en förutsättning för att kunna arbeta med de här ungdomarna. 

Alla nämner att när man ska stödja hemmasittarna är det nödvändigt att individanpassa 
insatserna. Eftersom problematiken är komplex måste vägen ut också vara komplex och 
individanpassad. Specialpedagogen nämner till exempel anpassade lokaler eller scheman där 
de plockar bort lektioner eller kortar av dagar. En annan anpassning kan vara att elever som 
känner att de gärna vill gå hem måste kontakta någon på skolan för att sedan istället sitta 
enskilt en stund innan de får gå. Även arbetet med familjen måste vara individuellt för att ha 
någon effekt. 

Familjebehandlaren: ”Men sen ser arbetet med familjer olika ut, alla är individuella så vi kan 
inte ha en mall och sen bara köra på. Men som jag sa, vår verktygslåda måste vara lite 

större. Det måste finnas mer grejer i den som vi kan plocka upp och använda.” 

Kontinuitet i kontakten med familjerna nämns också som särskilt viktig. För att upprätthålla 
kontakten måste behandlaren ha kontakt med hemmasittaren flera gånger i veckan, det kan till 
och med vara nödvändigt med hembesök. Flera av de intervjuade nämner som en svårighet att 
inrymma hembesök i sin tjänst och att de varken har tid eller möjlighet att åka hem till elever. 
I många fall kan det dessutom vara svårt att få kontakt med ungdomen. Intervjupersonerna 
berättar att de varit tvungna att prata genom stängda dörrar. Familjebehandlaren hade till och 
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med varit med om en ungdom som låg hopkurad under täcket och inte ens tittade upp. Men 
med tid och tålamod löste sig det också. 

Socialsekreteraren: ”Det kan funka att göra hembesök väldigt ofta, och det finns helt enkelt 
inte tid till att göra det så ofta. Några stycken hembesök går bra, men inte flera gånger i 

veckan.” 

Ytterligare något som nämns som viktigt är delaktighet. Föräldrarna måste vara delaktiga i 
varje steg som tas för att få tillbaka ungdomen till skolan, men både ungdom och förälder 
måste få en möjlighet att förstå sin egen delaktighet i det som händer. Både i de fall det finns 
orsaker i hemmet som orsakar hemmasittandet, men även att förstå hur till exempel ångest 
och andra beteenden som de här ungdomarna kan ha påverkar. 

Familjebehandlaren: ”Det har ju blivit ett negativt mönster i familjen, så det är jätteviktigt att 
nå fram till föräldrarna. Man måste dels förklara det här med ångest, att det inte är något 

dödligt tillstånd och att man kan måsta stå ut. Både med den egna, men även barnets ångest.” 

Specialpedagogen och kuratorn nämnde även strategier för att eleverna inte helt ska tappa 
kontakten med skolarbetet under tiden de är frånvarande. Då kan det handla till exempel om 
hemundervisning eller att de får uppgifter som de själva ska lösa hemma. Kuratorn uttryckte 
dock en oro över det här och jämförde hemmasittande elever med vuxna sjukskrivna. 

Kuratorn: ”Vi har ju vissa ungdomar som är utbrända, som inte har nån ork. Och där måste 
man tänka, hur vi skulle ha gjort om det var en vuxen. Skulle vi ha sagt ‘kom tillbaka, du får 

lite jobb med dig hem?’ eller försöker man jobba med att dom faktiskt ska må bättre?” 

Ytterligare en gemensam faktor vi funnit i de intervjuer vi gjort är att alla beskriver arbetet 
med hemmasittare som en omständlig och tidskrävande process. Att ändra ett beteende tar tid, 
och speciellt om den det berör inte är intresserad av en förändring. Hemmasittarna beskrivs 
ofta som svåra att nå och de har hittat många strategier för att undvika sådant som är jobbigt. 
Eftersom många av hemmasittarna har spenderat mycket tid i hemmet kan de i vissa fall 
utveckla en social fobi som man behöver jobba med innan man kan ta tag i skolfrånvaron. 

Även senare, när ungdomen är på väg tillbaka till skolan, krävs en kontinuitet i kontakten som 
få säger sig ha möjlighet till. Att återvända till skolan kräver ofta en stegvis exponering. Det 
är en tidskrävande process som för många av hemmasittarna kan börja med att åka förbi 
skolan, för att nästa gång gå in i byggnaden en kväll eller ett lov, när inga andra elever är där. 
Den här processen är det oftast skolpersonalen som deltar i, men även de andra vi intervjuat 
berättar om liknande processer de varit inblandade i.  

På två av de skolor vi haft kontakt med har de speciella lokaler med hög personaltäthet och 
små elevgrupper som de hemmasittande eleverna får vara i till en början. Där har de fått vänja 
sig vid att gå i skolan igen, utan att behöva gå i helklass och följa det ordinarie skolarbetet. 
Oftast är det aktuellt med individuella anpassningar en lång tid innan eleven eventuellt kan 
återvända till helklass igen – alla kommer inte ens så långt utan får en anpassad studiegång en 
längre tid. Flera av de vi intervjuat har poängterat att måendet måste komma före betygen. Att 
en ung människa mår så pass dåligt som de här ungdomarna gör är illavarslande och måste tas 
på allvar. Skolarbetet och betygen får komma i andra hand. 
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Kuratorn: ”Det är inte så att man direkt tänker att du ska komma tillbaka imorgon och inte 
heller heltid. Utan det kan faktiskt vara så att man jobbar med måendet, sen med att orkar 

dom, dom kanske ska börja med en halv dag eller en dag i veckan. Sen utökar man, men man 
måste vara väldigt lyhörd för hur dom mår.” 

