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Sammanfattning 

Hemmasittare är ett relativt nytt begrepp som innefattar barn som isolerar sig i hemmet och 

inte går till skolan. Denna studie har fokuserat på barn i grundskoleålder som omfattas av 

skolplikten. Syftet med studien är att studera vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom att ett 

barn blir hemmasittande, hur professionella arbetar med hemmasittare i Uppsala kommun 

samt hur aktörer samverkar med varandra i arbetet med hemmasittare. Datainsamlingen till 

studien skedde via semistrukturerade intervjuer med nio stycken professionella som inom sitt 

yrke har kommit eller kommer i kontakt med hemmasittare. Intervjuerna transkriberades, 

kodades och tematiserades och därefter analyserades resultatet. Systemteori och empo-

werment är de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Studiens resultat 

visade att det finns flera tänkbara orsaker som kan ligga bakom hemmasittande, men de flesta 

av informanterna sammankopplade hemmasittande med någon form av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Det som tycks saknas i arbetet med hemmasittare 

är en klinisk insats anpassad för hemmasittaren och som fokuserar på att specifikt hjälpa 

denne. Resursbrist och ekonomiska åtstramningar lyftes fram som svårigheter i arbetet. En 

del av informanterna upplevde att samverkan mellan de professionella fungerade bra i arbetet 

med hemmasittare medan andra menade att det är där det brister i arbetet. Det viktiga för ett 

framgångsrikt arbete tycks vara att arbeta förebyggande, upptäcka frånvaro i tid samt att det 

finns en väl fungerande samverkan mellan skola, familj och andra aktörer. 

Nyckelord: Hemmasittare, orsaker, samverkan  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1. Inledning 
I Sverige omfattas alla barn av skolplikt enligt 7 kap Skollagen (2010:800), och således även 

av närvaroplikt, det vill säga skyldighet att närvara vid ordnad utbildning. Trots detta ökar 

antalet elever med hög skolfrånvaro i Sverige. Långvarig frånvaro från skolan tycks skapa 

problem dels för det enskilda barnet, men också för samhället och kan på lång sikt leda till 

höga kostnader, utanförskap och lidande (Skolverket, 2010). Vi vill med denna studie 

undersöka varför ett barn kan tänkas bli hemmasittare, hur man arbetar med hemmasittare 

inom det sociala arbetsfältet i Uppsala kommun samt hur samverkan mellan olika aktörer 

fungerar i arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Enligt en rapport från Skolinspektionen visade en enkätundersökning från 2015 att det 

sammanlagt var nästan 1700 skolpliktiga barn och unga som hade ogiltig, sammanhängande 

frånvaro från grundskolan i minst en månad. 200 av dem hade varit frånvarande från skolan i 

mer än ett läsår. Studien visade även att frånvaro var vanligast bland elever i årskurs 7-9, där 

det visade sig att fyra av 1000 elever hade varit frånvarande minst en månad samman-

hängande. Den sammanhängande frånvaron tycks oftast börja med att eleven har upprepad 

ströfrånvaro som sedan utvecklas och blir mer sammanhängande, vilket anses vara en viktig 

signal till skolan och vårdnadshavare att reagera och agera på innan frånvaron blir allt för 

omfattande. Genom samma studie visade det sig att över 18 000 elever hade upprepad, ogiltig 

ströfrånvaro i minst två månader (Skolinspektionen, 2016). 

Kanske har det aldrig tidigare varit mer lockande för unga att vara frånvarande från skolan än 

idag då det finns möjlighet till ständig uppkoppling, kontakt med andra människor dygnet 

runt, tv, mobiltelefoner, internet och en arbetsmarknad som ser helt annorlunda ut nu än förut. 

Detta menar man iallafall i en av statens offentliga utredningar från 2016, där även flera 

viktiga problem i arbetet med hemmasittare lyfts fram. Bland annat tas det upp att skolans 

närvarofrämjande och förebyggande arbete med skolfrånvaro är bristfälligt, att det reageras 

för sent på frånvaro, att kartläggningen av orsakerna till frånvaro är för dålig samt att det ofta 

brister i samverkan mellan olika aktörer (SOU 2016:94).  
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Vid första anblick kan elever med hög skolfrånvaro under lång tid främst framstå som ett 

problem som skolan har ansvar för, men det är även ett samhällsproblem som är direkt 

kopplat till socialt arbete. Det kommer även på lång sikt att beröra det sociala arbetet om 

dessa elever fortsätter att sitta hemma och inte fullföljer sin grundläggande utbildning. För att 

ytterligare synliggöra relevansen för socialt arbete kan hänvisas till kommunens ansvar enligt 

2 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL), där det står att varje kommun svarar för socialtjänsten inom 

sitt område, och har det yttersta ansvaret för att den enskilda får det stöd och den hjälp som 

de behöver. 

Det saknas en enhetlig definition av problematisk skolfrånvaro men det innebär i korthet att 

elever inte får rätten till utbildning, som de har enligt 7 kap 3§ Skollagen, tillgodosedd. Hur 

omfattande frånvaron måste vara innan skolan agerar och vidtar åtgärder skiljer sig åt mellan 

olika skolor och det bidrar till att det inte finns någon riktig definition av när frånvaron bör 

ses som problematisk. Ett vanligt förekommande begrepp som används när det talas om 

problematisk skolfrånvaro är skolk. Det definieras som ogiltig ströfrånvaro som sker utan att 

elevens vårdnadshavare vet om det och eleven avser att hålla det hemligt. Eleven kan då 

befinna sig på andra platser i skolan men hen deltar inte på lektionen (SOU 2016:94). 

Hemmasittare definieras i denna uppsats som barn i grundskoleålder som enligt 7 kap 

Skollagen har skolplikt, men som trots detta har problematisk, långvarig och ogiltig frånvaro 

från skolan. Av erfarenhet och studerat material om hemmasittare förstår vi det som att 

vårdnadshavare är medvetna om att deras barn är hemmasittare och att det då inte bör 

likställas med skolk. Barnen befinner sig i hemmet och har helt eller delvis isolerat sig från 

omvärlden. I denna studie framkom det att begreppet hemmasittare kan anses tveksamt då det 

kan uppfattas stigmatiserande eftersom det ger signaler att eleven själv är problemet och att 

orsaken ligger hos dem. Detta är något vi reflekterat över men då vi inte enades om något 

annat begrepp att använda för att beteckna det område vi avsåg att studera används begreppet 

hemmasittare genomgående i uppsatsen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera hur socialarbetare från olika verksamhetsfält ser på 

situationen för hemmasittande elever i Uppsala kommun. Vidare syftar studien till att, genom 
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det, skapa en bredare förståelse för fenomenet och synliggöra problematiken kring 

hemmasittande. För att syftet ska uppfyllas kommer följande frågeställningar att besvaras: 

• Vilka orsaker kan tänkas ligga bakom att ett barn blir hemmasittare?  

• Hur arbetar olika aktörer inom det sociala arbetsfältet i Uppsala kommun med 

hemmasittare?  

• Hur fungerar samverkan mellan dessa aktörer? 

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrund där aktuell data och information angående hög, ogiltig 

skolfrånvaro behandlas. Därefter följer en genomgång av tidigare forskning kring orsaker till 

att ett barn blir hemmasittare, arbetet och åtgärder för dem samt om samverkan. Avsnittet 

avslutas med att visa på en kunskapslucka som gäller forskning kring fenomenet och påvisar 

hur denna studie kan bidra till detta. Efter tidigare forskning kommer ett teoriavsnitt där de 

valda teorierna systemteori och empowerment beskrivs och sätts i relation till denna studie. 

Teoriavsnittet följs av ett metodavsnitt som återger studiens vetenskapsteoretiska ansats, val 

av metod, urval och presentation av informanter, genomförande samt valda metodologiska 

och etiska förhållningssätt. Efter metodavsnittet presenteras studiens resultat och analys av 

det insamlade materialet. Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt där studien 

summeras, frågeställningarna besvaras och resultatet diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning, teori och metod. Uppsatsen avslutas med implikationer för forskning och praktik. 

2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt redogörs för tidigare forskning och annat vetenskapligt material så som 

rapporter, böcker och utredningar som gjorts om hemmasittare eller liknande problematik 

med anknytning till syftet för denna studie. Detta är en explorativ studie vilket innebär att den 

forskning som hittills finns inom området är något begränsad, varför det här valts att även 

involvera annat material och forskning som kan kopplas till det aktuella ämnet. Först 

presenteras forskning kring bakomliggande orsaker, som följs av forskning om åtgärder och 

sedan om samverkan. Avsnittet avslutas med att det kontextualiseras vad denna studie kan 

tänkas bidra med i relation till den tidigare forskningen som finns. 
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2.1 Bakomliggande orsaker 

En av frågeställningarna för denna studie är vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom att ett 

barn blir hemmasittande. För att få en djupare kunskap om fenomenet presenteras här ett 

urval av vad som finns skrivet om varför ett barn kan tänkas bli hemmasittare.  

Boken Hemmasittare och vägen tillbaka av Friberg, Karlberg, Palmér och Sundberg Lax 

(2015) är en bok som beskriver ett arbetssätt med vilket professionella kan hjälpa 

hemmasittaren tillbaka till skolan. Boken erbjuder bland annat fakta om bakomliggande 

orsaker och åtgärder kring hemmasittande. Boken är publicerad av Magelungen Utveckling 

AB vilken är en organisation som specialiserat sig på hemmasittare och erbjuder 

behandlingsprogram och förändringsprogram till hemmasittaren och dennes nätverk. 

Författarna till denna bok är bland annat legitimerade psykologer, utbildade socionomer och 

utbildade i kognitiv beteendeterapi. Flera av författarna handleder och utbildar också personal 

inom skola och socialtjänst.  

Boken tar upp att det både finns individuella och generella orsaker som ligger bakom 

hemmasittande. Friberg et al. (2015) skriver att det är vanligt att hemmasittare har sociala 

problem och lider av depression, har en bristande självbild och ett dåligt självförtroende samt 

att de är känsliga för misslyckanden. Boken tar också upp att neuropsykiatrisk och 

psykologisk funktionsnedsättning inom exempelvis autismspektrat är vanligt bland dessa 

elever (Friberg et al. 2015, s.17-20 & s.94-107). Centrum för epidemiologi och samhälls-

medicin (CES), Stockholms läns landsting, publicerade 2017 en studie som visar att 

diagnostisering av bland annat autism ökar kraftigt i Stockholms län. Enligt studien har unga 

som fått diagnosen autism ökat från ca 4000 till 9000 på bara fem år. Diagnoser inom 

autismspektrum är vanligast bland pojkar i tonåren, där det har visat sig att 4,9 procent får en 

sådan diagnos (Kosidou, Edwin, Magnusson & Dalman, 2017). Specialpedagogiska myndig-

heten skriver i en rapport om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i likhet med Friberg 

et al. (2015), att det är vanligt att personer med NPF också drabbas av någon form av psykisk 

ohälsa. De lyfter då bland annat fram ångest, depression och nedstämdhet som vanligt hos 

personer med någon form av NPF (Eriksson & Wolff, 2016). Socialstyrelsen meddelade i 

rapporten Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och vuxna från 2017 att den psykiska 
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ohälsan bland unga har ökat med 100 procent på tio år. Det framkommer att det framförallt är 

depressioner eller ångestsyndrom som bidrar till ökningen (Socialstyrelsen, 2017).  

Enligt Autism- och Asbergerförbundet (2010) kan elever med störning inom autismspektrat 

ofta uppleva skolan som obegriplig och meningslös med för höga krav på social kompetens, 

vilket kan leda till att de väljer att inte gå till skolan. De upplever också att skolan är en 

utmanande och stökig miljö som de har särskilt svårt för. Författarna till boken Hemmasittare 

och vägen tillbaka menar att dessa elever ofta är oroliga, har ont i magen och ont i huvudet 

oftare än andra elever. Överraskande nog menar författarna att inlärningssvårigheter och låg 

skolprestation inte alls är en vanlig orsak till hemmasittandet, utan att hemmasittarna fått 

problem med det först efter att de varit frånvarande från skolan. Mobbning, kränkningar och 

missförhållanden är enligt boken en relativt ovanlig orsak till hemmasittandet, även om det 

förekommer. I boken delar författarna in orsaksfaktorerna i fyra grupper, där grupp a är 

skolrelaterade orsaker, grupp b är individrelaterade orsaker, grupp c är familjerelaterade 

orsaker och grupp d är övriga faktorer. Författarna menar att det är viktigt att kartlägga de 

bakomliggande orsakerna i samverkan med skola och föräldrar, innan man går vidare och 

vidtar åtgärder (Friberg et al. 2015, s.17-20 & s.94-107). 

Hikikomori uppstod i Japan och har sedan spridit sig världen över och är en benämning av ett 

fenomen som kan ses som en motsvarighet till hemmasittare. Hikikomori används främst i 

Japan och beskriver ungdomar och vuxna som drar sig tillbaka i föräldrahemmet och totalt 

isolerar sig från omvärlden. De går varken till skola eller arbete och är hemma i flera 

månader, ibland till och med år. I Japan är det ett utbrett problem och gemensamt för 

hikikomoris tycks vara ångest och/eller någon form av psykosocial funktionsnedsättning 

(Teo, 2010; Teo et. al 2014). Hemmasittare, eller hikikomori, tycks förekomma som ett 

internationellt utbrett problem. I en amerikansk studie av Kearny (2008) framkommer att 

elever med hög skolfrånvaro finns i flera länder världen över som till exempel USA, England, 

Kanada, Japan, Indien och stora delar av Europa. Även i undersökningar av hikikomoris 

framkommer det att fenomenet är internationellt utbrett (Teo et al., 2014).  

I en norsk studie från 2014 gjordes en undersökning via frågeformulär till eleverna själva 

angående deras skolfrånvaro. I studien visade det sig att den vanligaste orsaken till att elever 

inte gick i skolan var relaterade till elevens bristande hälsa, mobbning eller helt enkelt vägran 
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att gå till skolan. Elever med särskilda stödbehov i undervisningen tenderar enligt 

undersökningen att skolka mer än andra och flickor och pojkars orsaker till att inte gå i skolan 

skilde sig åt (Bru, Ertesvåg & Havik, 2014). I en annan artikel från 2015 tas orsaker till att 

elever inte går till skolan upp. Där menar man att avhopp från skolan ofta grundar sig i en 

lång tids misslyckanden och olycka förknippat med skolan, som sedan leder till att eleven 

slutar. Där menas också att hälsorelaterad problematik ofta ligger bakom att eleven slutar att 

gå till skolan. För att se och förstå varför en elev slutar att gå till skolan menas här att det 

måste ses till både bakomliggande faktorer som finns sedan eleven var liten, men också 

utlösande händelser i nuet. Det beskrivs också en modell som hjälper till att förstå att 

skolfrånvaro har att göra med de socioekonomiska förhållandena barnet lever i samt 

geografiska och historiska aspekter (Dupéré et al., 2015). I en amerikansk artikel fram-

kommer att elever med omfattande frånvaro från amerikanska skolor ofta lever med föräldrar 

som är ensamstående låginkomsttagare med låg utbildning (Kearny, 2008). Socioekonomisk 

bakgrund kan alltså även enligt denna artikel vara avgörande för barnets skolgång. 

Det finns till synes flera olika orsaker som kan ligga bakom att ett barn slutar att gå till 

skolan. Problemet kan tyckas komplext och svårdefinierat då det inte verkar finnas en 

gemensam orsak till hemmasittande, vilket kan tänkas försvåra arbetet med att upptäcka, reda 

ut och förebygga hemmasittande. 

2.2 Åtgärder 

Skolinspektionen (2016) har gjort en rapport om omfattande ogiltig skolfrånvaro i 

grundskolan. Där sägs att skolfrånvaro kan vara ett tecken på att eleven inte mår bra och att 

de professionella runt om individen i och med den aspekten bör arbeta aktivt med elever med 

hög skolfrånvaro. Rapporten baseras på en kartläggning som gjordes genom enkät-

undersökningar år 2015 och från rapporten framkommer tre delar som tillsammans är 

avgörande för att det ska bli ett positivt arbete med elever med hög skolfrånvaro. Delarna är 

att relationen mellan elev, vårdnadshavare och skola är fungerande, att frånvaron upptäcks 

tidigt samt att det finns en väl fungerande och utvecklad samverkan inom skolan och med 

andra samhällsfunktioner (Skolinspektionen, 2016). 
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Boken Hemmasittare och vägen tillbaka (Friberg et al., 2015) tar även den upp viktiga 

åtgärder för att få tillbaka hemmasittare till skolan. Författarna menar att det först bör göras 

en kartläggning av orsaker och behov och att man därefter bör göra ett åtgärdsprogram som 

ska ge en bild av elevens specifika situation. Programmet ska ta upp vilka åtgärder som bör 

göras på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå för att hjälpa hemmasittaren. 

Författarna menar att skolan har en skyldighet att skriva ett åtgärdsprogram åt elever när inte 

kunskapsmålen uppfylls, vilket innebär att i princip alla hemmasittare har fått eller bör få ett 

åtgärdsprogram. Åtgärderna för en hemmasittare varierar beroende på vilka faktorer som 

ligger bakom hemmasittandet. Författarna tar upp alla de kända bakomliggande faktorerna 

och nämner relevanta åtgärder i dessa fall. Ett exempel är depression. De tar upp att 

depression ofta kan vara en sekundärdiagnos, att det blir konsekvensen av att vara hemma 

från skolan som först handlade om att undvika något annat jobbigt. Depression vidmakthåller 

ofta hemmasittandet vilket är ett stort problem. Här går det föreslagna åtgärdsprogrammet ut 

på att vara mer i skolan och att göra alla de saker som tidigare varit förstärkande för 

depressionen, exempelvis träffa vänner, delta i aktiviteter utanför skolan och att vistas i 

skolan (Friberg et al., 2015. s.93-112 & s.127-132). I studier om det japanska begreppet 

hikikomori framkommer att behandlingsstrategierna för hemmasittande och social isolering 

är varierade och saknar en solid bevisgrund, men att de ofta inkluderar miljö-, familj- och 

exponeringsbehandling (Teo, 2010). 

Friberg et al. (2015, s.75-78) tar vidare upp hur viktigt det är med en god allians för ett 

framgångsrikt resultat. En god allians mellan den professionella och hemmasittaren, mellan 

skolan och hemmasittaren och mellan skola och föräldrar. Författarna tar upp att föräldrar 

ofta känner sig misslyckade när de har barn som är hemmasittare och att föräldrarnas känsla 

av oro och misslyckande förstärks när skolan hör av sig. Därför är det viktigt att börja med en 

god allians mellan familjen och skolan för att sedan ta sig vidare till ett gott resultat. Andra 

viktiga framgångsfaktorer som Friberg et al. (2015, s.127-132) tar upp är intensitet och 

kontinuitet i insatserna som genomförs. Att vara ett team av flera viktiga personer runt 

hemmasittaren är viktigt, och att samordning och samarbete mellan skola, myndigheter och 

hemmet fungerar väl nämns här likväl som i Skolinspektionens rapport (2016) som en viktig 

framgångsfaktor. 
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I en amerikansk artikel skriver Kearney och Graczyk (2013) att skolgången för barn är en 

avgörande faktor för barnets framtida framgångar, men att skolfrånvaron ökar mer och mer 

vilket ses som ett allvarligt problem för barnen och deras framtid. De beskriver en modell 

kallad “Response to Intervention” (RtI) som verkar för att förebygga problematisk 

skolfrånvaro och synliggöra orsakerna till skolk. RtI beskrivs som ett system i tre olika nivåer 

där den första nivån vänder sig till alla elever och innebär att upptäcka elever med 

lässvårigheter för att sedan kunna ge dem det stöd som de behöver i undervisningen. Den 

andra nivån innebär att hjälpa de elever som är i riskzonen för att inte klara skolan och tredje 

nivån riktar sig till de som har mer komplexa, utbredda problem som kräver särskilda 

stödinsatser. RtI förespråkar vikten av att upptäcka ett negativt mönster tidigt, innan det blir 

så allvarligt att eleven blir hemmasittande en längre tid. Fokuset är att förebygga skolfrånvaro 

innan den blir utbredd och att hantera negativt beteende på rätt sätt för att kunna vända det till 

något positivt (Kearney & Graczyk, 2013).   

Det tycks saknas konkreta åtgärder och insatser anpassade just för hemmasittare, vilket denna 

studie bland annat ämnar undersöka om så är fallet. Vad som framkommer enligt tidigare 

studier är att det är av stor vikt att upptäcka frånvaro i tid och arbeta förebyggande samt att 

göra ordentliga kartläggningar och ta reda på orsakerna som ligger bakom hemmasittandet 

innan åtgärder vidtas. 

2.3 Samverkan 

Skolverket har gjort flera rapporter om skolfrånvaro. I en rapport från 2010 om långvarig 

skolfrånvaro ur elevens, skolans och förvaltningens perspektiv kom de fram till att 

arbetsmiljön i skolan är en viktig del för att elever ska gå i skolan. Undervisningen bör vara 

anpassad till alla elever, relationen mellan elev och lärare bör vara god, elevens hemmiljö bör 

främja skolnärvaro och skolan bör utreda de bakomliggande orsakerna och göra en noggrann 

uppföljning vid ogiltig frånvaro. Det framkommer även att det måste finnas god samverkan 

mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för att elever ska närvara i 

skolan (Skolverket, 2010). Liknande slutsats dras även i Skolverkets rapport från 2008 där 

det framhålls att tydliga rutiner för uppföljning av frånvaro samt tät kontakt med hemmen är 

av stor vikt för att förebygga och åtgärda skolfrånvaro och så även samverkan mellan 

socialtjänst, BUP och med skolan (Skolverket, 2008). Samverkan bör vara etablerad och 
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fungera redan innan något negativt händer och det måste arbetas kontinuerligt för att den ska 

fungera när det verkligen behövs (Skolverket, 2010). 

Liknande resultat återfinns i en av statens offentliga utredningar kallad Saknad! 

Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94). Där kartläggs långvarig 

återkommande skolfrånvaro, undersöks orsakerna och föreslås närvarofrämjande insatser. I 

utredningen betonas, liksom i de ovan nämnda rapporterna, att inte enbart skolan är inblandad 

i dessa fall. Även vårdnadshavare, hälso- och sjukvård samt socialtjänst bör vara inkopplade 

och samverka med varandra. Det tas även upp att frånvaro från skolan kan hänga ihop med 

andra riskbeteenden som till exempel psykisk sjukdom, missbruk samt arbetslöshet. Hög 

skolfrånvaro ses som ett allvarligt samhällsproblem (SOU 2016:94). Resultat av inter-

nationell forskning om barns hälsa visar även den att situationen när elever har låg närvaro 

och bristfälliga skolresultat leder till att risken för utanförskap ökar kraftigt, vilket både 

drabbar individen och samhället på sikt (Crowther, 2010). Sverige har, genom att skriva 

under FN:s barnkonvention, förbundit sig att vidta åtgärder och uppmuntra regelbunden 

närvaro i skolan och minska antalet skolavbrott. Detta innebär att skolan och andra 

inblandade huvudmän måste ta ansvar för att elever går till skolan och genom det tillgodose 

varje barns rätt till utbildning i Sverige (SOU 2016:94). 

Boken Hemmasittare och vägen tillbaka (Friberg et al., 2015) tar även den upp att samverkan 

mellan skola, myndigheter och familjen är viktig för att samordna insatser. Förslagsvis bör 

elevhälsan enligt boken ha en central roll i att samordna insatser mellan skola, BUP och 

socialtjänst. Det är bra att elevhälsan har den samordnande rollen då skolfokus hålls kvar i 

processen, menar författarna. Samordnaren bör sammankalla till möten, samla in och 

förmedla viktig information, se till att det upprättas en tydlig agenda inför mötena, vara en 

länk mellan skola, BUP och socialtjänst samt skapa samsyn kring mål. (Friberg et al., 2015, s.

89-91). 

Rapporten Samverkan kring skolnärvaro: Slutrapport (Lannergård, 2017) beskriver en 

kartläggning av problematiken kring hemmasittare, som gjorts inom ett skolnärvaroprojekt 

som drivits av Omsorgsförvaltningen, Utbildningsnämnden och Socialnämnden i samverkan i 

Uppsala kommun. Rapporten tar upp orsaker som ligger bakom hemmasittande, de 

utvecklingsbehov som finns inom kommunen för att bättre hjälpa hemmasittare samt 
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konkreta åtgärdsförslag för att hjälpa hemmasittare inom Uppsala kommun. Analysen i 

rapporten utgår från en kartläggning av 11 elever som är eller har varit hemmasittare och vad 

de själva anser är viktigt att få hjälp med. Man har genomfört ett antal intervjuer med 

hemmasittare, deras föräldrar och olika myndigheter och verksamheter som ofta är 

inblandade. Syftet med rapporten är att utveckla samverkan mellan myndigheter inom region 

Uppsala för att kunna ge effektivare insatser till de drabbade. Rapporten kommer bland annat 

fram till att det bör instiftas en ny koordinatorstjänst som har till uppgift att vara länken 

mellan hemmasittaren och alla berörda verksamheter. Man menar också att en styrgrupp bör 

instiftas för att övervaka att detta går rätt till. Dessa förslag har förverkligats och i denna 

studie har två av koordinatorerna som finns för hemmasittare i Uppsala kommun intervjuats. 

Samverkan tycks sammanfattningsvis vara centralt i arbetet med hemmasittare. I det mesta 

som skrivits angående hemmasittare tas samverkan upp som en avgörande del i ett 

framgångsrikt arbete med att få eleverna tillbaka till skolan. Att undersöka hur samverkan 

fungerar mellan olika aktörer när det gäller hemmasittare är ett av denna studies syften som 

förhoppningsvis kan besvaras senare i uppsatsen. 

2.4 Kunskapslucka 

Då det i dagsläget inte tycks finnas någon omfattande forskning om fenomenet hemmasittare 

anser författarna till denna studie att fenomenet bör synliggöras och undersökas närmare. 

Studier om skolk och annan typ av skolfrånvaro finns, men då det genom studien 

framkommit att hemmasittande skiljer sig från de typerna av frånvaro anser vi att forskning 

saknas i dagsläget. I Uppsala kommun tycks arbetet med hemmasittande elever ha börjat 

enligt rapporten av Lannergård (2017). Det anser vi gör det än mer intressant att undersöka 

hur man arbetar med dem. I och med denna studie undersöks närmare varför ett barn kan 

tänkas bli hemmasittare, hur olika aktörer inom det sociala arbetsfältet i Uppsala kommun 

arbetar med hemmasittare och hur det fungerar med samverkan mellan dessa. Det saknas till 

synes information om detta i den befintliga forskningen. 
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 
I följande avsnitt presenteras systemteorin och begreppet empowerment då de valts som 

teoretisk utgångspunkt för denna studie. Det redogörs även för hur det kan bidra till en 

djupare förståelse och ett bredare perspektiv för hemmasittarens situation och nätverket runt 

om den.  

3.1 Systemteori 

Systemteorin har sin utgångspunkt i biologins område och biologen von Bertalanffy ses som 

systemteorins grundare. Teorin har sedan utvecklats vidare inom sociologin av bland andra 

Parsons och Luhmann (Lundsbye et al. 2002, s.72). Payne (2015, s.211) skriver om 

systemperspektivet som viktigt för socialt arbete då det, till skillnad från flera andra teorier, 

fokuserar på individens plats i den sociala ordningen och det sociala nätverk som finns runt 

om individen. Detta kan leda till en bättre förståelse av hur olika system samverkar med 

varandra och således också hur individer samspelar i olika sociala sammansättningar. 

Systemperspektivet har ofta använts i arbetet med familjer i och med att perspektivet ser 

individen som en del av flera sociala system som till exempel familjen, andra grupper och 

samhället i stort. Att arbeta med systemperspektiv i det sociala arbetet kan innebära att man 

studerar nätverken kring en individ och de system som denne är delaktig i för att se hur 

maktrelationer inom de olika systemen ser ut samt hur det sociala arbetet kan rikta insatser 

för att hjälpa individen. I praktiken blir det viktigt att identifiera beteendemönster där det går 

att se hur individens beteende ser ut i de olika systemen som den är del av och på så sätt se 

vilka förändringar som behövs göras. Att arbeta med systemteorin ses som en process, där 

beteenden i ett system (exempelvis familjerelationer) som fungerar bra kan överföras till 

andra system (exempelvis skola) som fungerar mindre bra. Synligt blir också hur systemen 

samverkar med varandra och hur ett system som fungerar mindre bra, exempelvis 

familjerelationer, kan påverka ett annat system negativt, exempelvis skolan. Något som också 

är centralt i systemteorin är att de professionella runt individen arbetar tillsammans. Flera 

sociala insatser och myndigheter kopplas ihop och även olika nätverk som på så sätt 

möjliggör att bästa stöd kan ges till individen (Payne, 2015, s.212-213). 

Som beskrivet ovan ser systemperspektivet till flera olika faktorer och sammanhang runt om 

individen som kan spela roll för den kontext den befinner sig i. I och med att arbete med 
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samverkan och att se individens plats och situation i samhället framställs som centralt för 

systemperspektivet överensstämmer det teoretiska perspektivet med syftet för denna studie 

och blir därför relevant att använda i analysen av det empiriska material som under studien 

insamlats. 

3.2 Empowerment 

Empowerment beskrivs i antologin Empowerment i teori och praktik som ett svårdefinierat 

begrepp. Begreppet kan innebära att förses med makt, styrka och kraft (Askheim, 2007, s.

18-19). Enligt Askheim kan empowerment ses utifrån olika teoretiska infallsvinklar. Det går 

att se empowerment som en etablering av motmakt där den enskilde ska stärkas i samverkan 

med sitt kollektiv. Detta ska leda till att de själva kan förändra det som gör att de är i en icke  

önskvärd position genom att framkalla motstånd och medvetenhet. Askheim menar att 

individens position inte är naturgiven utan skapad av människan genom historiska händelser. 