3.3.3 Samverkan 
I intervjuerna framkom det tydligt att det är många olika yrkesgrupper som kommer i kontakt 
med en hemmasittande elev. Det är därför av största vikt att det finns tydliga rutiner kring hur 
man samarbetar och alla uttrycker en önskan om en väl fungerande samverkan. Det uttrycks 
även att det idag inte fungerar lika bra som det skulle kunna. Mest på grund av att det är 
otydligt vem som egentligen har huvudansvaret. Skolfrånvaron anses vara skolans ansvar, 
men flera av intervjupersonerna påpekar att problemet verkar vara att dra gränsen för var 
skolans ansvar tar slut och föräldrarnas ansvar tar vid. Föräldrarna hamnar i kläm och de får 
inte hjälp från skolan då skolan drar gränsen vid skolans väggar. Föräldrarna får heller inte 
hjälp från samhället då samhället anser att det är ett skolproblem. Om till exempel en elev inte 
klarar av den vanliga skolskjutsen på grund av ångest, då kan det bli svårt att komma överens 
om vems ansvar det är att hitta en individanpassad lösning och vem som ska betala den. 

Socialsekreteraren: ”Ibland tycker jag att skolan drar sin gräns väldigt hårt kring skolans 
väggar. ´Om eleven inte är här kan vi inte göra nåt.´Och det är ju inte riktigt sant för även 

dom kan ju göra hembesök om man bedömer att det är det som behövs.” 

Flera av de intervjuade nämner att många föräldrar uttrycker att ungdomarnas frånvaro är 
väldigt jobbigt för dem. De har kontakter med många olika aktörer och det tar mycket tid i 
anspråk att gå på möten. Familjebehandlaren poängterar att om de olika professionerna 
samordnar sig bättre så skulle det underlätta för alla, inte minst för föräldrarna, som i många 
fall är uppgivna. Att bara behöva gå på ett möte istället för flera sparar både tid och resurser, 
men då måste någon ansvara för att samordningen ska fungera. 

Samtliga intervjuade verkar vara överens om att det är grundläggande med rutiner och viktigt 
att man följer en röd tråd i arbetet med hemmasittare, eftersom det är en komplex 
problematik. Men idag finns det oklarheter kring vem som ska ansvara för de olika delarna i 
arbetet. Allt ifrån att kartlägga frånvaro tidigt i processen till att hjälpa de frånvarande 
ungdomarna tillbaka till skolan.  

Skolsköterskan: ”Det är ju alltid svårt och otympligt att jobba i nätverk.” 

De intervjuade upplever att samarbetet mellan olika professioner över lag fungerar bra. Men 
många uttrycker en önskan om ett närmare samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin 
(Bup), som idag upplevs som svåra att nå i och med remisstvånget som införts. Idag är det 
primärvården som i första hand ska ta emot ungdomar med psykiskt dåligt mående. Det råder 
delade meningar kring hur denna kontakt idag fungerar. 

Skolsköterskan: ”Vårdcentralen har inget remisstvång. men om det är något som man känner 
är riktigt allvarligt så skriver man till Bup. Annars hänvisar man föräldrarna att ta kontakt 
med vårdcentralen. Och det har ändrats över tid. Förut var det mera Bup, men nu har man 

förstärkt med vårdcentraler. Och jag tänker att det blir jättebra.” 
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Specialpedagogen: ”Alltså jag tänker att Bup ibland... Samarbetet där, det är ju en 
jätteutmaning. Att få dom att förstå att det kanske inte går att avvakta, att känna in”. 

I flera intervjuer framkommer att samarbetet med Bup underlättas om ungdomen redan har en 
pågående kontakt med dem. Att etablera en ny kontakt kan däremot vara problematisk. 

Socialsekreteraren: ”Men det som kallas Sip, samordnad individuell plan, det är ett jättebra 
sätt att få till ett samarbete. Men det förutsätter ju att en ungdom har en kontakt till exempel 

både på socialtjänsten och på barn- och ungdomspsykiatrin.” 

När det handlar om att uppmärksamma tidiga tecken ligger ett stort ansvar på skolpersonalen 
att fånga upp och ta hjälp av de andra professionerna i tid, innan det gått för långt. Skolorna 
har anmälningsskyldighet gentemot socialtjänsten (SFS 2001:453) men flera nämner ändå att 
anmälningarna görs för sällan och för sent, beroende på de rutiner som den specifika skolan 
och rektorn har. 

Skolsköterskan: ”Sen om någon väl är hemma så är det mycket teamarbete, det är inget man 
löser själv. Men socialtjänsten är vi ganska dåliga på att samarbeta med och att göra 

socanmälningar som vi egentligen ska göra enligt handlingsplanen.” 

Flera av de intervjuade nämner att eftersom de handlingsplaner som finns ofta inte följs, blir 
insatserna väldigt varierande beroende på vem som ansvarar för eleven. Socialsekreteraren 
nämner att de insatser som görs är personbundna, och vilka kontakter man etablerat inom 
myndigheter spelar en viktig roll.  

Socialsekreteraren: ”Socialtjänstens samarbete med de här olika vårdgivarna, det ser väl 
väldigt olika ut, tyvärr. Det kan kännas som att det är lite personbundet. Att det finns vissa 

inom somatisk vård och vissa inom barn- och ungdomspsykiatrin som det funkar jättebra att 
samarbeta med. Men sen kring andra så är det som att det inte fungerar. Och det är ju 

jättesynd. Det borde ju vara så att det generellt sett fungerar.” 

En annan aspekt att väga in är att alla har olika grad av personligt intresse för denna typ av 
problematik, och det finns yrkesverksamma som har tagit ett större ansvar för att lära sig om 
hur man bäst jobbar med hemmasittare. 

Familjebehandlare: ”Eftersom vi har varit olika behandlare så tror jag att vi arbetat lite 
olika.” 

Som tidigare nämnts är dessa insatser tidskrävande, i förlängningen innebär detta att de även 
blir resurskrävande. Alla intervjuade nämner att insatserna tar mycket resurser i anspråk, 
resurser som inte alltid finns. Familjebehandlaren nämner att kommunen inte verkar ha 
förstått vidden av den här problematiken och vilka resurser som krävs.  

Satsningen på projektet Tillbaka till skolan (TTS) anses av alla vara viktigt och flera nämner 
att för att komma till rätta med problematiken så är det den typen av omfattande resurser som 
krävs. En fråga som uppkommit är vad som kommer att hända när TTS avslutas och vem ska 
ta över det omfattande ansvar som de idag tar. De flesta är överens om att någon kommer 
behöva kliva fram och ta ett övergripande ansvar. 