Detta synsätt på empowerment anses viktigt då individen på så vis blir medveten om 

sambandet mellan sin livssituation och de yttre samhälleliga förhållandena. Det hjälper också 

individen att förstå att den inte är ensam i sina problem. Empowerment kan tolkas utifrån en 

marknadsorienterad infallsvinkel där samhället ska kretsa kring individen och den ses som fri 

och självständig. Här behövs stor tillit till individen, som själv ska tillgodose sina egna 

intressen och då vara oberoende och kompetent. Individen ska själv bestämma hur hens 

behov ska tillgodoses. Även en terapeutisk infallsvinkel lyfts fram och med det menas 

myndiggörande. Det kan innebära att ge makt till, tillåta eller sätta i stånd till. Detta ses som 

ett sätt att fostra individen och att hen kan fatta beslut om sitt liv och veta vad som är bäst för 

hen själv. Empowerment kan också tolkas som en slags liberal styrningsstrategi. Då ansvarar 

individen själv för att tillgodose och förverkliga sig själv. Detta sker dock inom olika ramar 

och riktlinjer. Här skapas då en paradox av att det ska finnas stor autonomi och 

självbestämmande samtidigt som det sker genom viss styrning (Askheim, 2007, s-19-29).  

Alla de teoretiska infallsvinklarna som Askheim beskriver att man kan se empowerment 

utifrån anser vi möjliga att applicera på hemmasittare och deras situation. Kanske passar den 

terapeutiska infallsvinkeln bäst in på hur arbetet med hemmasittare kan bedrivas, den liberala 

styrningsstrategin beskriver möjligen en del i hur samhället kräver att barn ska gå i skolan 

medan barnets självbestämmande sätts åt sidan då samhället styr vad de ska göra. 

�16



Hemmasittande går emot detta genom att inte följa vad samhället bestämmer att barnen ska 

göra. Det gör att de då kan behöva empowerment för att etablera motmakt för att barnen 

därigenom ska stärkas i sig själva och nätverken runt om för att förändra sin situation. 

Empowerment är ett begrepp som, i kombination med systemteorin, kan antas vara en 

betydande del i arbetet med hemmasittare och deras nätverk och inte minst i arbetet med att 

få hemmasittare att gå till skolan. Begreppet kommer att användas för att analysera de 

professionellas arbete med hemmasittare och den slags hjälp som eventuellt finns att tillgå. 

4. Metod 
I detta avsnitt redogörs för och motiveras studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, 

datainsamlingsmetod och analysmetod. Studiens urval, validitet och reliabilitet presenteras 

och avsnittet avslutas med de etiska överväganden som präglat studien.  

     

4.1 Forskningsansats 

I denna studie tillämpas en kvalitativ metod för att få perspektiv på vilka orsaker som kan 

tänkas ligga bakom hemmasittande, hur socialarbetare arbetar med hemmasittare i Uppsala 

kommun samt hur samverkan i arbetet med hemmasittare ser ut. Eftersom detta är en 

explorativ studie med syfte att undersöka hur hemmasittares situation ser ut från de 

professionellas perspektiv är en kvalitativ ansats vald. Studien undersöker vilka orsaker de 

professionella ser till hemmasittande, om de olika aktörerna erbjuder samma eller olika 

insatser, om de samverkar med varandra och om det finns gemensamma mönster i hur 

informanterna svarar på frågorna som ställs. Det krävs öppna och målande svar från 

informanterna för att syftet med studien ska kunna uppnås och därför valdes en kvalitativ 

ansats. En kvalitativ ansats fokuserar mycket på förståelse och tolkning (Djurfelt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2003, s.19-34) och därför rimmar denna metodologiska ansats väl med studiens 

syfte.  

Ontologiska ställningstaganden är bakgrunden till vetenskapliga metoder. Det är viktigt att 

veta vilken grundläggande vetenskapsfilosofisk utgångspunkt en studie har för att veta vilka 

grundantaganden den vilar på och därifrån förstå valet av lämplig metod (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s.46-48). Hermeneutik är en vetenskapsteoretisk utgångspunkt som handlar 

om rätt tolkning och förståelse av texter. Till exempel används den med fördel när material 
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från intervjuer ska analyseras. Framför allt passar hermeneutiken bra i analysen av intervjuer 

där informanterna har fått tala relativt fritt och inte blivit styrda för mycket (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013, s.65). Detta passar in i denna studie då det använts en semistrukturerad 

intervjuteknik där informanterna fått möjlighet att berätta om deras arbete med hemmasittare 

relativt fritt. I en hermeneutisk tolkningsansats tas hänsyn till om de olika delarna hänger 

ihop och vad de säger, men också till helheten och sammanhanget i tolkningen och 

förståelsen av materialet (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s.65).  

Epistemologi handlar om läran om kunskap, det vill säga hur vi legitimerar att något är 

kunskap, hur vi argumenterar och vilka strategier som är bäst i kunskapssökandet. Detta är 

något högst centralt i arbetet med en studie. Empirism är en epistemologiskt viktig tradition 

för vilken det är viktigt att ta hänsyn till sinnesintryck och observationer för att pröva om en 

forskningshypotes stämmer eller inte (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s.68-70). En annan viktig 

epistemologisk tradition är rationalism. Rationalister menar att den bästa strategin i 

kunskapssökandet är att tänka och att ha ett sunt förnuft. De menar att observationer och 

sinnesintryck kan vara vilseledande och osäkra. Logisk deduktion är viktigare än 

observationer inom denna tradition (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s.75-77). I en kvalitativ 

studie kan det dock enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) vara en fördel att ha en kombinerad 

position av rationalism och empirism. Då detta är en kvalitativ studie tycks det därför vara en 

god idé att ta hänsyn till både förnuft och erfarenhet då en kvalitativ studie kan ha många 

bottnar.   

4.2 Material 

Informanterna i denna studie är nio olika yrkesverksamma socialarbetare som i sin roll är i 

kontakt med eller har varit i kontakt med hemmasittande elever i Uppsala kommun. 

Målgruppen som informanterna arbetar eller har arbetat med är främst hemmasittande barn 

som fortfarande går i grundskolan och således omfattas av skolplikten (7 kap SkolL). Valet av 

informanter är grundat både på yrkesområde och erfarenhet av målgruppen i fråga. 

Informanterna har alltså uppfyllt kravet på att de arbetat med eller arbetar med denna 

målgrupp innan de har valts ut. Informanterna i studien är från olika verksamheter och 

förvaltningar inom den studerade kommunen vilket gör att studien kan besvara sina 

frågeställningar. 

�18



Informanterna i denna studie är som följer. En informant är från hemterapeuterna i Uppsala 

kommun vilken har mött och möter många hemmasittare genom sitt dagliga arbete hemma 

hos familjer. Hemterapeuterna får sina uppdrag från socialtjänsten och utgör en insats som är 

till för att hjälpa en förälder i hemmet, då till exempel med strategier att hjälpa sitt barn att 

komma iväg till skolan. En informant har tidigare arbetat på en familjeenhet i kommunen och 

varit aktiv inom ELIS-projektet, som tidigare var ett projekt som Uppsala kommun drev för 

att få tillbaka elever med hög frånvaro under lång tid till skolan. Hen arbetar för närvarande 

med att förebygga ungdomars riskbeteende vilket gör att denne möter många hemmasittare 

fortfarande idag. En informant är skolkurator på en högstadieskola i Uppsala kommun och 

denna skola har en pågående problematik med hemmasittande elever. En informant arbetar 

med behandlingen på Magelungen Uppsala, som är en organisation som erbjuder 

behandlingsprogram och hjälp till hemmasittare. En gruppintervju har genomförts i studien  

med två koordinatorer inom Uppsala kommun. Koordinatorstjänsten är nyligen skapad efter 

en rapport som skrevs om vad som kan göras bättre av Uppsala kommun i arbetet med 

hemmasittare (Lannergård, 2017). Koordinatorernas arbetsuppgifter är övergripande att 

koordinera hjälpen och samverkan mellan olika aktörer som erbjuder hjälp till hemmasittaren 

i Uppsala kommun. En informant arbetar inom Uppsala kommuns ungdomsteam med råd och 

stöd och möter där många hemmasittare. En informant arbetar som socialsekreterare på 

ungdomsavdelningen inom ett område i Uppsala kommun. Hen arbetar alltså inom 

socialtjänsten på myndighetssidan och kunde på så vis ge information om hur det ser ut när 

en orosanmälan kommer in och hur processen ser ut när en hemmasittare får beslut om insats 

från Uppsala kommun. En annan informant arbetar inom öppenvårdsinsatsen Mentorn i 

Uppsala kommun. Mentorn är en insats från socialtjänsten där man bland annat möter 

hemmasittande ungdomar i arbetet. Insatsen försöker hitta lösningar och strukturer med 

ungdomen och dess nätverk för att ungdomen ska få en fungerande vardag. Dessa nio 

informanter har valts ut för att de ger denna studie ett brett perspektiv på arbetet med 

hemmasittare och studien kan då få olika infallsvinklar på hur samverkan tycks fungera. Det 

har varit av vikt för studien att få åtminstone en representant från de viktigaste aktörerna i 

kedjan som arbetar med hemmasittare i Uppsala kommun och detta mål kan uppnås med vårt 

urval av informanter. 

Det bör nämnas att en tionde intervju hade planerats med en representant från Barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP). BUP riktar sig till barn och unga upp till 18 år och är en 
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specialistverksamhet inom sjukvården. BUP kan utreda och ställa diagnoser om 

hemmasittaren misstänks befinna sig i ett psykiatriskt tillstånd eller har en psykisk sjukdom. 

Tyvärr har BUP inte svarat på förfrågan om deltagande i studien och därför kan denna studie 

inte ta del av deras perspektiv på arbetet med hemmasittare. Det tycks enligt denna studies 

resultat vara vanligt att hemmasittare har problematik inom autismspektrat och därför kan 

BUP ses som viktig del i arbetet med hemmasittare. Att de inte kunde medverka har troligtvis 

påverkat resultatet i den mening att studien inte nått lika mycket information om diagnostiken 

som hemmasittare ofta har. Det har också påverkat resultatet genom att studien inte fått 

BUP:s perspektiv på hur samverkan med andra aktörer och skola fungerar, vilket utgör en 

viktig del av syftet med studien. 

Datainsamlingsmetoden som valts i denna studie är intervjuer som spelats in på ljudfiler för 

att sedan transkriberas. Det genomfördes totalt nio intervjuer löpande under april månad. Vid 

ett av intervjutillfällena genomfördes en gruppintervju, men vid de andra tillfällena var det 

enskilda intervjuer. Gruppintervjun var med två personer från den nya koordinatorstjänsten i 

Uppsala kommun. Intervjuerna gjordes en och en av författarna till denna studie, sedan läste 

författarna igenom transkriberingarna från varandras respektive intervjuer noggrant för att 

bilda sig en uppfattning om materialet från alla intervjuer. Intervjuerna gjordes på 

informanternas arbetsplatser i tysta isolerade rum, för att ingen utomstående skulle höra vad 

som sades. Då syftet med studien gäller hur olika aktörer arbetar med hemmasittare samt hur 

de samverkar har det varit av vikt för denna studie att få olika perspektiv på problematiken 

med yrkesverksamma från olika håll inom Uppsala kommun. 

Av de olika typerna av intervjuer har det för denna studie valts semistrukturerade intervjuer. 

Det gör det möjligt att författarna till studien styr frågorna, men att informanterna samtidigt 

får möjlighet att brodera ut sina svar. Det ger intervjuarna möjlighet att ställa spontana 

följdfrågor och att kunna ha en diskussion under intervjuerna (Padgett, 2008, s.99-107).  

Den kanske viktigaste utgångspunkten i den valda datainsamlingsmetoden är att förbereda en 

välgjord intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden i denna studie innehåller olika teman som 

har att göra med studiens teorier, syfte och frågeställningar. Även tidigare forskning av 

relevans påverkade intervjuguidens utformning. Intervjuguiden utformades med noggrannhet 
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och sedan studiens handledare godkänt guiden genomfördes intervjuerna. Genom en 

välarbetad intervjuguide fick studien ett gediget material inför analysen. 

4.3 Analysmetod 
     
För att kunna analysera det insamlade materialet transkriberades samtliga intervjuer. Inom 

den kvalitativa forskningen är en tematisk analys att föredra då den ger möjlighet att förstå 

och strukturera det något komplexa och svårdefinierade material som en kvalitativ metod ger 

(Braun & Clark, 2006). Det transkriberade materialet kodades därför genom att materialet 

lästes igenom flera gånger så att en tydlig helhetsbild och mönster i texterna från intervjuerna 

upptäcktes. Författarna tog hälften av intervjuerna var och fördjupade sig i dem för att göra 

arbetet effektivt och möjliggöra en djupare analys av alla intervjuer. Braun och Clark (2006) 

beskriver att kodning av material är en viktig del i analysen av det insamlade materialet. Efter 

att man noga gått igenom materialet som transkriberats kodas materialet för att kunna urskilja 

de delar i de olika intervjuerna som hör till samma koder och utifrån dessa kan sedan olika 

teman identifieras. Teman hjälper till att få en överblick över materialet samt att urskilja 

gemensamma nämnare hos de olika intervjuerna. De teman som valts ska knyta an till 

studiens forskningsfråga och syfte eftersom att det är vad som ska besvaras i resultatavsnittet 

(Braun & Clark, 2006). I denna studie valdes de nedan presenterade temana ut och det är 

sedan de som utgör grunden för det resultat som redovisas senare i uppsatsen. De 

huvudteman som återfanns var: 

Bakomliggande orsaker 

Arbetet med hemmasittare 

Samverkan 

I analysarbetet användes en abduktiv ansats. Detta gjordes för att författarna till studien har 

läst tidigare forskning och genom erfarenhet har viss förförståelse om ämnet hemmasittare. 

Där igenom rör sig studieprocessen både genom teori och empiri där det togs hänsyn till vad 

som tidigare finns skrivet om ämnet. Framför allt togs det hänsyn till datamaterialet som 

inhämtades från informanterna i denna studie.  
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4.4 Validitet och reliabilitet 

Två nyckelbegrepp när det gäller att analysera forskningens metod är validitet och reliabilitet. 

Validitet är uppdelad i inre och yttre validitet där den inre innefattar att det resultat som 

redovisas verkligen är det resultat som inhämtats för studien och att det inte är tolkat eller 

vridet av den som genomfört studien. Det är viktigt att forskningsresultatet stämmer överens 

med vad informanterna givit för information för att studien ska vara trovärdig (Lincoln & 

Guba i Whittemore et al., 2001). Den yttre validiteten innebär att det ska finnas en röd tråd 

genom hela studien där alla val som görs grundar sig i studiens ursprungliga syfte. 

Tolkningarna och valen som görs bör också vara tydligt motiverade samt valet av metod bör 

vara lämpligt för studiens syfte (Whittemore et al., 2001).  

Dessa kriterier hade författarna till denna studie i åtanke under hela forskningsprocessen för 

att uppnå ett så trovärdigt och rättvisande resultat som möjligt för det som undersökts. Stor 

vikt lades vid att noggrant transkribera och tolka informationen som inhämtats vid 

intervjuerna på ett korrekt sätt så att informanternas svar träder fram och den egna 

förförståelsen sätts åt sidan. 

Med reliabilitet undersöks om en studie genomförts tillförlitligt samt om samma resultat går 

att uppnå om studien görs på ett likadant sätt igen. Reliabilitet är svårt att uppnå med en 

kvalitativ ansats då dessa studier bygger på människors egna erfarenheter. Dessa kan variera 

och förändras över tid och i olika sammanhang vilket gör att svaren kan skilja sig åt om 

samma studie genomförs upprepade gånger med likartade informanter (Howell, 2013 s. 183).  