Familjebehandlare: ”Nu är det jättebra att TTS finns, men dom slutar ju nästa år. Och vem 
tar vid då? Det är ju det som kommer bli mest spännande. För att okej att dom kommer 
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utarbeta handlingsplaner, som skolan tar till sig och att dom reagerar snabbare. Sen blir ju 
utmaningen att vem ska jobba med det här då? Där tror jag inte att kommunen vet riktigt vem 

som ska göra vad.” 

3.3.4 Förebyggande arbete 
I intervjuerna framkommer att förebyggande arbete upplevs som viktigt. Enligt 
intervjupersonerna förekommer redan idag i viss mån förebyggande arbete. Till exempel 
jobbar man med att skapa trygga lärmiljöer och god gemenskap bland eleverna. Speciellt 
viktigt är det när eleverna går från mellanstadiet till högstadiet och får en ny klass. Detta 
genom att årligen ha dagar där eleverna, utanför skolmiljön, får umgås och ha trevligt 
tillsammans. Ibland kan det även behövas punktinsatser, till exempel elevassistenter på 
skolorna. En annan insats som också görs är att varje elev har hälsosamtal med skolsköterskan 
med jämna mellanrum. Enligt skolsköterskan är det en viktig förebyggande insats för att 
fånga upp elever som inte mår bra samt att det är ett tillfälle att informera alla elever om 
vikten av goda vanor för att må bra. Men det finns en önskan ute på skolorna om att kunna 
arbeta mer förebyggande för att förhindra att ungdomar blir hemma från skolan.  

Kuratorn: ”Jag har en liten plan med att jobba mer med sexorna än vad vi gör från början. 
Att man jobbar ihop sig. För dom kommer ju från olika skolor och känner inte varandra. Det 

tror jag är jätteviktigt och där jobbar ju mentorer olika. En del tycker det är viktigt att 
verkligen jobba med det och andra gör inte det. Och då blir det lite skillnad.” 

Utifrån intervjuerna har vi kunnat se att en del av skolorna utarbetat egna rutiner kring 
frånvaro som de använder sig av men det finns idag inga enhetliga riktlinjer som alla skolor 
måste följa. På vissa skolor finns det handlingsplaner, men de används inte så mycket som 
intervjupersonerna uttrycker att de skulle önska. I de fall där en kartläggning sker görs det 
genom att elevhälsateamet tar ut statistik över frånvaron. Därefter undersöks om man kan se 
mönster och det diskuteras på regelbundna träffar. Ibland kan det handla om att ungdomen är 
borta en viss veckodag under en period, eller från en viss lektion gång på gång. Detta för att 
man ska kunna ge ungdomarna insatser i tid och sätta in de resurser som kan behövas i ett 
tidigt skede, innan frånvaron har hunnit gå för långt, för ju längre tid eleven är borta från 
skolan ju svårare blir det att få tillbaka eleven. Enligt alla personer som intervjuats är det 
otroligt viktigt att fånga upp dessa tidiga tecken.  

Specialpedagogen: ”Vi gjorde ju en plan faktiskt för nåt år sen, i väntan på 
hemmasittargruppen. Men sen om vi följer den… vet jag inte. Det måste jag kolla.” 

När det kommer till individanpassningar i lärmiljön, som också är en del i det förebyggande 
arbetet, är det främst skolsköterska, kurator och specialpedagog som pratar om hur viktigt det 
är att se till individernas förmågor och resurser. 

Skolsköterskan: ”Sen tänker jag att skolan behöver vara individanpassad. Alla kan inte vara i 
samma form, det går inte. Och har man en diagnos så finns inga piller mot det. Utan man 

måste ju få vara som man är. Så alla anpassningar som man gör hela tiden, både i bemötande 
och klassrumssituationen, det är ju egentligen förebyggande för att dom ska må bra i skolan.” 
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4.  Slutsatser och diskussion 
Syftet med den här studien var att ta reda på och beskriva vilka insatser som finns för att 
hjälpa hemmasittare i högstadieåldern i Skellefteå kommun samt att undersöka hur 
ansvarsfördelningen för problematiken ser ut. 

Studiens frågeställningar var på vilket sätt man arbetar med hemmasittare, vilka som deltar i 
arbetet samt vilka metoder och insatser som används. Vi ville även ta reda på hur 
ansvarsfördelningen ser ut samt hur de professionella tycker att arbetet med hemmasittare 
fungerar. 

4.1 Huvudresultat 
Resultatet i vår studie visar att man arbetar med hemmasittarproblematiken i Skellefteå 
kommun. Vi kan även se att insatserna varierar mycket mellan olika skolor och att det inte 
finns några enhetliga rutiner kring arbetet med att förebygga skolfrånvaro. 

Vi har funnit att många olika yrkesgrupper är inblandade i arbetet med hemmasittare. 
Förutom skolpersonal, så som lärare, kuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger är även 
personal på socialtjänsten (socialsekreterare och familjebehandlare) och vårdpersonal 
(hälsocentral, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabilitering) involverade. Vi 
har kunnat se att med så många yrkeskategorier inblandade är samarbete grundläggande men 
att det är svårt att få det att fungera på grund av tidsbrist och begränsade resurser. 

Studien visar att alla är medvetna om att det förebyggande arbetet är viktigt och att man 
arbetar med att försöka förebygga problematiken, men att många upplever att det är svårt att 
veta hur de ska göra. Vi har även funnit att de vi intervjuat är medvetna om att problematiken 
kring hemmasittare ofta är komplex och att de försöker individanpassa lösningarna utifrån 
elevens egna förutsättningar. 

Studien visar också att det inte finns några genomgående eller specifika metoder som används 
av alla utan de professionella vi mött testar sig ofta fram och försöker ta till sig av den 
kunskap som finns inom området. Vi har kunnat se att vissa metoder nämns, till exempel 
KBT och lösningsfokuserat arbetssätt. 

Det som alla nämner som en nödvändighet är att individanpassa de insatser som görs. 
Eftersom eleverna många gånger drar sig undan krävs det mycket jobb för att kunna skapa en 
allians med dem. Inte sällan är hembesök nödvändiga, något som är resurskrävande. För att 
insatserna ska bli lyckade måste eleverna vara motiverade till att vilja göra en förändring, 
något som kan vara problematisk om eleven inte går att nå. 

I studien har vi funnit att det som ger bäst resultat är om man jobbar med helhetsbilden kring 
en hemmasittande elev. Orsakerna kan ligga i familjesituationen eller i skolmiljön, och innan 
en ordentlig kartläggning av bakgrunden och frånvaron blivit gjord jobbar de professionella 
som i blindo.  
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4.2 Diskussion 
Att det inte finns några enhetliga rutiner i arbetet med att uppmärksamma och kartlägga 
orsaker till frånvaro menar vi kan bli problematiskt då risken finns att elever inte får den hjälp 
de behöver i tid. Enligt SKL (2012) finns många fördelar med att uppmärksamma problem i 
tid och så snabbt som möjligt sätta in rätt insatser. Dels, menar de, är tidiga insatser mer 
kostnadseffektiva. Men det är enligt rapporten även fördelaktigt att sätta in rätt insatser tidigt 
för att förebygga. Hemmasittande elevers problematik är individuell och därför kan 
lösningarna inte ges utifrån en mall, men hur man arbetar med att uppmärksamma samt 
kartlägga frånvaron i tid anser vi utifrån våra resultat ändå måste ske utifrån fastställda 
rutiner. Även SKL (2013) visar på vikten av en fastställd rutin vid kartläggande av elevers 
frånvaro.  

I vår undersökning har vi kunnat konstatera att individanpassade lösningar generellt anses 
vara ett bra sätt att bemöta problematiken på. Enligt Kearney och Graczyk (2014) är 
individuella anpassningar i undervisning och lärmiljö grundläggande för att motverka 
skolfrånvaro och främja att elever närvarar. När det kommer till elever med hög frånvaro kan 
anpassningar i schemat eller extra stöd så att eleven kan ta sig till skolan på morgonen vara 
exempel på sådana individuella insatser. Havik, Bru och Ertesvåg (2014) påvisar hur viktig 
roll relationen med lärare och skolkamrater spelar. Men även förebyggande av mobbning och 
att på andra sätt skapa en god lärmiljö nämner författarna som grundläggande. Vidare har vi 
kunnat se att vissa beteenden hos hemmasittande ungdomar återkommande beskrivs. Till 
exempel nämns i intervjuerna att en av anledningarna till varför hemmasittarna slutar gå till 
skolan är att de skapat ett undvikandebeteende. Detta är något som man i de allra flesta fall 
behöver börja arbeta med för att eleven ska ha en chans att komma tillbaka till skolan. I dessa 
fall handlar det om att få eleven att förstå processen bakom undvikandebeteendet och hur man 
ska göra för att motverka det. Även ångest är vanligt förekommande och bör behandlas 
genom att uppmärksamma eleven på vad som händer i ångestprocessen samt skapa 
förutsättningar att hantera sin ångest. Thompson, Russel och Simmons (2014) nämner att 
många socialt isolerade ungdomar känner sig maktlösa i alla arenor. De känner att de inte har 
någon kontroll över varken hem eller skola och känner sig därför i underläge i alla aspekter av 
livet. Undvikandebeteendet blir då ett sätt att fly maktlösheten. 

Många av de intervjuade uttrycker att det är viktigt för dem som jobbar med hemmasittare att 
se helhetsbilden och förstå varför eleven är hemma. De här eleverna är vad vi har kunnat se 
inte skolkare i den mening som många säkerligen känner till. Istället jämförs de i flera fall 
med vuxna som är sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom. För någon som varit 
sjukskriven av den anledningen är vägen tillbaka ofta väldigt lång, och är det så att man ser att 
hemmasittare har samma form av symptom måste man arbeta på samma sätt med dem. Det är 
till exempel väldigt vanligt att be en hemmasittande elev ta med skolarbete hem, men mycket 
ovanligare att be någon som är utbränd att ta med arbetsuppgifter hem. Om den här 
förståelsen ökar borde arbetssättet med de här eleverna förändras. Egger et. al. (2003) fann i 
sin studie att elever med hög frånvaro i större utsträckning lider av psykisk ohälsa än sina 
jämnåriga. De fann att ångest och depression var vanligaste diagnoserna. Flera av de vi 
intervjuat nämner samma sak, att det inte sällan kan finnas psykisk ohälsa i bakgrunden. Trots 
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det är det få som erbjuds sådan hjälp i ett tidigt skede, det ser vi som ett utvecklingsområde i 
arbetet med hemmasittare. 

I vissa fall används hemundervisning som individanpassad lösning, men vi har i vår 
undersökning inte kunnat komma fram till i hur hög utsträckning det görs. Vad som dock 
framkommit är att det råder delade meningar kring användandet av hemundervisning som 
metod. Å ena sidan så kan vi återigen koppla användandet av hemundervisning till 
individanpassning; man möter eleven på elevens villkor. Redan konstaterat är att elever med 
hemmasittarproblematik har en vilja att utföra studier (Fremont, 2003). Vår slutsats grundat 
på det är att det då torde vara fördelaktigt för skolan att möta upp dessa elever på den plats där 
de känner sig mest bekväma, och det har även Wong (2014) funnit i sin studie. I intervjuerna 
nämns å andra sidan att det kan finnas risker för vidmakthållande i och med hemundervisning 
då det kan anses legitimera att eleven fortsatt stannar hemma. 

Tjersland, Engen och Jansen (2011) menar att relationen mellan en klient (i det här fallet 
hemmasittaren) och en behandlare är viktigare än vilken metod som används. Och det har vi 
märkt att de vi intervjuat också säger. Flera nämnde hur viktigt det är att skapa en bra relation 
till ungdomen för att överhuvudtaget kunna göra en insats då arbetet med dessa ungdomar i 
många fall inledningsvis sker med en stängd dörr emellan.  