För att öka reliabiliteten i denna studie användes likadan intervjuguide vid samtliga 

intervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att samma frågor ställdes till alla 

informanter, men med utrymme för följdfrågor. Detta gjordes med tanken om att intervjuerna 

skulle genomföras på likartade sätt för att få fram ett resultat som kunde analyseras. Vidare 

har också utförliga beskrivningar gjorts i metodavsnittet för hur författarna gått tillväga och 

genom hela uppsatsen finns metodologiska reflektioner. Detta är ämnat att öka studiens 

reliabilitet.  
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4.5 Etiska överväganden 

Angående de etiska överväganden som gjordes för denna studie avgränsades det för det första 

redan i syftesformuleringen till att undersöka hur professionella aktörer arbetar med hemma-

sittare. I och med detta valdes att intervjua yrkesverksamma personer som i sitt arbete 

kommit i kontakt med den valda målgruppen hemmasittare.  

För det andra utgick studien från Vetenskapsrådets (2011) fyra etiska riktlinjer vilka är 

följande: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. 

Enligt informationskravet informerades informanterna om syftet med studien, att medverkan 

är frivillig samt försäkrat dem anonymitet i studien enligt konfidentialitetskravet. Detta 

gjordes via e-post i god tid innan intervjuerna genomfördes. Enligt samtyckeskravet 

informerades informanterna om att de har rätt att bestämma över sin egen medverkan i 

studien samt att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst utan specifik anledning 

och utan att det innebär några negativa konsekvenser för dem. Det var viktigt att säkerställa 

att det inte fanns någon brist på samtycke till detta och det säkerställdes genom att 

informanterna svarade via e-post att de läst och godkänt informationsbrevet samt att samtliga 

informanter fyllde i en samtyckesblankett vid intervjutillfället. Enligt nyttjandekravet gavs 

information till informanterna om att informationen de uppgav vid intervjun hanteras säkert 

och endast användes för studiens forskningssyfte.  

Då en stor del av det sociala arbetet rör människor i känsliga och utsatta livssituationer bör ett 

etiskt förhållningssätt ständigt finnas med i arbetet med detta. Hemmasittare är inget 

undantag och de familjer vars barn är hemmasittare är i många fall utsatta och hjälpsökande. 

Inga enskilda fall har därför vid intervjuerna för denna studie diskuterats och av 

informanterna efterfrågades enbart generella svar.  

5. Resultat 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Den empiri som resultatet består av grundar 

sig i svaren från de kvalitativa intervjuer som utförts med olika personer inom det sociala 

arbetsfältet i Uppsala kommun som har erfarenhet av hemmasittare genom sitt yrke. Analysen 

av den insamlade empirin resulterade i tre huvudteman: Orsaker, arbetet med hemmasittare 

och samverkan. Valda teorier och begrepp användes vidare för att tolka empirin.   
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5.1 Bakomliggande orsaker 

De intervjuade personerna berättade i intervjun om vad de ser som den främsta orsaken till att 

ett barn blir hemmasittare. Flera ansåg att det är svårt att uttala sig om orsaken då det kan 

variera och vara väldigt individuellt, men de orsaker som generellt lyftes fram var neuro-

psykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, skolmiljö, familjesituationen samt sociala 

medier och dataspel. 

5.1.1 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Flera av intervjupersonerna ansåg att det ofta ligger någon form av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (NPF) bakom. Det framkom även att den inte alltid är diagnostiserad, 

men att de i de flesta fall ser tydliga tecken på att en NPF finns. Två exempel på hur 

informanterna svarade på frågan om orsaken till hemmasittande följer här: 

De som jag har kommit i kontakt med och av min erfarenhet så är det ju oftast någon form av 

neuropsykiatrisk problematik som har utvecklats under en längre tid. (IP 7) 

Men sen tror jag också att det har ökat och exakt vad orsaken är, det kan man ju fundera 

kring men särskilt inom målgruppen barn inom NPF problematik, att dom har fått det tuffare 

att må bra i skolan vilket gör att man är hemma. (IP 4) 

Det var inte alla informanter som lyfte fram NPF som en orsak, men de som gjorde det såg 

väldigt starka samband mellan diagnos och hemmasittande. Informanterna som talade om 

detta såg NPF som den allra tydligaste gemensamma nämnaren för hemmasittare och de 

talade alla relativt lite om andra orsaker som andra informanter lyfte fram. Det är 

anmärkningsvärt att en del av informanterna alltså inte överhuvudtaget nämnde NPF som en 

orsak till hemmasittande, medan andra lyfte fram det som den tydligaste orsaken. Vad detta 

kan bero på är oklart. Rör det sig om (o)kunskap, olika erfarenheter eller kanske att de 

kommer från olika arbetsfält och i och med det kommer i kontakt med och arbetar med 

hemmasittare på olika sätt?  

Informanterna som tog upp NPF som bakomliggande orsak till hemmasittande går i linje med 

vad Friberg et al. skriver i boken Hemmasittare och vägen tillbaka. Där menade författarna 
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att diagnoser inom autismspektrat är vanligt bland hemmasittare och att det ofta hänger ihop 

med magont, huvudvärk och oro som gör att de inte kan eller orkar gå till skolan (Friberg et 

al., 2015, s.17-20 & s.94-107). Detta kan ha sin grund i den studie som Centrum för 

epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting, publicerade 2017 som 

visar att unga som diagnostiserats med autism mer än fördubblats på bara fem år (Kosidou, 

Edwin, Magnusson & Dalman, 2017). 

Det är svårt att allmänt urskilja om diagnoser inom NPF har ökat och likaså om 

hemmasittande har ökat. Detta beror dels på att det troligtvis finns ett stort mörkertal i båda 

fallen, dels på att man pratar om och uppmärksammar diagnoser och psykiska besvär mer nu 

än tidigare. Samhället utvecklas hela tiden och det kan på så sätt bli svårare och svårare för 

vissa grupper att klara av. Skolan och samhället kräver att en diagnos är ställd för att någon 

ska få hjälp. Oavsett om hemmasittande och diagnostisering av neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har ökat eller ej, så tycks ändå ett samband mellan dessa gå att 

urskilja. Det är med andra ord inte helt ovanligt att de som sitter hemma har en diagnos av 

något slag.  

5.1.2 Psykisk ohälsa 

En annan orsak som flera informanter tog upp är psykisk ohälsa hos barnen som är 

hemmasittare. Ångest, depression och social fobi är några av de besvär som informanterna 

menade att barnen kan lida av. Nedan följer två exempel från intervjuerna: 

Det kan vara allt från social fobi, ångest till depression och väldigt mycket psykisk ohälsa 

som är det vanliga av dom som jag haft hittills. (IP 7) 

Ja alltså återigen är det svårt. Det är ju oftast någonting som har utlöst det från början. 

Exakt vad det är är ju inte helt lätt att utreda. Sen dom uppdrag som vi har nu, då är det ju 

många av dom som varit hemma en längre period, men man kan säga att det som 

upprätthåller skolfrånvaron nu är väl i väldigt, väldigt många fall ångestproblematik som är 

en gemensam faktor. (IP 4) 
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Även detta skriver Friberg et.al om i sin bok. Där beskrivs att hemmasittare ofta har social 

problematik, depression, dåligt självförtroende och ångest (Friberg et.al 2015, s.17-20 & s.

94-107). Likaså skriver Specialpedagogiska myndigheten i en rapport om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar att det är vanligt att personer med NPF också drabbas av någon form 

av psykisk ohälsa som depression eller ångest (Eriksson & Wolff, 2016). 

Det kan alltså tänkas att det som en del av informanterna lyfte fram som främsta orsak, NPF, 

hänger samman med vad andra sa som främsta orsak, psykisk ohälsa. En av informanterna 

uttryckte just detta:  

”Det är ju vanligt med NPF, och så någon typ av tilläggs… depression eller ångest. Sedan, 

vad som är vad, vad som är hönan och vad som är ägget”. (IP 4)   

Det tycks vara svårt att se vad som kommer först, depression som leder till skolfrånvaro eller 

hemmasittandet som leder till depression, men ett samband är alltså inte otänkbart. Det som 

kan anses anmärkningsvärt i intervjuerna är att det endast var en informant som lyfte fram 

både psykisk ohälsa och NPF. De andra nämnde faktorerna var för sig och nämnde inte att de 

kunde se ett samband eller att de också kunde se NPF hos de som har psykisk ohälsa eller 

tvärtom. 

5.1.3 Skolmiljö 

Skolmiljön och bristen på trygghet i skolan togs även upp som en tänkbar orsak till varför 

barn är hemma. Det lyftes fram att skolmiljön i kombination med en NPF eller psykisk ohälsa 

skapar stora problem för vissa elever. Så här beskrevs det i två av intervjuerna: 

Och där pratar dom ju om riskfaktorer för att utveckla en frånvaro och där pratar man om 

faktorer på individnivå och det kan ju ha att göra med psykiatrisk diagnos, ångest, 

depression, somatiska bekymmer, alltså rutiner och sådana saker. Sen så finns sociala 

faktorer och det är ju sånt som handlar om familjen, kompisar och så, och sen skolrelaterade 

faktorer och då är det ju både sånt som har att göra med inlärning och det pedagogiska men 

också sånt som mer har att göra med den fysiska skolan alltså förflyttningar, ljudnivå, 

relation till klasskompisar, förmåga att förhålla sig till tid. Det är ju hela läromiljön 
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egentligen. Så att det är ju många olika och jag tycker att man kan se att det är många av 

dom här delarna som liksom går ihop med varandra. (IP 6) 

Det är ju en jätteutmanande miljö om man tänker att man har dom svårigheterna (NPF) och 

så går man i en vanlig skola, om man säger typ 30 personer i en klass, och det är högstadie, 

man ska själv ta sig överallt och det är ostrukturerat, raster och så. Jag pratade med en 

psykolog som sa att dom här barnen blir liksom utbrända för att det blir en sån belastning 

under en så lång tid så att till slut så klarar man det inte. (IP 4) 

Båda informanterna menade att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa, NPF och 

skolmiljön. Elever med särskilda behov upplever enligt informanterna skolan som mer 

krävande och svårhanterlig än andra. Det går här att urskilja ett tydligt samband mellan de tre 

ovan presenterade orsakstyperna, neuropsykiatrisk diagnos, psykisk ohälsa och skolmiljö. 

Autism- och Asbergerförbundet (2010) skriver att elever med störning inom autismspektrat 

ofta upplever skolan som obegriplig och meningslös med för mycket krav på social 

kompetens. Som IP 2 uttryckte det: det finns en obalans mellan krav och förmåga. Skolan 

tycks vara en utmanande miljö för ungdomar med särskilda behov. Som IP 4 säger i citatet 

ovan tycks skolan till slut bli så utmanande och krävande att de blir utbrända. En annan 

informant uttryckte en tänkvärd mening: 

”Om man är vuxen och deprimerad är det ingen som tvingar dig att jobba, varför gör man 

då det med barn? Ett barn som blir utbränt tvingas gå i skolan, vilket inte sker om man är 

vuxen.” (IP7) 

Flera av informanterna uttryckte att det är för mycket fokus på skolprestationer och för lite 

fokus på elevens välmående. Eleven, som inte bara är en elev utan ett barn, mår uppen-

barligen inte bra och behöver antagligen hjälp i sin situation innan man fokuserar på skolan 

som det viktigaste. Ett problem som flera tog upp var att det är väldigt hög belastning på BUP 

i Uppsala och att väntetiderna där är alldeles för långa. Detta medför att barn som mår dåligt 

måste göra det väldigt länge innan de kan få hjälp. Mitt i allt detta finns skolan, som om deras 

psykiska ohälsa inte var jobbig nog. Frågan vi ställer oss är om det i slutändan verkligen är 

viktigare för ett barn att gå ut nian med godkända betyg än att ha god psykisk hälsa. 
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5.1.4 Familjesituationen 

Familjen tycks ha en stor inverkan på hur barnet mår och kopplingar gjordes i en del av 

intervjuerna mellan problem i familjen och barn som är hemmasittare. Det beskrevs bland 

annat såhär: 

Samhället ställer större och större krav på att föräldrarna måste ut. Ofta är ju föräldrarna 

inte hemma, de måste iväg. Stressade. Det handlar ju om föräldrarnas förmågor. Alltså det 

här med psykisk ohälsa har ju också blivit större, mer utbrett. Det ser vi ju hos föräldrarna 

mer och mer. Även diagnoser har blivit mer och tydligt. Så eleverna själva har ju ofta en 

diagnos, och det var inte heller så mycket förut. Det blir mer och mer ensamstående 

föräldrar. Orken tryter hos föräldrarna. Även om barnen har en diagnos så hänger det ju 

ändå på föräldrarna. Så det blir väl större och större krav på föräldrarna ute i samhället 

idag. (IP 1) 

Denna informant såg uppenbarligen ett samband mellan barns diagnos, psykisk ohälsa och 

föräldrarnas förmågor. Informanten betonade ökningen av psykisk ohälsa och att det även 

ökar bland vuxna. De övriga informanterna talade mestadels om ökningen av psykisk ohälsa 

bland barnen, men här menade informant 1 att även de vuxna drabbas mer vilket i sin tur 

påverkar barnet i familjen. Att fler barn diagnostiseras idag var det flera av informanterna 

som tog upp och även de behov som barnet då har. Detta ställer naturligtvis högre krav på 

föräldraförmågan och kraven på dem ökar. Informant 1 menade att det finns ett samband 

mellan detta och att barnet blir hemmasittare, att föräldrarna inte orkar möta de behov som 

barnet har, inte sätta gränser eller se till så att barnet får den hjälp som behövs och att det 

enkla alternativet, att låta barnet vara hemma, väljs. Som tidigare nämnt tycks det finnas ett 

samband mellan diagnoser, främst neuropsykiatriska, och hemmasittande, vilket stämmer 

överens med informant 1:s bild av vilka barn som sitter hemma och varför de gör det. 

Informant 2 berättade om sin syn på familjen i relation till hemmasittaren på följande vis: 

Sen har vi också i hemmet att familjesystemen inte vet hur de ska hantera det. Och sen kanske 

de vill ha sina barn hemma. För det är ju lite mysigt och nice att ha nån att umgås med. Att 

dom blir istället som ett ankare för ungdomen och ibland är det också flera syskon så det är 
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därför vi jobbar med hela familjesystemet. För vi tror inte att vi kan hjälpa ungdomen genom 

bara ungdomen. (IP2) 

Informant 2 pekade i intervjun på vikten av att jobba med hela familjen, inte bara med 

hemmasittaren själv. Detta går hand i hand med vad flera informanter uttryckt angående att 

arbeta systemteoretiskt, alltså med system runt om ungdomen. Dessa system kan vara familj, 

kompisar, fritidsaktiviteter eller andra former av sammanhang där barnet befinner sig. 