Vår studie visar också att det finns skillnader i vilka insatser som ges beroende på vem man 
möter. Till exempel det som tidigare nämnts kring hur kontakten mellan klient och 
professionell påverkar vilka insatser som ges, men även hur dedikerad en behandlare är. Detta 
kan medföra att en elev får väldigt mycket tid och resurser tilldelat i form av exempelvis 
hembesök, medan en annan elev som har svårt att ta sig till offentliga miljöer inte får den 
hjälp som skulle behövas. Detta kan förklaras genom att socialt arbete utförs av människor 
som samspelar (Tjersland et. al., 2011). Och så länge som socialarbetare har ett 
handlingsutrymme tänker vi att det kommer att vara så. Det är inte nödvändigtvis något 
negativt, men det är viktigt att vara medveten om det.  

I vår studie framkommer det oklarheter om vem det är som har det övergripande ansvaret för 
hemmasittande elever. Vad vi kan se finns det ingen som har det självklara huvudansvaret 
vilket gör att alla inblandade har olika uppfattningar om vem som är ansvarig. Skolan har ett 
omfattande ansvar enligt skollagen (SFS 2010:800). Men enligt vad som har framkommit i 
vår undersökning finns upplevelsen att skolorna anser att deras ansvar bara sträcker sig inom 
skolans väggar. Det får till följd att skolorna inte vet hur de ska uppfylla sitt ansvar när eleven 
inte befinner sig i skolan. Då blir gränsen mellan skolans ansvar och föräldrarnas ansvar 
ganska otydlig. Föräldrarna befinner sig ofta i en maktlös situation och söker ofta hjälp, men 
för att eleverna ska kunna få den hjälpen måste eleven befinna sig i skolan. 

Alla vi träffat nämner att det är många yrkesgrupper som är inkopplade i arbetet med 
hemmasittare. Samtidigt som det är bra att många kompetenser möts kan det påverka arbetet 
negativt då man inte alltid har samma utgångspunkt. Vi har kunnat se att alla vill ha mer 
samverkan, men har samtidigt gett uttryck för att arbete i nätverk är otympligt och tar mycket 
tid. Ytterligare en aspekt av den här frågan är att samarbetet ofta blir personbundet. En 
kurator som till exempel sedan tidigare har bra kontakt med en socialsekreterare kanske får 
bättre och snabbare hjälp med en viss elev än någon som inte har en sådan kontakt. Medan det 
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kan gynna vissa elever kan andra bli lidande. Vi har också märkt en tvekan hos 
skolpersonalen att anmäla till socialtjänsten, något som verkar bero på okunskap kring vad 
socialtjänsten egentligen kan hjälpa till med när det handlar om skolfrånvaro. Utifrån det här 
kan vi se att alla skulle gynnas av mer samverkan mellan professionerna. Det görs till viss del 
men borde kunna vara obligatoriskt i de här fallen – till exempel att socialtjänsten och 
primärvården kontaktas tidigare av skolorna än vad som sker idag. För vi kan se att det finns 
ett samarbete när en elev blivit konstaterad som hemmasittare, men vi anser att det i de här 
fallen kan vara positivt för alla inblandade om skolpersonal i ett tidigare skede rådfrågade 
andra professioner. Även SKL (2013) menar att samverkan tidigt i processen är fördelaktigt 
för alla parter i det närvarofrämjande arbetet. 

Många gånger är det samma konstellation av professionella som ingår i nätverken kring 
hemmasittare. Vad vi dock har kunnat se i våra intervjuer är att det inte verkar finnas någon 
samordning inom yrkesgrupperna. Skolinspektionen (2015) poängterar att det är viktigt att se 
till att olika kompetenser samverkar. Vi kan också ställa oss frågande till att detta inte görs, då 
respektive yrkesgrupp säkerligen skulle kunna dela med sig av sina erfarenheter till varandra. 
Dessutom nämner alla att det ofta kan behövas hjälp av psykolog, men istället för att använda 
sig av sina egna skolpsykologer har vi märkt att ungdomarna många gånger hänvisas till 
primärvården samt i vissa fall även direkt till Bup. Vad detta beror på har vi i vår 
undersökning inte gått djupare in på. Men i en av intervjuerna framkommer det ändå att 
skolan haft brist på psykologer och att förutsättningarna att kunna koppla in egna psykologer 
nu blivit bättre. Vi ser det som positivt och kanske kan skolorna i framtiden använda sig av 
resurser inom skolan istället för att eleverna ska behöva gå en onödigt lång väg via 
primärvården. 

Vi upplever att det finns en frustration kring att det inte finns någon insyn i barn- och 
ungdomspsykiatrins rutiner och att det är svårt för utomstående att förstå hur ärenden hanteras 
inom organisationen. Enligt Danermark (2000) kan en lång beslutsväg och begränsad insyn i 
hur en organisations rutiner ser ut leda till frustration. Större kunskap om beslutshierarkin och 
rutinerna kan motverka denna frustration. Socialsekreteraren upplever det till exempel som en 
svårighet att motivera sina klienter att söka kontakt med Bup när det inte går att förklara för 
ungdomarna hur de arbetar. Vi upplever att det i många fall skulle kunna förenkla arbetet för 
många om Bup tillät mer insyn i sin organisation. 

Alla vi intervjuade nämnde på olika sätt Tillbaka till skolan-projektet (TTS) och vad de 
inneburit för arbetet med hemmasittare. De flesta var nöjda över den hjälp de fått av TTS, 
medan andra uttryckte en besvikelse över att de inte ”klev in och tog över ärenden” utan bara 
gav stöttning. Samtidigt var det precis det som TTS själva var rädda för, att de professionella 
ute på skolorna skulle förlita sig för mycket på dem och deras kompetens. Projektet är 
tidsbegränsat och därför håller vi med om att det är viktigare att de sprider den kunskap de 
fått till andra professionella än att de hjälper de elever som har en frånvaroproblematik just 
nu.  