Informant 3 såg dock svårigheterna med att arbeta med familjen för skolans del: 

Att skolan har fokuserat på att “nu ska den här eleven få extra matte”. För att skolan har ju 

inte som uppdrag att jobba med familjeproblematik. Och det var därför ELIS-projektet var så 

otroligt lyckat. Därför att skolan i samarbete med familjeenheten kunde se sammanhanget, 

att man inte tittade bara på individen i sig utan man tittade på helheten. Vad finns det för 

faktorer runt det här barnet som gör att det inte går i skolan? Det var otroligt vilka 

familjetragedier vi upptäckte när vi jobbade på det sättet. (IP3) 

ELIS-projektet var ett projekt för hemmasittare som tidigare drevs av Uppsala kommun, men 

som efter en tid lades ner. Flera av informanterna som känner till ELIS nämnde det som ett 

bra, välfungerande projekt som verkade för samverkan där man såg hemmasittaren utifrån ett 

helhetsperspektiv och inte bara som en individ. Flera av informanterna betonade att det ofta 

inte är barnet som är problemet, det är ofta flera olika faktorer runt om som samspelar och 

gör att barnet sitter hemma. En del av informanterna menade att i skolan så ses barnet som en 

elev, hemma ses den som en son eller dotter och i samhället som en hemmasittare, fastän det 

är samma individ man talar om. En samsyn på barnet och mer delaktighet från skolan i det 

som rör familjesituationen var något som önskades från flera håll under intervjuerna.  

5.1.5 Sociala medier och dataspel 

Sociala medier och dataspel togs upp av en del informanter som en tänkbar orsak till att 

barnen stannar hemma från skolan. En av beskrivningarna är denna: 

Först så kommer ju problematiken kring spelmissbruk. Vi träffade väldigt många ungdomar 

som spelade dataspel, vände på dygnen och hade svårt att komma iväg till skolan. Sen har 
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även sociala medier varit en stor orsak, att det händer väldigt mycket på sociala medier och 

bilder och filmer sprids väldigt fort och att många sen inte klarar av att gå till skolan. (IP 3) 

Flera av informanterna menade likt informant 3 att det var vanligare förut att ungdomar 

stannade hemma för att spela dataspel, men att så inte är fallet när man pratar om 

hemmasittare. Att spela dataspel är istället något de gör när de är hemma för att fördriva 

tiden, men det är inte det som är den egentliga orsaken till att de är hemma. Dataspelen blir 

ett tidsfördriv, men det är snarare de andra, ovan nämnda orsakerna som lyfts fram som de 

egentliga orsakerna till att barnen stannar hemma. Informant 6 sade angående dataspel att 

”det är viktigt att skilja på om de är spelberoende eller om de spelar för att det är 

ångestdämpande”. Hen menade att många spelar för att det är tråkigt att sitta hemma och inte 

göra någonting, men att det kan finnas fall av spelmissbruk där det i så fall handlar om en helt 

annan problematik och andra åtgärder. 

Det som informant 3 i citatet ovan lyfte upp som en orsak till att vissa stannar hemma i 

dagsläget är sociala medier. Hen menade att det är en ny form av mobbning som finns där och 

bilder och filmer sprids enkelt och gör att vissa barn känner obehag eller blir uthängda och 

därför inte vill gå till skolan. Mobbning och kränkningar var annars något som få av 

informanterna tog upp som en utmärkande orsak till hemmasittande. Det nämndes att fall av 

det också finns, men att det inte utmärker just hemmasittare. I de fallen pratas det enligt 

informanterna mer om skolk eller ströfrånvaro, men den långa, sammanhängande frånvaron 

som karaktäriserar hemmasittare handlar i grunden oftast inte om det. 

Slutligen, angående frågan om orsaker som kan tänkas ligga bakom att ett barn blir 

hemmasittare, fick den många olika svar. Det kan tolkas som att det inte finns ett givet svar 

på varför hemmasittare finns. Orsakerna varierar och är med all säkerhet olika för varje 

enskild individ. Det framkom av studien att inte en enda av informanterna svarade på frågan 

om vilka orsaker som kan ligga bakom att ett barn blir hemmasittare genom att lyfta fram vad 

barnen själva har sagt. Alla informanter spekulerade själva i vad de tror är orsaken, vad de ser 

som den mest vanliga och vad de har för erfarenheter, utan att ens nämna vad hemmasittarna 

själva sagt. 
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5.2 Arbetet med hemmasittare 

Temat arbetet med hemmasittare är här indelat i två underteman: Hur varje aktör initialt 

kommer i kontakt med hemmasittaren samt aktörernas insatser för hemmasittare. 

Inledningsvis presenteras hur varje aktör initialt kommer i kontakt med hemmasittaren.  

5.2.1 Den initiala kontakten 

För att förstå vad varje aktör kan erbjuda i arbetet med hemmasittare, hur samverkan går till 

samt för att förstå hur situationen kring hemmasittare i Uppsala kommun ser ut är det relevant 

att först förstå hur varje aktör initialt kommer i kontakt med hemmasittaren. 

Det tycks logiskt att börja med att titta på hur skolan uppmärksammar hemmasittare då 

problematiken börjar där. Informant 8 som är skolkurator på en högstadieskola i Uppsala 

kommun beskrev i intervjun att hen initialt uppmärksammar hemmasittaren genom att titta på 

en så kallad frånvarotrappa som personalen har via ett skolnätverk för att se hur länge eleven 

varit hemma. Informanten sade att det ofta är klassens mentor (klassföreståndare) som 

uppmärksammar frånvaron och för informationen vidare till skolans elevhälsoteam. 

Informant 8 beskrev detta på följande sätt: 

Om det är jättehög frånvaro ska mentorn säga det till elevhälsoteamet som ska redogöra för 

vad de gjort tillsammans med föräldrarna. De ska fråga föräldrarna: ”Har eleven varit 

hemma? Varit sjuk? Vad för sjukdom?” Och är det mycket att man kanske inte har tagit sig 

till vårdcentral, kanske skolsköterskan blir inkopplad och kanske får prata om vad som är 

förkylning och vad som är rimligt att vara hemma för. Och är det mer spänning, stress, 

kamratrelationer så är det kanske mer på mitt bord. (IP 8) 

Informant 8 förklarade vidare att när frånvaron skenar iväg ordentligt anmäler skolans 

elevhälsoteam detta till socialtjänsten. Informanten berättade att hen går på många 

anmälningsmöten kring detta för att lämna skolans bild av situationen.  

En del av informanterna påpekade att de ansåg att skolorna generellt måste bli bättre på att 

upptäcka frånvaro i tid och att arbeta förebyggande. Så här beskrev en av informanterna det:  
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Jag skulle säga att en stor del av dom vi har är sånna som skolan inte har agerat på under 

väldigt lång tid, det har gått månad efter månad och man har inte riktigt kraftfullt förstått 

orsaken utan tiden bara rinner iväg. Som sen skapar andra svårigheter och andra problem, 

det är väl också en gemensam nämnare för många av hemmasittarna vi har idag. (IP 4) 

Skolan har enligt flera informanter det avgörande ansvaret för att upptäcka beteende-

förändringar och förändrad frånvaro hos en elev för att kunna anmäla i tid och vidta åtgärder 

innan eleven blir hemmasittare. Flera uttryckte en önskan om att kunna arbeta mer 

förebyggande, men att det inte är möjligt i dagsläget på grund av tids- och resursbrist. 

Informanterna från koordinatorstjänsten sa i intervjun att de får in beställningar från skolor 

gällande olika individärenden där skolfrånvaron är mycket hög. Efter vårdnadshavares 

godkännande hjälper de sedan till att samordna insatser runt dessa elever. Informant 6 från 

öppenvårdsinsatsen Mentorn sa att de däremot får sina ärenden via socialtjänsten. Skolornas 

orosanmälan går till myndighetssidan inom socialförvaltningen. Där görs sedan en utredning 

och om insatser beviljas för hemmasittaren kan en av dessa insatser komma från Mentorn i 

Uppsala kommun. Även informant 1 från insatsen Hemterapeuterna i Uppsala kommun sa i 

studien att det krävs en remiss från myndighetssidan på socialtjänsten för att kunna få hjälp 

av dem. I denna studie finns en informant som representerar just myndighetssidan på 

socialtjänsten (informant 7). Denne informant gör utredningar kring orosanmälningar om 

barn, bland annat hemmasittare. Informant 7 berättade att myndighetssidan oftast kommer i 

kontakt med hemmasittare via orosanmälningar från skolan med information om att eleven 

har haft mycket hög frånvaro under lång tid. Denna informant sade också att 

beteendeförändringar och dramatiskt försämrade betyg också har varit skäl när skolan har 

orosanmält barnet. Informant 7 förklarade hur det går till när de får in en anmälan: 

Ja först får vi ju då en anmälan, sen så har vi en mottagningsenhet som får in anmälan som 

gör en förhandsbedömning, och så är det dom som avgör om det ska inledas eller inte inledas 

utredning och om det inleds så kommer det till oss. Och mitt jobb är ju att utreda vad som är 

huvudorsaken till varför ungdomen inte vill gå till skolan. (IP 7) 
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En beviljad insats för hemmasittaren kan bland annat vara ungdomscoach, insats från 

Mentorn eller kontaktperson. Ofta är det också så att familjen och föräldrarna kan behöva 

insatser och att hemmasittaren också får hjälp genom dessa. Det kan exempelvis vara 

familjebehandling på familjeenhet, hemterapeuter som hjälper föräldrarna att hjälpa sitt barn 

eller liknande. 

Vår studie har två intervjuer med informanter som arbetar, respektive tidigare har arbetat, på 

en familjeenhet i Uppsala kommun. Den ena av dem har arbetat med projektet ELIS, vilket 

tidigare var ett projekt inom Uppsala kommun där man arbetade med hemmasittare men som 

inte längre finns kvar, i sin tjänst på familjeenheten. Dessa informanter har som familje-

behandlare arbetat med både föräldrar och barnen i fråga. Informanterna från 

familjeenheterna berättade i intervjuerna att föräldrar och familjer dels har kommit frivilligt 

till enheterna för att få hjälp med familjerelaterade problem, dels kommit utifrån remisser 

från socialtjänsten.  

Informanten från den privata organisationen Magelungen Uppsala sa i intervjun att föräldrar, 

skolor, kommunen och alla andra möjliga aktörer ringer upp dem och ber om hjälp med 

hemmasittare. Hen förklarade vidare att olika kommuner runt om i landet köper deras 

behandling för hemmasittare, kallat ”Hemmasittarprogrammet”. Uppsala kommun har inte 

köpt in behandlingen, varför Magelungen i Uppsala för tillfället framför allt arbetar med 

andra närliggande kommuner. Hen hoppas att Uppsala kommun i framtiden ska ordna någon 

form av klinisk insats anpassad för hemmasittare, då Uppsala kommun enligt informanten 

ännu saknar kliniska specialister inom området. Här anser författarna till studien att det kan 

tänkas finnas ett visst vinstintresse för Magelungen då de är ett privat företag. Detta bör tas i 

beaktande, men Magelungen valdes att ha med i studien trots detta då de till synes är en av de 

främsta aktörerna som arbetar med hemmasittare. Informanten sade vidare i intervjun att 

organisationen Magelungen, till skillnad från alla andra aktörer, endast tar emot de “värsta” 

fallen där barn och ungdomar varit hemma i flera års tid. Hen uppger att Magelungen endast 

tackar ja till dessa fall och beskrev detta på följande sätt.  

Ja, vi tar ju inte emot de som varit hemma i tre eller fyra månader. Utan de ska ha varit 

hemma i flera år. Kroniskt då. Öppnar inte ens dörren till sitt rum. På den nivån. (IP2) 
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Sammanfattningsvis får de allra flesta aktörer den initiala kontakten med hemmasittare via 

orosanmälningar som skolan gör när eleven har haft mycket hög frånvaro under lång tid. Det 

finns även familjer som kan få hjälp via så kallade öppna ingångar, utan remiss från social-

tjänsten. Detta kräver då att familjerna själva söker hjälp. Stor del av ansvaret ligger därför på 

skolan, att de upptäcker frånvaro i tid och anmäler till socialtjänsten vid behov. Skolan har 

stor möjlighet att förebygga hemmasittande genom att uppmärksamma beteendeförändringar 

och frånvaro i tid, innan barnet blir hemmasittare. 

5.2.2 Insatser och vad de innebär 

I detta avsnitt går vi in på vad de olika insatserna faktiskt innebär för hemmasittaren utifrån 

vad informanterna berättade under intervjuerna. Detta visar vad varje aktör kan erbjuda 

hemmasittaren för hjälp och är en del av syftet med denna studie. 

Till att börja med går vi in på vad informanten som är socialsekreterare på barn och ungdom i 

Uppsala kommun säger om vad hen kan erbjuda för insatser för hemmasittare. Hen tar emot 

orosanmälningar från bland annat skolor. Hen berättade att om hemmasittaren beviljas insats 

finns det en hel del alternativ att välja mellan. Informanten berättade följande om vilka 

insatser som Uppsala kommun kan bevilja hemmasittare:  

Vi har ju väldigt mycket insatser. Det finns allt från samtalskontakt till ungdomscoach till 

kontaktperson. Först så utreder man ju och ser vad som är huvudproblemet och väldigt 

många blir ju aktuella inom BUP. Jag kan ju bara säga utifrån hur jag jobbat, men att jag 

börjar med att göra ett SIP möte (Samordnad individuell plan) för att sammankalla skola, 

socialtjänst och BUP för att se vad varje myndighet kan göra. (IP7)  

Informanten som är skolkurator på en högstadieskola i Uppsala kommun berättade följande 

om vad hen kan göra för hemmasittarna som hen kommer i kontakt med. Hen uttryckte att det 

är svårt att hjälpa hemmasittaren från skolans håll på grund av att hemmasittaren är just 

hemma. Enligt informanten har skolan begränsade resurser att komma hem till hemmasittaren 

och prata med denne i hemmet. Hen uttryckte en vilja att göra mer, men att det oftast blir 

telefonsamtal hem till hemmasittaren som tyvärr inte alltid svarar. Informanten förklarade 
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vidare att skolan kan göra mycket för elever med problembeteenden som har hög frånvaro, 

men som ändå är i skolan emellanåt. Ofta är dessa så kallade korridorsittare, elever som är i 

skolans lokaler men inte på lektioner. Hen berättade att dessa korridorsittare ofta “skojbråkar” 

och är stökiga i korridorerna.  Informanten berättade att dessa elever ofta mår dåligt och 

riskerar att bli hemmasittare på heltid på grund av alla konflikter med klasskamrater. Hen 

menade att konflikterna och trakasserierna ofta fortsätter utanför skolan på sociala medier, 

och att det tyvärr är svårt för skolan att kontrollera och hantera det. Att trakasserier på sociala 

medier är ett stort och svårt problem var också något som andra informanter tog upp. 

Skolkuratorn uttryckte vidare under intervjun att hen har hand om alldeles för många elever 

för att kunna göra ett bra arbete för hemmasittarna på skolan. Det förebyggande arbete som 

skolan fokuserar på är bland annat utredningar om kränkingar samt att de har trepartssamtal 

för att lösa konflikter mellan elever. Detta menade informanten kunde vara förebyggande mot 

hemmasittande, men att det inte hjälper de som redan är hemmasittare. Hen uttryckte en 

önskan om att skolan skulle ha ännu mer förebyggande arbete för att bygga en värdefull 

sammanhållning i klasserna så att eleverna trivs och vill vara i skolan. När skolan upptäcker 

att frånvaron skenar iväg för en elev berättade informanten att skolan gör en orosanmälan till 

socialtjänsten, men att socialtjänsten tyvärr inte alltid inleder utredningar. Hen berättade 

också att hen som skolkurator alltid informerar hemmasittaren om hjälpen som finns att få 

från Råd och stöd (socialt stöd genom Uppsala kommun), ungdomscentrum samt frågar alltid 

hemmasittaren om vårdcentralen finns inkopplad ifall det finns en sjukdomsbild med i 

frånvaron. Hen berättade att skolan också informerar hemmasittaren om BUP samt om att det 

finns psykologer och kuratorer att tillgå på ungdomsmottagningarna. Hen sa under intervjun 

att hen kan erbjuda stödsamtal för hemmasittaren, men att det dock finns en gräns där hen 

inte kan hjälpa mer utifrån sitt uppdrag som skolkurator på grund av resursbrist och tidsbrist. 

Hen berättade att en en skolkurator inte kan ställa diagnos, göra suicidbedömningar eller 

arbeta med hallucinationer utan att det är en psykologs arbete. Hen sa vidare att deras skola 

just nu delar psykolog med en annan skola i Uppsala vilket innebär att psykologen inte hinner 

göra allt det arbete som hen kunde ha gjort om tiden räckte till. En aspekt för förståelsen 

kring varför hemmasittande är så utbrett och som framkom under intervjun med skolkuratorn 

var att skolan ofta inte orosanmäler hemmasittaren till socialtjänsten förrän skolfrånvaron är 

mycket hög. Det ska alltså ha gått mycket lång tid innan en hemmasittare uppmärksammas 

och kan få ordentliga insatser. Detta uttryckte skolkuratorn bland annat berodde på 

arbetsbelastning och att hen har för många elever att ha ansvar för. 
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Det är många hemmasittare som blir hänvisade till BUP då många har eller behöver ha en 

diagnos ställd. Vi ville intervjua BUP i denna studie men fick tyvärr inte något svar från dem, 

antagligen på grund av just arbetsbelastningen som för närvarande är stor på BUP. Att få en 

tid hos BUP tar alldeles för lång tid, enligt flera informanter. Problematiken kring att det tar 

tid att få diagnos och eventuell behandling är något som flera av informanterna nämnde som 

en viktig orsak till att hemmasittarna är hemma mycket längre än egentligen nödvändigt. 

Nedan berättar en informant hur hen ser på problematiken kring de långa väntetiderna för 

vård:  

Vårdtiderna kanske ligger på, som tidigast, då det är solskenshistorier vi pratar om, kanske 6 

månader. Och då ska det flyta på, så mer realistiskt kanske det ligger på mellan 12 och 18 

månader. Och det är ju inte alla man lyckas med. (IP 2)  

Även andra informanter såg negativt på kötiderna till BUP:  

Alltså vi har elever som inte får rätt fördjupad utredning till exempel, att man misstänker 

autism eller ADHD problematik, som då kan stå och vänta ett år eller ett och ett halvt år på 

utredning för att se om det handlar om medicinering eller så, eller andra typer av 

stödinsatser från socialtjänsten eller alltså kontaktpersoner eller annat för att man kan inte 

verkställa det på grund av att det inte finns folk. (IP 4)  

Citaten ovan visar alltså på att det är lång väntetid till både BUP och andra insatser. De som 

får lida av de långa väntetiderna är givetvis hemmasittarna själva som kan få fördjupade 

problem som i sin tur tar ännu längre tid att lösa. Skolkuratorn uttryckte också att ytterligare 

en anledning till att insatser tar tid är att föräldrar ofta förhalar processerna. Hen menade att 

skolan har erfarenhet av att resursstarka föräldrar har en inställning av att de ska lösa allt på 

egen hand och att föräldrarna säger att de själva ska ta kontakt med alla aktörer och att de inte 

förstår att insatser tar tid att få på grund av de långa kötiderna. Detta kan tyvärr också leda till 

att hemmasittarna får en fördjupad problematik.  

De flesta aktörer som erbjuder insatser berättade under intervjuerna att de först utreder vilka 

orsaker som ligger bakom hemmasittandet. De gör alltså en ordentlig kartläggning för att inte 
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slösa tid och resurser på att ge fel insats till hemmasittaren. På så vis arbetar de flesta aktörer 

som har intervjuats i denna studie systemteoretiskt. De tittar till exempel på om det finns 

syskon som kan vara positiva förebilder eller om dessa också är hemmasittare och är en 

delorsak till hemmasittandet. De tittar även på om det finns diagnoser eller misstanke om 

diagnoser och om det finns någon fritidsaktivitet som fortfarande fungerar. De tittar 

systemteoretiskt på vänner, separationer, familjekonstellationer och om familjen som system 

påverkar hemmasittaren positivt eller negativt. Flera informanter nämnde till exempel att det 

kan vara mycket bråk och konflikter inom familjen vilket påverkar hemmasittaren negativt. 

De berättade vidare att insatsen i så fall eventuellt behöver börja med att få familjen att lösa 

konflikter och att lära dem lågaffektivt bemötande. Aktörerna tittar alltså på hur de olika 

systemen runt hemmasittaren ser ut och hur de fungerar för att kartlägga vad som ligger 

bakom och vad som behöver förändras för att stärka systemen och nå en förändring.  

Informanten från organisationen Magelungen berättade att det är elever som har varit hemma 

kroniskt i flera år som plockas upp av dem. Informanten sa under intervjun att de tar emot 

hemmasittarna som står längst från samhället, de mest isolerade. Hen berättade vidare att hen 

önskar att de insatser som Magelungen erbjuder inte skulle behöva finnas, men att de tyvärr 

behövs. Hen berättade att de gör en extra grundläggande kartläggning av barnets behov innan 

insats sätts in. Organisationen har en socionom och en psykolog på sin avdelning i Uppsala 

som gör en inledande och ordentlig kartläggning som sträcker sig över fyra veckors tid där de 

tittar systemteoretiskt på hur olika system runt barnet fungerar. Det är den första av tre faser 

som Magelungens behandlingsprogram för hemmasittare består av. Informanten från 

Magelungen berättade att de efter kartläggningen gör en bedömning om problematiken ryms 

inom ramen för deras program. Hen berättade att de ibland ser att det handlar om andra typer 

av insatser från andra aktörer för att hjälpa hemmasittaren på bästa sätt, och då går inte 

Magelungen in med sina insatser. Om de anser att behovet är inom ramen för deras program 

så lägger de fram ett förslag på ett antal insatser som de tänker att de ska göra i 

behandlingsfasen inom deras så kallade ”Hemmarsittarprogram”. Informanten berättade 

också om vikten av att bilda en allians med hemmasittaren i början av behandlingen. Detta är 

något som flera andra informanter också menade är avgörande för att nå förändring. 

Informanten från Magelungen berättade vidare om att de i behandlingsfasen av deras program 

spenderar mycket tid i hemmet där hemmasittaren ofta lever isolerad på sitt rum. Sedan 
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appliceras kognitiv beteendeterapi för att hemmasittaren stegvis ska lämna sitt rum och 

komma ut i samhället. Informanten uttryckte att fokuset under hemmasittarprogrammet är att 

de stegvis exponerar hemmasittaren för olika obehagliga situationer. Det kan handla om att gå 

på promenader och att öva på att åka skoltaxi eller buss. Samtidigt som detta sker berättade 

informanten att de också arbetar med familjesystemet ur ett systemteoretiskt perspektiv. Det 

kan till exempel handla familjepedagogiska insatser för att hjälpa vårdnadshavare hantera 

konflikter i hemmet. Om den tredje fasen i hemmasittarprogrammet sades följande:  

Sen har vi tredje delen och det är det som vi kallar vidmakthållandefasen. Och då är det vår 

förhoppning att vår behandling ska ha gett goda resultat. Och då handlar det om att 

vidmakthålla det som är då. Att kunna fasa ut. Dom måste lära sig att ta hand om sig själva. 

För att annars när vi avslutar, då faller dom tillbaka i samma mönster. Och sen överlämna 

till skola eller till gymnasiet. Sen om dom inte kan komma vidare till gymnasiet försöker vi ju 

ordna med praktikplats och så. (IP 2)  

Informanten berättade att vidmakthållandefasen kännetecknas av empowerment, som också 

är en av de valda teorierna i denna studie. Denna fas handlar om att ge barnet empowerment 

att själv klara av att gå till skolan i framtiden, utan någon draghjälp. Enligt informanten är det 

en viktig och avgörande fas för en lyckad behandling.  

Informanten från Hemterapeuterna i Uppsala berättade under intervjun vad hemterapeuterna 

har att erbjuda i sitt arbete för hemmasittarna. Hemterapeuterna gör en systemteoretisk 

kartläggning i början av sin insats, för att till exempel se hur familjesituationen ser ut och vad 

skolan i dagsläget gör och inte gör för hemmasittaren. Hen berättade vidare att de fokuserar 

på hela familjen då de menar att hela familjesystemet är viktigt för att få iväg barnen till 

skolan. Främst fokuserar de på föräldrarnas förmågor. Informanten menade att föräldrarna 

kanske själva behöver en diagnos och hjälp för att bättre kunna ta hand om sina barn. Eller 

också kan barnet i fråga behöva en diagnos för att kunna få rätt hjälp och i så fall börjar 

hemterapeuterna med att hjälpa föräldrarna att vända sig till BUP eller skolpsykologen för att 

få hjälp med detta. Informanten berättade att hemterapeuterna arbetar mycket flexibla tider då 

deras fokus ligger på utredning och stöd med morgonrutiner och kvällsrutiner i hemmet hos 

�38



de drabbade familjerna. Att vara där när hela familjen är hemma och se vad som sker, stötta 

och visa på hur saker och ting kan göras annorlunda. Föräldrafokuset som hemterapeuterna 

har känns igen från några av de andra informanterna, men inte från alla. Vissa av 

informanterna uttryckte att de främst arbetar med barnet i fokus.  

Informanten som tidigare arbetade med ELIS-projektet berättade om vad de kunde erbjuda 

hemmasittarna när ELIS-projektet fortfarande var igång. Detta är intressant för att se vad 

Uppsala kommun eventuellt gick miste om när de avslutade projektet för några år sedan. 

Projektet tog emot hemmasittare som varit hemma i minst tre månader med mer än 60 

procent frånvaro innan de blev inkopplade. Sedan erbjöd de de drabbade familjerna hjälp med 

både familjebehandling och med skolproblematiken. Hen menade att det var mycket 

framgångsrikt att arbeta så intensivt, målinriktat och kliniskt som de gjorde med ELIS, men 

att de tyvärr inte hann hjälpa särskilt många på grund av att arbetet de la ner på varje 

hemmasittare tog väldigt mycket tid. Det var professionella från olika verksamheter som 

arbetade tillsammans i ELIS. Hen berättade även att det kostade kommunen väldigt mycket 

pengar och att de därför så småningom la ner projektet ELIS. Informanten berättade att 

behandlingen för hemmasittarna utgick från hembesök eftersom hemmasittarna var just 

hemma. Hen menade, likt de flesta andra informanter, att en systemteoretisk kartläggning var 

en viktig del i det inledande arbetet. Det var enligt informanten framgångsrikt att ha 

stödsamtal med hemmasittaren själv om det gick, att sitta med föräldrarna runt köksbordet för 

att prata och se vad som fungerar och inte fungerar i systemen runt familjen. Informanten 

menade att det var viktigt att se helheten för att hjälpa hemmasittaren på bästa sätt. 

Informanten menade att ELIS var oerhört positivt för de familjer som var motiverade att 

arbeta på detta sätt. Hen pekade på, likt andra informanter, vikten av en god allians för att få 

till ett gott samarbete:  

Och relationen går ju mycket ut på att ”det är inte fel på dig, det finns en problematik runt 

omkring dig som är jättejobbig”. Att bygga en allians. Och det har sen kunnat gå vidare till 

att vi tagit promenader tillsammans och samtalat (IP 3).  
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Informanten från ELIS-projektet ansåg det viktigt att vara hemma hos hemmasittarna, att vara 

där de var. Hen uttryckte att hen tror att arbetet som hemterapeuterna gör är positivt för 

hemmasittarna då de förlägger sin arbetstid just hemma hos hemmasittarna. Hen berättade 

även att hen tror att det är bra att det finns koordinatorer i Uppsala kommun som samordnar 

insatser, men att det också måste finnas kliniska insatser som arbetar med behandling hemma 

hos hemmasittarna för att faktiskt kunna hjälpa dem.  

För att gå vidare till nästa verksamhet så berättade informanten som arbetar som 

familjebehandlare  att hen arbetar med så kallad funktionell familjeterapi på en familjeenhet i 

Uppsala. Hen beskrev att hen ofta ser ett perspektiv där det finns relationsproblem mellan 

föräldrarna i familjen som gör att barnen mår dåligt och att det ibland finns hemmasittare i 

dessa familjer. Hen menade också att det även kan vara andra destruktiva familjemönster som 

kan ligga bakom. Informanten menade att de försöker få hela familjen att komma till 

familjeenheten för att kunna ha samtal och erbjuda hjälp, men att hemmasittare ofta har svårt 

att komma ut och därför får familjebehandlarna ibland komma hem till familjerna. Hen sa, 

likt flera av de andra informanterna, att de har ett systemteoretiskt perspektiv där de först gör 

en kartläggning av familjens mönster. De tittar på konflikter, behov hos familjemedlemmarna 

och hur hierarkierna i familjen ser ut. Om hierarkierna i familjen är omkullkastade mår ingen 

bra, menade informanten i intervjun. Ibland pratar familjebehandlarna med föräldrarna om 

hur det är att vara förälder och ibland pratar de med hela familjen. Till skillnad från de andra 

informanterna berättade denna informant att de i samtalen ofta går bakåt i tiden för att 

föräldrarna ska förstå hur deras egen uppväxt format dem och vilka faktorer från barndomen 

som gör att de kanske inte sätter gränser för sina egna barn idag. Informanten förklarade delar 

av familjeterapins arbete på följande vis:  

Och att försöka få dom att bli intresserade av en förändring. Ibland gör vi upp såhär som en 

cirkel och den här cirkeln tänker vi är 24 timmar och hur skulle dom vilja, om man gör 

tårtbitar, hur många timmar vill dom lägga på sömn, hur mycket vill dom lägga på studier, 

hur mycket vill dom lägga på datorn. Att man försöker få med dom i hur skulle dom vilja ha 

det. Istället för att sitta och döma och tycka till att det här är dåligt. Vad behövs? Vad behövs 

för att du ska komma ut? (IP 5)  
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Detta kan tolkas som att även denna informant tycker att det är viktigt med en respektfull och 

fördomsfri allians i arbetet med familjer. Informanten berättade vidare att det handlar mycket 

om att försöka få familjerna att berätta ifall de är nöjda med sina liv idag och få dem att 

värdera vad som är viktigt i deras liv. Hen menade att de flesta ändå tycker att det är viktigt 

att gå i skolan när det kommer till kritan.  