Begränsade resurser och besparingar är något som alla de vi intervjuat nämner. Många 
uttrycker en önskan om att kunna göra mer, men känner sig frustrerade och maktlösa på grund 
av sin arbetssituation. TTS nämner att de möter många som ”duckar för ärenden” och helt 
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enkelt inte anser sig ha tid att arbeta med hemmasittare. Vi har inte märkt av något sådant i 
våra intervjuer, anledningen till det tror vi kan vara att vi har träffat professionella som är 
engagerade i den här problematiken. Vad vi däremot har märkt är att de ofta känner att de gör 
vad de kan, men att de har hög arbetsbelastning och att resurserna inte räcker till. TTS 
benämner det som ett ”vuxenmisslyckande” att ungdomar överhuvudtaget hamnar i den här 
situationen, och vi märker en liknande uppfattning hos de professionella vi mött. Sen om det 
är skolan, föräldrarna eller andra vuxna som bär skulden är svår att veta, men vi märker att 
många skulle vilja göra mer än vad de gör i dagsläget. 

En av våra intervjufrågor handlade om förebyggande arbete och vi fick lite varierande svar. 
Vad vi däremot märkte var en önskan att lägga mer kraft på det förebyggande arbetet. Flera 
nämnde även där att resurser blir ett problem. Om de skulle ge speciella lösningar till alla 
elever som inte till fullo klarar den vanliga undervisningen skulle resurserna inte räcka långt. 
Å andra sidan är SKL (2012) väldigt tydliga med att välutformade tidiga insatser är till fördel 
för individen samtidigt som de är samhällsekonomiskt lönsamma. Samma argument har 
Nilsson och Wadeskog (2008). De menar att det är viktigt att få en djupare kunskap kring det 
förebyggande arbetets mätbara effekter eftersom det skulle göra fler villiga att satsa pengar på 
förebyggande arbete med barn och ungdomar. Problemet, som vi ser det, är att skolan bara ser 
de kortsiktiga kostnaderna och inte besparingarna det innebär för samhället i framtiden. Ett 
mer långsiktigt perspektiv skulle vara att det satsades mer resurser på tidiga insatser i 
skolorna. Det kan till exempel handla om elevassistenter, individanpassad undervisning eller 
andra former av tidigt stöd.  

Begreppet hemmasittare är i Sverige relativt nytt. Det innebär att kunskapsläget är begränsat 
och de vi intervjuat till stor del hittar på egna lösningar. Som vi nämnde i inledningen finns 
det flera privata aktörer som riktat in sig på den här problematiken, de största är Learnox, 
Magelungen och One-eighty Stadsmissionen. Magelungen har dels utvecklat 
Hemmasittarprogrammet (HSP), ett manualbaserat behandlingsprogram vid hemmasittande 
och dels skrivit en bok (Friberg et. al. 2015). Och även om deras bok lästs av flera av de vi 
träffat så finns det ingen oberoende forskning av Magelungens metoder. De poängterar själva 
att forskning och utvärdering är en integrerad del i deras verksamhet och att verktygen och 
metoderna de använder inte är exklusiva för dem utan även förekommer i andra behandlingar. 
Men trots det tycker vi det skulle vara bra med mer oberoende forskning på det här området. 
Regeringen meddelade under Almedalsveckan 2015 att det ska tillsättas en utredning om 
hemmasittare (Skolvärlden, 2015), något vi tycker är väldigt bra. Ännu bättre vore det om 
något departement eller någon myndighet tog på sig huvudansvaret för att utreda och ge ut 
riktlinjer för hur skolorna ska jobba med frånvaro i allmänhet och hemmasittare i synnerhet. 
Dels för att öka på kunskapsläget, och dels för att det skulle underlätta för de som kommer i 
kontakt med de här eleverna om de vet hur de ska hantera problematiken. 

Enligt 3 kap. i skollagen (SFS 2010:800) sträcker sig skolans ansvar när det gäller stöd i form 
av extra anpassningar väldigt långt. Om det verkar som att en elev inte kommer att nå 
kunskapsmålen genom den ordinarie undervisningen är skolan skyldig att utreda vilka 
anpassningar som kan behövas. Det finns även en särskild lag (SFS 2014:456) där det 
tydliggörs att elever har rätt till särskilt stöd om utredningen visar ett sådant behov. Allt det 
här visar hur viktigt lagstiftarna tycker det är att alla elever ska kunna tillgodogöra sig 
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grundskoleutbildningen de enligt lag har rätt till. Trots det visar vår undersökning på brister i 
anpassningen. Flera av de intervjuade nämner att det är många som inte kan tillgodogöra sig 
utbildningen på grund av sitt dåliga mående. De nämner att betygs- och kunskapskraven har 
blivit allt hårdare och att måendet många gånger kommer i andra hand. Detta trots att alla 
verkar vara medvetna om hur viktig läromiljön är. De skolor vi varit i kontakt med har ett 
aktivt trivselarbete med sina elever, främst när de börjar i en ny klass (till exempel går från 
mellan- till högstadiet) men även kontinuerligt. Det enda som görs på individnivå är 
hälsosamtal med skolsköterskan ungefär var tredje år. Däremellan är det upp till lärarna att 
fånga upp om någon av eleverna mår dåligt och behöver särskild anpassning. Enligt den nya 
lagen är det upp till en viss nivå helt upp till lärarna att anpassa, först när en elevs anpassning 
kräver mer tid och större omfattning behöver rektor kopplas in (SFS 2014:456). Där ligger ett 
stort ansvar på lärarna, både att uppmärksamma alla elever, men även att bedöma om 
ytterligare hjälp är nödvändig. Vår undersökning visar att många tycker att det fungerar bra – 
men bara till en viss nivå. När anledningen till ett dåligt mående finns i elevens familj eller 
sociala sammanhang kan det vara svårt för någon som inte har utgångspunkt i socialt arbete 
att ställa de obekväma frågor som måste ställas. Återigen blir det en individuell bedömning 
och precis som vi nämnde tidigare kan rådfrågande i ett förebyggande syfte vara till stor hjälp 
i de här fallen. Där tänker vi, i enighet med vad som framkommit i våra intervjuer, att till 
exempel en socionom har en mer relevant kompetens och kan finnas med som ett 
komplement.   