För att gå vidare till vad nästa verksamhet kan erbjuda för hjälp så berättade informanten från 

insatsen Mentorn Uppsala att de är en insats som socialtjänsten måste bevilja. Hen berättade 

vidare att Mentorn Uppsala främst träffar ungdomar i åldrarna 13 till 21 år som har 

riskbeteenden som kan ha att göra med kriminalitet och droger, men att de även jobbar med 

hemmasittare. De är främst ett stöd för ungdomarna, men att de genom det ofta får vara ett 

stöd för föräldrarna också. Beroende på hur resursstarka föräldrarna är så behöver de mer 

eller mindre stöttning, enligt informanten. Hen berättade att mentorerna kan gå med 

föräldrarna på skolmöten, informera föräldrarna vad de har rätt att kräva från skolan och 

berätta för föräldrarna att barnen har rätt till en utbildning. Informanten menade vidare att 

hemundervisning, anpassad skolgång och andra hjälpmedel finns att tillgå och att föräldrarna 

inte alltid vet om detta. Detta är något som andra informanter också nämnde under 

intervjuerna. Dock sade en annan informant att anpassad skolgång tyvärr kostar kommunen 

väldigt mycket pengar och att det därför är svårt att få det stödet från kommunen. 

Avslutningsvis går vi in på vilken hjälp koordinatorerna kan erbjuda hemmasittarna. 

Koordinatorerna är en nytillsatt tjänst som kom till efter en utredning som gjordes om arbetet 

med hemmasittare i Uppsala kommun (Lannergård, 2017). Koordinatorer för ökad 

skolnärvaro är ett samverkansprojekt mellan Utbildnings-, Social- och Omsorgsförvaltningen 

i Uppsala kommun och det sattes igång hösten 2017. För att en elev ska kunna ingå i detta 

projekt ska skolan till att börja med ha uppmärksammat skolfrånvaron, som ska ha sträckt sig 

minst tre månader bakåt i tiden. Skolan ska också ha utrett frånvarons orsaker och erbjudit de 

insatser som skolan kan erbjuda för att hjälpa hemmasittaren. Om insatserna inte givit 

framgångsrikt resultat kan skolan skicka en beställning till koordinatorerna för att få hjälp 

från dem. Koordinatorerna hjälper hemmasittaren med att ta kontakter med rätt aktörer och 
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kallar och initierar kontakter och möten mellan den drabbade familjen och de olika aktörerna. 

De hjälper alltså till att samordna befintliga insatser för att hemmasittaren ska få rätt och 

effektiv hjälp. Informanterna från koordinatorerna i Uppsala kommun berättade också att de 

har ett uppdrag att säkerställa att insatserna faktiskt sker och att följa upp insatserna. 

Koordinatorerna har också i uppdrag att arbeta på strategisk nivå med metodutveckling och 

rutiner.  

Koordinatorerna är bara tre stycken i Uppsala kommun och har alltså en gräns för hur många 

hemmasittare de kan hjälpa att samordna insatser för. Dessutom är det ett projekt mellan olika 

förvaltningar och det kommer inte att löpa på hur länge som helst. Därtill var det flera av 

informanterna som uttryckte att de gärna skulle vilja se att Uppsala kommun kom fram med 

en insats i form av en klinisk behandling för hemmasittare istället. Som det är nu har 

kommunen valt att inte köpa in till exempel Magelungens kliniska hemmarsittarprogram. 

Antagligen för att det kostar mycket pengar och att de gärna vill lösa problemet på egen hand 

genom olika insatser. Uppsala kommun har som vi har sett i detta avsnitt, insatser, men ingen 

anpassad klinisk insats specifikt för hemmasittare. Att koordinatorerna inte är någon direkt 

insats är något de själva var tydliga med, de har enbart ett samordningsansvar. Informanten 

från Magelungen uttryckte också att hen tror att Uppsala kommun behöver mer kliniskt 

arbete för att få bukt med problematiken kring hemmasittare. Hen menade att det är bra med 

koordinering av insatser och förebyggande insatser, men att det ändå måste finnas mer 

inriktade, specialiserade insatser. Även informanten som tidigare arbetade med ELIS- 

projektet menade att Uppsala kommun tyvärr tappade en viktig specialinsats för 

hemmasittare när projektet lades ner.  

Vissa informanter vill också ha fler insatser än vad som finns idag. Flera av informanterna 

uttryckte att de tycker att det skulle vara bra om det fanns en resurs som kunde vara länken 

mellan hemmet och skolan. Den kunde följa med ungdomen från hemmet till skolan och in i 

klassrummet, för att verkligen säkerställa att ungdomen kommer in i klassrummet och gör sitt 

skolarbete, och inte vänder eller fastnar i korridoren utanför. Att döma av vad informanterna 

berättade i intervjuerna tycks problematiken med hemmasittare vara stor i Uppsala kommun 

trots att det finns många insatser att få. Från intervjuerna framkom att det tycks vara av stor 

vikt att få rätt insats, få insatsen i tid och att det enligt flera informanter behövs nya insatser i 
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form av en resurs som följer med hemmasittaren från hemmet till skolan samt en klinisk 

insats enbart skapad för hemmasittare. Det finns, enligt informanterna, en hel del kvar för 

Uppsala kommun att förändra för att få bukt med problematiken kring hemmasittare.  

5.3 Samverkan   

En av frågeställningarna i denna studie handlar om hur aktörerna i Uppsala kommun 

samverkar med varandra. Det framkom att informanterna har skilda åsikter kring detta. 

Därför är denna text indelad i två underteman utifrån vad informanterna har berättat: den 

positiva bilden av samverkan i Uppsala kommun samt den negativa bilden av samverkan i 

Uppsala kommun. Först presenteras den positiva bilden av samverkan i Uppsala kommun.  

5.3.1 Den positiva bilden av samverkan i Uppsala kommun 

Majoriteten av informanterna uttryckte under intervjuerna att de tycker att samverkan har 

fungerat väl när det har behövts. Informanten som är socialsekreterare på barn och ungdom i 

Uppsala kommun sade i intervjun att samverkan fungerar bra genom de så kallade SIP-

mötena (samordnad individuell plan) som ofta hålls för hemmasittare. Då träffas alla 

inblandade aktörer och pratar om vad som är viktigast för hemmasittaren att få hjälp med just 

nu. Informanten som har arbetat med projektet ELIS, som lades ner för flera år sedan, 

menade att verkligheten var en annan då. Hen ansåg att samverkan fungerade mycket bra då, 

men att hen inte har full koll på hur bra det fungerar idag då hen inte är lika involverad i 

arbetet med hemmasittare i nuläget. Informanten berättade att socialtjänst, BUP, skola och de 

som var involverade i projektet ELIS samverkade väl tillsammans och de som var 

involverade i projektet ELIS träffades varje vecka för handledning kring arbetet med 

hemmasittarna. Detta menade informanten var ett mycket viktigt framgångsrecept. Detta är 

också något som informanten från familjeenheten instämmer med. Hen sade att det fungerade 

mycket bra med samverkan när projektet ELIS var igång i Uppsala kommun, och att hon inte 

förstod varför det försvann.  

Tyvärr verkar stor del av samverkan och koordinering kring arbetet med hemmasittare ha 

försvunnit i och med att projektet ELIS lades ner. Kommunen tycks dock själva ha insett 

detta, och efter utredning tillsattes de nya koordinatorerna i Uppsala kommun hösten 2017. I 

�43



denna studie intervjuades två av dessa koordinatorer och de var tydliga med att deras uppdrag 

går ut på just att få aktörerna att samverka med varandra: 

Våran insats är ju just att vara samordningsansvariga, och skapa eller säkerställa att det 

sker och följa upp det hela tiden. Så att man inte bara beslutar saker och sen verkställs det 

inte. (IP 4) 

Det verkar alltså som att Uppsala kommun har gjort något positivt för hemmasittare vad 

gäller samverkan inom kommunen i och med att de har tillsatt de nya koordinatorerna. 

Problemet tycks snarare vara att det endast är tre personer som är koordinatorer i hela 

kommunen och att det därför finns en gräns för hur många hemmasittare de kan samordna 

insatser för. Detta var något som informanten som är skolkurator på en högstadieskola i 

Uppsala kommun uttryckte en åsikt kring under intervjun. Hen sade att hen har hört av sig till 

koordinatorerna för hjälp med hemmasittare på skolan men att koordinatorerna då redan hade 

kö. Dock är informanten nöjd med samverkan i övrigt inom kommunen. Hen menade att 

skola, socialtjänst och polis träffas regelbundet för att samverka, och att det fungerar 

framgångsrikt. Hen berättade att de har temaveckor, familjerådslag samt uppföljningar 

tillsammans. 

Informanten från Magelungen hade också en positiv bild av samverkan i sin verksamhet. Hen 

berättade att det ingår en samverkansdel när man är behandlare på Magelungen. Deras 

tjänster kallas för behandlingssamordnare och det ingår då att hålla i samordningen kring 

hemmasittaren. Det kan innebära att hålla kontakten med socialtjänsten, BUP, Habiliteringen, 

skolan och andra insatser. Informanten menade att samverkan ingår i behandlingen som 

hemmasittaren erbjuds i deras så kallade ”Hemmarsittarprogram” för att få ett så gott resultat 

som möjligt av behandlingen. Enligt hen är avrapportering av dagsläget viktigt i samverkan 

för att alla inblandade aktörer ska vara överens om att de är på rätt spår och försäkra sig om 

att insatserna hänger ihop.  

Det tycks alltså vara av stor vikt att samordnade insatser för att hjälpa hemmasittare 

prioriteras för att nå ett gott resultat. Detta tycks Uppsala kommun ha förstått genom att 

tillsätta tre koordinatorer i ett projekt för att samordna aktörer kring hemmasittare. Det kan 

tyckas avgörande för en hemmasittare att få koordinerade insatser, och utan kommunikation 
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finns det en stor risk att flera aktörer gör samma sak, eller att ingen gör något. Mer om 

samverkans baksidor och hur den inte  tycks fungera finner vi nedan. 

5.3.2 Den negativa bilden av samverkan i Uppsala kommun 

Det tycks finnas brister i samordningen mellan aktörer som arbetar med hemmasittare vilket 

en del av informanterna påvisade. Dock var även övriga informanter till viss del kritiska till 

hur samverkan fungerar mellan aktörerna. En informant ansåg att samverkan oftast fungerar 

bra, men att det ibland är svårt att få tag på rätt person i olika verksamheter och myndigheter 

på grund av personalbrist, kötider och hög personalomsättning. Hen berättade att man inte 

alltid vet vilka som ska kallas på SIP-möten och nätverksmöten och att de inte ens vet om det 

dyker upp någon alla gånger: 

Nej ibland blir det ju såhär: “vem ska vi kalla?”. För på BUP, vi vet inte vem som har 

ansvaret för den här personen. Och på soc. Ja den socialsekreteraren slutade, den hyr 

konsult, den får vi inte tag i, vi vet inte numret. Det är en annan femma nu än förut. (IP 2)  

Flera av informanterna menade att samverkan fungerade bättre förut och att det idag är större 

personalomsättning på både BUP och socialtjänsten. Detta i kombination med långa 

väntetider och hög personalomsättning får ödesdigra konsekvenser för hemmasittarna. Det 

här är något som en informant berättade om i intervjun. Hen menade att det inte alls fungerar 

med samverkan mellan aktörerna, bland annat på grund av att ekonomiska resurser sätter 

käppar i hjulet. Ekonomin har stramats åt på de olika förvaltningarna i Uppsala kommun och 

detta har fått negativa konsekvenser för hemmasittarna. Vidare berättade hen att även skolan 

har drabbats av åtstramningar och att detta gör att de kanske inte kan ge en viss elev en 

assistent trots att hen har rätt till det på grund av sina svårigheter. Detta gör att hemmasittarna 

blir fler då de inte får den hjälp som de skulle behöva när väl var i skolan. Informanten ansåg 

det viktigt att skolan sköter sitt arbete för att de andra aktörerna ska kunna sköta sitt. 

Informanten som är skolkurator i Uppsala berättade om problematiken kring det som den 

tidigare informanten tog upp. Hen menade att det inte finns tillräckligt med resurser för att 

hinna med allt som skolan vill göra för hemmasittarna.  
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Brist på resurser, pengar och prioritering från politisk nivå tycks alltså vara en stor anledning 

till att samarbetet mellan aktörerna runt hemmasittarna inte fungerar. Det tycks också 

behövas mer samtal och samverkan mellan aktörerna så att det blir effektivt samarbete och 

koordinerade insatser för att få tillbaka hemmasittarna till skolan, och förebygga att fler blir 

hemmasittande. 

Något som redan har nämnts men som är värt att upprepa är att samtliga informanter 

uttryckte att det är svårt att samarbeta med BUP. Två exempel:  

Men det är nog oftast där problemet ligger, att det tar väldigt lång tid för att få den hjälpen 

som dom faktiskt behöver. Det kan ju ta ett halvår och då blir ju skolan ännu mer lidande. 

Jag har en ungdom som går ut nian här nu, och har suttit hemma sen november. Och den 

ungdomen har ju nu fått vänta på BUP sen i december. Och dom säger att det kanske blir 

aktuellt i början på maj. Och då har det gått ett halvår och betygen är redan satta. (IP 7) 

3 månaders vårdgaranti, jo tack. Och då ska de göra en bedömning och då kan första 

bedömningssamtalet komma efter 3 månader och det tar 3 månader till till nästa 

bedömningssamtal. Det blir inte en behandling som kör igång på en gång. (IP 8) 

Flera av hemmasittarna tycks ha psykiska problem och en utredd eller icke utredd neuro-

psykiatrisk problematik efter vad som framkommit i denna studie. Därför är det av stor vikt 

att de får hjälp, blir utredda och eventuellt får medicin av BUP. Att det är så hög arbets-

belastning på BUP så att väntetiderna är mycket längre än vårdgarantin på tre månader är 

förödande för hemmasittarna som antagligen får fördjupade psykiska problem och kommer 

längre ifrån att kunna ta sig ut igen. Som en av informanterna uttryckte: Varje dag hemma är 

en dag längre ifrån att komma ut i samhället igen för en hemmasittare. (IP 4) 

Ett annat samverkansproblem som flera av informanterna beskrev handlar om samverkan 

med föräldrarna. En informant berättade att föräldrarna ofta tycker att skolan är viktigast att 

fokusera på, att det viktigaste är att deras barn får godkänt och kommer vidare till gymnasiet. 

Informanten menade att man ibland måste lägga bort fokuset på skolan för att istället i första 

hand hjälpa den aktuella hemmasittaren med exempelvis de psykiska besvären hen lider av. 

Enligt informanten går det inte att utöva skolarbete annars, arbetet måste ske i den ordningen. 
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Att det kan vara problematiskt att samverka med föräldrarna är något som också en 

ytterligare informant tyckte. Hen uttryckte att det kan vara svårt att samarbeta med 

föräldrarna då vissa föräldrar förhalar processen och vägrar ta emot hjälp förrän det är riktigt 

illa. Hen ansåg att det finns en stolthet hos föräldrarna vilken sätter käppar i hjulen för att 

samhället ska gå in och hjälpa hemmasittaren. Flera av informanterna uttryckte också att 

föräldrarna ibland tillåter barnen att vara hemma från skolan och att de till exempel inte 

utmanar barnet att ta tag i sina problem utan låter de stanna kvar hemma. Det kan också vara 

så att föräldrarna själva har haft negativ erfarenhet av skolan under sin uppväxt och att de på 

det viset förstår varför barnet inte vill vara i skolan och då accepterar det. Dessutom menade 

en del av informanterna att vissa föräldrar gillar sällskapet av att barnet är hemma om 

dagarna, exempelvis i fall där föräldrarna är sjukskrivna. 