I vår studie har vi valt att lägga fokus på vilka insatser som ges samt vilka metoder som 
används i arbetet med hemmasittande ungdomar. Dock kan vi inte välja att bortse från de 
orsaker som finns till att ungdomar blir hemmasittare och att diskutera kring dessa. Under 
arbetet med studien har det framkommit att det kan finnas flera möjliga orsaker till varför en 
elev väljer att stanna hemma. Enligt Furlong (2008) lägger man stor vikt vid att samhället bär 
ett ansvar för hemmasittandet. Blondal och Adalbjarnadottir (2014) nämner istället 
familjestrukturer som något grundläggande som påverkar huruvida en person lyckas stanna i 
skolan eller inte. De menar att föräldrarnas auktoritet spelar en viktig roll i att skapa 
motivation hos eleven att genomföra sina studier. Det vi kan dra som slutsats utifrån vad som 
framkommit under studien är att det finns många delar i en elevs liv som påverkar och ger 
olika förutsättningar. I våra intervjuer framkommer inget tydligt ställningstagande kring vem 
som bär ansvaret för att problematiken med frånvarande elever uppstår. Men det är tydligt att 
det är en komplex problematik med många delar i ungdomens liv som samverkar.  

Oavsett om problematiken beror på organisationer som inte har tydliga rutiner, duckande 
vuxna eller föräldrar som tappat sin förmåga, så ser vi både kortsiktiga och långsiktiga 
vinningar i att elever kommer tillbaka till skolan och slutför sin skolgång. Det är enligt oss 
ungdomarna som i slutändan blir lidande på grund av vuxnas misslyckanden.  

4.3 Kritisk reflektion 
Anledningen till att vi valde en induktiv metod är att det fenomen vi undersökt nyligen har 
börjat uppmärksammas i kommunen. Vi ansåg att en induktiv ansats skulle ge oss ett flexibelt 
arbetssätt där vi kunde gå in i studien förutsättningslöst. Vi kunde då låta respondenterna, som 
sitter på kunskapen, inspirera och guida oss i vår undersökning. I efterhand har vi reflekterat 
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över förtjänster och begränsningar med den metod vi valt. Vi tror att det hade kunnat vara 
enklare att utgå ifrån en teori då vi i så fall hade haft en större teoretisk grund att förankra vår 
studie i, det hade också gett oss mer förkunskap i intervjusituationerna. Å ena sidan hade det 
kunnat leda till att vi ställt mer strukturerade följdfrågor, men å andra sidan har vi varit helt 
öppna för de kunskaper som våra respondenter velat dela med sig av. Vi inser att vårt 
arbetssätt är en aning okonventionellt, men vi ville låta respondenternas kunskap styra oss 
vidare. I och med att vi haft en induktiv ansats och att vi har låtit oss inspireras av Grounded 
theory, har vi låtit vår process vara flexibel och varit öppna för tolkningar. Vi har under hela 
tiden haft vårt syfte och våra frågeställningar i åtanke och därmed arbetat utifrån att besvara 
dem. 

Våra respondenter är alla engagerade i problematiken kring hemmasittare i Skellefteå 
kommun. Det tror vi kan ha påverkat resultatet då de är färgade av sin kunskap och sina egna 
erfarenheter. Men utifrån vår induktiva ansats ser vi det som positivt att de är personligt 
engagerade eftersom det är ett komplext problem vi undersökt och det finns ingen som har det 
uttalade ansvaret för hemmasittare. Därför är det viktigt att professionella har ett personligt 
engagemang, annars skulle de inte besitta den kunskap som de gör. I flera fall har 
respondenterna på eget initiativ inhämtat den teoretiska kunskapen de har och använder den i 
sitt dagliga arbete.  

När det gäller objektivitet har användandet av en induktiv metod påverkat resultatet. Efter att 
ha gjort ett par intervjuer skapade vi en förförståelse som vi sedan tog med oss in i kommande 
intervjuer. Intervjuguiden var densamma, men de följdfrågor vi ställde kan säkert ha 
påverkats av vår förförståelse. Vi är medvetna om detta och har försökt hålla oss objektiva 
genom alla intervjuer genom att inte ställa ledande frågor.  

4.4 Avslutning 
När vi påbörjade denna studie visste vi sedan tidigare, genom våra respektive praktikplatser, 
att det fanns en problematik med hemmasittare. Därmed hade vi en liten förförståelse för 
arbetet som förekommer i Skellefteå kommun då vi till viss del kommit i kontakt med olika 
aktörer. Därför var de flesta av våra resultat förväntade. 

Vad som däremot framkom som vi tyckte var lite mer oväntat, var att det inte finns några som 
uttalat bär huvudansvaret för problemet. Även om rektorerna enligt skollagen bär ansvar för 
att anpassa så att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen så finns det begränsningar i 
hur långt deras ansvar sträcker sig. Vi har även funnit att alla vet om att anpassningar är 
viktiga i arbetet med frånvaroproblematiken, men att det i många fall hinner gå för långt innan 
insatser sätts in. Det som vi upplever är anmärkningsvärt är att det först de senaste åren 
påbörjats ett arbete med att följa upp mönster i enskilda elevers frånvaro. 

Genom vår undersökning har vi fått en bättre insyn i arbetet med hemmasittare och ser att det 
finns förbättringsområden. Vi hoppas att regeringens initiativ angående en utredning kommer 
att göra fler medvetna om att den här problematiken finns och behöver åtgärdas. 
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4.5 Framtida forskning 
Efter vår studie anser vi att det finns behov av ytterligare forskning angående hemmasittande 
ungdomar. Till exempel finns det ingen oberoende forskning av hur effektiva enskilda 
metoder som idag används är. Det skulle också vara bra att studera effekten av insatserna som 
ges. En av våra intervjupersoner nämner en skepsis mot hemundervisning och menar att det 
kanske legitimerar hemmasittande, en studie på effekterna av individanpassade lösningar vore 
relevant att genomföra. 

Vi anser att det skulle behövas en omfattande kartläggning av hur stort problemet är eftersom 
det idag inte finns några sådana siffror. Även en kartläggning av orsakerna bakom 
hemmasittande skulle behövas. I Japan förklaras det oftast som ett problem skapas av 
samhällsstrukturer och familjestrukturer i samverkan, kan man se liknande mönster i Sverige?  

Rent lokalt vore det intressant med en undersökning om hur mycket Tillbaka till skolan-
projektet i Skellefteå har kostat och vilka effekter det har gett. 
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Missivbrev till TTS         Bilaga 1 
 
Hej! 

Vi är två socionomstudenter som studerar termin 6 och ska skriva ett examensarbete som 
handlar om hemmasittare. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur arbetet med den 
här gruppen ser ut i Skellefteå kommun. 

Vi kommer att fördjupa oss i forskning och litteratur kring ämnet, som vi delvis kommer att 
använda oss av i uppsatsskrivandet, men vi vill även ta hjälp av de som är verksamma inom 
det här området. Därför skulle vi vilja träffa er som har kunskap, erfarenhet och daglig 
kontakt med de här ungdomarna. Det skulle vara till stor hjälp för oss.  

Intervjun kommer att ske på överenskommen tid och plats, den kommer att ta ca 1-2 timmar. 
Vi hoppas att ni har möjlighet att delta och hjälpa oss i vårt uppsatsskrivande. Vi kommer att 
ta kontakt med er i början av nästa vecka och boka tid för en intervju om ni vill delta i 
studien. 

Ni deltar i intervjun frivilligt och får närsomhelst avbryta utan närmare förklaring. Vill ni av 
någon anledning avbryta ert deltagande efter genomförd intervju ta kontakt med oss så för vi 
givetvis en diskussion kring detta. Resultatet kommer enbart att användas i 
forskningsändamål och svaren behandlas konfidentiellt. Vi kommer att nämna att intervjun är 
gjord med hemmasittargruppen i Skellefteå kommun, men inga namn kommer att nämnas i 
uppsatsen.  All data kommer raderas efter genomförd studie. Resultatet presenteras i en 
kandidatuppsats vid Umeå universitet. 

Vid frågor och funderingar är det bara att kontakta någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Hanna Morén och Linnéa Tellström 

 

Hanna Morén 

070-xxx xx xx 

hamo0021@student.umu.se 

 

Linnéa Tellström 

070-xxx xx xx 

lite0023@student.umu.se 

 

 

 



Intervjuguide          Bilaga 2 
 
Det vi vill ta reda på genom den här intervjun är på vilket sätt din yrkesgrupp arbetar med 
hemmasittarna i Skellefteå kommun. 

Vi undrar hur ert uppdrag ser ut t.ex: 

● Arbetet/kontakt med eleverna 
● Kontakt med föräldrar 
● Kontakten med skolan (nyckelpersoner) 
● Kontakt med andra myndigheter 

 

Förekommer det något förebyggande arbete? 

Vilka insatser görs (eventuellt vilka metoder används)? 

Vad är de största utmaningarna i arbetet med hemmasittarna? 

 



Missivbrev till övriga respondenter       Bilaga 3 
 
Hej! 

Vi är två socionomstudenter som studerar termin 6 och ska skriva ett examensarbete som 
handlar om hemmasittare. Syftet med undersökningen är att beskriva hur arbetet med den här 
gruppen ser ut i Skellefteå kommun. 

Vi kommer att fördjupa oss i forskning och litteratur kring ämnet, som vi delvis kommer att 
använda oss av i uppsatsskrivandet, men vi vill även ta hjälp av de som är verksamma inom 
det här området. Därför skulle vi vilja träffa dig som har kunskap, erfarenhet och daglig 
kontakt med de här ungdomarna. Det skulle vara till stor hjälp för oss. 

Intervjun kommer att ta ca 1 timme. 

Deltagande i intervjun sker frivilligt och du får närsomhelst avbryta utan närmare förklaring. 
Vill du av någon anledning avbryta ditt deltagande efter genomförd intervju, ta kontakt med 
oss så för vi givetvis en diskussion kring detta. Resultatet kommer enbart att användas i 
forskningsändamål och svaren behandlas konfidentiellt. Vi kommer att nämna att intervjun är 
gjord med din yrkesgrupp och att du arbetar med hemmasittare i Skellefteå kommun, men 
inga namn kommer att nämnas i uppsatsen.  All data kommer raderas efter genomförd studie. 
Resultatet presenteras i en kandidatuppsats vid Umeå universitet. 

Vid frågor och funderingar är det bara att kontakta någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Hanna Morén och Linnéa Tellström 

 

Hanna Morén 

070-xxx xx xx 

hamo0021@student.umu.se 

 

Linnéa Tellström 

070-xxx xx xx 

lite0023@student.umu.se 

 

 

 



Exempel på kodningsmall  Bilaga 4 

 

              Manifest/konkret nivå Latent/Under-
liggande nivå 

Meningsbärande 
enheter 

Koder Kategorier Teman 

Jag upplever nog, hos 
dom få jag haft, att det 
falerar lite hemma 
också 
 

Falerar hemma 
Ångest 
Tysta barn 
Ork 
Tas ej på allvar 
 

Orsaker 
 

Resurser 

Frustration 

 

Ja, vi gör mycket 
anpassningar. 
Både i lokaler och 
schema 
 

Anpassningar 
Individuella lösningar 
Bemöta hemma hos 
Stegvis exponering 
Måendet primärt 
 

Arbetssätt 
 

Om jag redan har en 
relation 
så kanske det är jag 
som tar 
det, eller om någon 
annan har 
en relation  

Relationsbyggande 
Olika rutiner 
Vill ”lämpa över” 
Alla sköter sitt 
Tidsbrist 
 

Samverkan 
 
 

En gång i månaden går 
vi igenom frånvaron 
utifrån underlag som 
specialpedagogerna 
dragit ut. 

 
 

Kartlägga mönster 
Tidiga tecken 
Bra klimat 
Samarbetsövningar 
Elevassistenter 

Förebyggande arbete 
 