Detta kan tolkas som att det finns ett motstånd bland vissa föräldrar att ta emot hjälp och 

kanske är det först efter en lång tid som de inser att deras barn behöver hjälp och då tar det än 

mer tid att få den hjälpen på grund av kötiderna. Detta förhalar processerna ännu mer vilket 

gör att många hemmasittare är hemma längre än nödvändigt. Att ta emot hjälp från samhället 

tycks vara stigmatiserande och något som många föräldrar vill undvika. En del av 

informanterna menade att detta var särskilt utmärkande för så kallade resursstarka föräldrar. 

De som inte tidigare behövt hjälp, som har hög socioekonomisk status och ofta tillhör medel- 

eller överklassen i samhället vill klara sig själva, utan samhällets hjälp. Enligt flera 

informanter kommer hemmasittare ofta från sådana familjer, med hög socioekonomisk status 

och med resursstarka föräldrar, vilket enligt dem skiljer sig från de som skolkar från skolan. 

De som skolkar kommer enligt informanterna snarare från familjer med lägre socio-

ekonomisk status och där det ofta finns kända problem inom familjen sedan tidigare. 

Samverkan och koordinering av insatser har en avgörande roll för att hjälpa hemmasittare, 

enligt boken Hemmasittare och vägen tillbaka (Friberg et al. 2015). I boken tas upp att 

elevhälsan förslagsvis bör ha en central roll i att samordna insatser mellan skola, BUP och 

socialtjänst. Författarna menar att elevhälsan bör ha den samordnande rollen, då skolfokus 

hålls kvar i processen (Friberg et al., 2015, s.89-91). Detta tycks inte vara fallet i Uppsala 

kommun. Enligt informanterna i denna studie görs istället koordinering av insatser främst av 

de nya koordinatorerna i Uppsala kommun. De är tillsatta för att koordinera insatser och se 

till att de verkställs och för att följa upp att arbetet görs (Lannergård, 2017). Flera av 
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informanterna i denna studie uttryckte att det är problematiskt att det nu är kötid även till att 

få hjälp av koordinatorerna. Studien visar en samstämmighet i att det är problematiskt att få 

hjälp hos BUP på grund av kötider, och så tycks även bli fallet hos koordinatorerna. Då det i 

denna studie har framkommit att många av hemmasittarna har neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar kan BUP vara en avgörande aktör. För långa kötider gör så att hela 

samverkansprocessen ofta stoppas upp och tar betydligt längre tid än vad som är önskvärt.   

Informanterna hade dock skilda uppfattningar om hur samverkan fungerar mellan dem och 

tycks inte samtala om det med varandra. Därav verkar det sammanfattningsvis som att 

Uppsala kommun har en hel del kvar att göra när det kommer till att samverka, kommunicera 

internt, korta kötiderna samt att försöka minska personalomsättningen så att aktörerna vet 

vilken person i en verksamhet de ska vända sig till när de ska kalla till ett samverkansmöte. 

Att en del av informanterna ansåg samverkan fungera bra och andra att den inte alls 

fungerade kan tyckas problematiskt då samverkan handlar just om det, att samverka. Om ena 

parten tycker att det fungerar bra och den andra inte kan det väl knappast sammanfattas som 

en god samverkan. 

6. Avslutande diskussion 
I den avslutande diskussionen kommer studiens resultat att sammanfattas och kopplas 

samman med studiens syfte och frågeställningar. Vidare kommer en diskussion mellan 

resultatet och den tidigare forskningen, teorin och metoden att presenteras. Avsnittet avslutas 

med slutsatser och implikationer för forskning och praktik. 

          

6.1 Summering 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur situationen för hemmasittande elever i Uppsala 

kommun ser ut genom att synliggöra tänkbara orsaker till varför de sitter hemma, studera hur 

olika aktörer inom olika arbetsfält arbetar med dem samt att ta reda på hur samverkan mellan 

aktörerna fungerar. Syftet underbyggs av tre frågeställningar: Vilka orsaker kan tänkas ligga 

bakom att ett barn blir hemmasittare? Hur arbetar olika aktörer inom det sociala arbetsfältet i 

Uppsala kommun med hemmasittare? Hur fungerar samverkan mellan dessa aktörer? 
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Den första frågeställningen, vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom att ett barn blir 

hemmasittande, besvarades med en del olika förslag. Flera av informanterna lyfte fram NPF 

som en tänkbar bakomliggande orsak. Även psykisk ohälsa, skolmiljön, familjeproblem samt 

sociala medier och dataspel togs upp av informanterna som de främsta bakomliggande 

orsakerna till att barn blir hemmasittare. NPF togs av de flesta upp som grundorsaken, som i 

kombination med de andra orsakerna skapar en problematisk situation. För ett barn med NPF 

kan den traditionella skolmiljön bli extremt utmanande och svårhanterlig vilket gör att barnet 

till slut inte orkar gå till skolan. Föräldrarna till barn med NPF upplevde flera av 

informanterna ha det tuffare hemma och deras ork tryter tillslut vilket skapar problem i 

familjen. Psykisk ohälsa sägs enligt flera studier öka bland unga och även det tycks vara 

orsaken till att en del barn blir hemmasittare. Flera informanter tog upp ångest, depression 

och social fobi som vanligt bland hemmasittare, men också som vanligt bland barn med 

någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Dataspel togs upp som ett vanligt 

tidsfördriv medan barnen är hemma, men sågs inte som den egentliga orsaken till 

hemmasittandet. Vissa poängterade dock att spelmissbruk finns bland unga idag och att man 

bör vara vaksam så att inte hemmasittande förväxlas med det. Sociala medier bidrar även det 

till att elever inte går till skolan, men det menade en av informanterna vad mer på grund av 

mobbning och kränkningar som förekommer där och inte på grund av att barnet har den 

vanliga hemmasittarproblematiken.  

Den andra frågeställningen, hur olika aktörer inom det sociala arbetsfältet i Uppsala kommun 

arbetar med hemmasittare, besvarades olika av våra informanter då samtliga är verksamma i 

olika delar av samhället och arbetsfältet. Vad som framkom i analysen var att Uppsala 

kommun saknar en klinisk insats enbart riktad mot hemmasittare. Enligt informanten från 

Magelungen vill inte Uppsala kommun köpa in deras så kallade ”Hemmarsittarprogram” som 

arbetar just kliniskt med insatser till hemmasittare. Det som dock bör belysas här är att 

Magelungen är en privat utförare som kan ha ett egenintresse av att marknadsföra sig själva 

genom dessa resonemang. Kommunen hade dock tidigare ett kliniskt projekt kallat ELIS för 

hemmasittare som av samtliga informanter beskrevs som lyckat men som kommunen efter en 

tid la ner. Vad som istället tycks ske nu är att kommunen försöker ge befintliga insatser till 

hemmasittare, vilket inte alltid är lyckosamt då hemmasittarens behov ofta skiljer sig från 

behovet som insatsen är ämnad för. Flera av informanterna menade att de saknar en specifik 

insats anpassad efter hemmasittare och deras behov. Många lyfte även fram problematiken 
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kring BUP, att vårdköerna är för långa och att ingen behandling går att få inom rimliga 

tidsramar. Detta är också ett problem i kedjan då många av hemmasittarna är i behov av den 

hjälp som BUP har att erbjuda. Flera av informanterna uttryckte att det behövs mer tid till att 

arbeta hemma med barnen. Ett telefonsamtal räcker inte, vilket var vad skolkuratorn som 

intervjuades sa att de hann med. Det behövs tid i hemmet, där barnet är, för att kunna nå fram 

och hjälpa.  

Den tredje frågeställningen angående hur samverkan mellan de olika aktörerna fungerar fick 

skilda svar. En del av informanterna var nöjda med samverkan och ansåg att den fungerade 

bra när det behövdes medan andra menade att det var just i samverkan som det brister i 

arbetet kring hemmasittare. Uppsala kommun har tillsatt tre koordinatorer, varav två 

intervjuades i studien, vars uppdrag är att koordinera och samverka kring hemmasittare. De 

började sin tjänst hösten 2017 och har enligt uppgift redan kö för att få hjälp. Informanterna 

var mestadels positiva till koordinatorernas roll, men saknade generellt andra former av 

samverkan mellan skola, socialtjänst och BUP. Den höga arbetsbelastningen och 

personalomsättningen lyftes fram som en tänkbar anledning till att det är svårt att arbeta med 

samverkan. Detta gör att man inte vet vem man ska kontakta eller vem som gör vad. Även 

ekonomiska åtstramningar togs upp som ett hinder för samverkan i kombination med brist på 

resurser. Att samverka med föräldrar togs också upp av flera informanter som en svår del i 

arbetet med hemmasittare då många anser det stigmatiserande att behöva hjälp från samhället 

att reda ut sin situation. De som ansåg samverkan fungera väl uttryckte att det främst var 

genom så kallade SIP-möten (samordnad individuell plan). Där är tanken att alla inblandade 

aktörer ska ses för att komma fram till hur man ska gå vidare med barnet i fråga, vad varje 

aktör ska göra och hur den aktuella situationen ser ut. Detta i kombination med de nytillsatta 

koordinatorerna togs upp som de främsta anledningarna till att samverkan fungerar. 

Syftet för studien anses uppfyllt och frågeställningarna besvarade i och med analysen av det 

insamlade materialet. Vi har i och med studien fått en klarare bild av vilka tänkbara orsaker 

som ligger bakom hemmasittande, hur man arbetar med hemmasittare i Uppsala kommun 

samt hur samverkan fungerar i frågan.  
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6.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare 
forskning 

Materialet från intervjuerna som gjorts för denna studie stämmer till viss del överens med den 

tidigare forskning som tagits upp. Dock saknas en hel del forskning på området, där denna 

studie kan tänkas bidra med viss kunskap. Ingen liknande studie har oss veterligen utförts och 

de frågeställningar som studien besvarar finns inte i sin helhet vetenskapligt redovisade. 

Därför är detta en explorativ studie som utförts och förhoppningen är att den kan bidra till 

forskningsfältet genom den kunskap som studien ger om hemmasittare och hur det arbetas 

med dem.  

De rapporter och det som skrivits angående hemmasittare som tagits upp tidigare i uppsatsen 

säger i stort sett samma sak som informanterna uttryckte. Friberg et al. (2015) och Eriksson 

& Wolff (2016) skriver båda att det ofta är någon typ av neuropsykiatrisk diagnos som ligger 

bakom hemmasittande, men även psykisk ohälsa så som depression och ångest. Teo (2010) 

skriver i sin artikel om det japanska fenomenet hikikomori, som kan likställas med 

hemmasittare, att det även där tycks ligga ångest eller någon form av psykiatrisk 

funktionsnedsättning bakom att unga stannar hemma och isolerar sig i hemmet. Autism- och 

Asbergerförbundet (2010) menar att skolan ofta upplevs svårhanterlig för barn med NPF. 

Dessa svårigheter togs även upp av flera av informanterna där de menade att skolan blir för 

svår för dessa elever och att de då till slut stannar hemma. Bru, Ertesvåg och Havik (2014) 

skriver även de att det är elever med särskilda stödbehov som har högst frånvaro från skolan, 

vilket stämmer överens med flera informanters syn på vilka elever som stannar hemma. Bru, 

Ertesvåg och Havik menar vidare att mobbning har ett samband med hög frånvaro, vilket 

Friberg et al. (2015) inte anser vara fallet vad gäller hemmasittare. Här kan då en slutsats 

dras, precis som i den tidigare analysen av resultatet, att hög skolfrånvaro och hemmasittande 

inte alltid bör ses som samma sak. Att skolka eller vara en så kallad korridorsittare kan ha att 

göra med mobbning eller andra faktorer, men hemmasittare skiljer sig ofta från dem. Dupré et 

al. (2015) och Kearny (2008) menade båda i sina studier att socioekonomisk status hänger 

ihop med skolfrånvaro. Kearny (2008) menade i sin studie att barn som kommer från familjer 

med låg socioekonomisk status ofta har högre frånvaro än andra, vilket inte överensstämmer 

med informanternas bild av hemmasittare. Informanterna menade att de hemmasittare som 

finns idag ofta snarare kommer från familjer med hög socioekonomisk status och att de inte 
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är samma målgrupp som ofta kallas skolkare, vilka är de som Dupré et al. och Kearny syftar 

på. Även detta pekar alltså på att skillnad bör göras på hemmasittare och andra typer av 

frånvaro som grundar sig i något annat än de orsaker som tagits upp i denna studie.  

Skolverket tar i båda sina rapporter (2008 & 2010) upp vikten av samverkan för att komma 

till rätta med hemmasittare. Även i SOU 2016:94 och i Skolinspektionens rapport från 2016 

uttrycks vikten av samverkan mellan framför allt skola, socialtjänst och BUP. Detta är något 

som går i linje med vad många av informanterna uttryckte som en viktig del i arbetet med 

hemmasittare. Analysen av resultatet visade dock att det tycks finnas vissa brister i 

samverkan inom Uppsala kommun och att det finns mer att jobba på för att uppnå bästa 

möjliga förutsättningar för att kunna hjälpa hemmasittarna.  

Något som både Kearney & Graczyk (2013) och Skolinspektionen (2016) tar upp är vikten av 

att upptäcka frånvaro tidigt och arbeta förebyggande i skolorna. Detta menade en del av 

informanterna inte fungerade i dagsläget. En informant sade i intervjun att skolorna inte 

reagerat på lång tid när de ser förändrad frånvaro hos en elev och att det i slutändan lett till att 

eleven blivit hemmasittare. Flera påpekade vikten av att skolan så tidigt som möjligt vidtar 

åtgärder då det ofta är där frånvaron upptäcks först. Enligt Skolinspektionen (2016) är tidig 

upptäckt av frånvaro en av tre avgörande faktorer i ett framgångsrikt arbete med hemma-

sittare. Att arbeta förebyggande är även en av de tre faktorerna som tas upp och som även 

Kearney & Graczyk menar är avgörande i arbetet med att få bukt med hemmasittande elever. 

Skolkuratorn som intervjuats i studien berättade att hen inte hinner arbeta förebyggande på 

grund av för hög arbetsbelastning och resursbrist, något som kanske skulle vara avgörande 

för om ett barn är hemma en vecka eller en termin. 

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat och teori 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är systemteori och empowerment. Vid 

utformningen av intervjuguiden togs teorierna i beaktande och det valdes att knyta an en del 

av frågorna till teorierna för att se hur informanterna förhöll sig till dem. Flera av 

informanterna uppgav att de arbetar efter systemteori och en del nämnde även arbete med 

empowerment, och andra, visade det sig efter analysen, tillämpar delar av empowerment utan 

att vara medvetna om det. Valet av systemteori gjordes bland annat med bakgrund av att vi 
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sedan tidigare vet att man i Uppsala kommun arbetar med det inom en del organisationer 

inom det sociala arbetsfältet. Detta gjorde att vi, vid intervjuerna och i analysen av dem, 

fokuserade extra på att se hur informanterna arbetar med hela systemet kring hemmasittaren 

och hur systemen kan påverka varandra. Systemteorin bidrog med förståelse om hur en 

enskild hemmasittare sällan ensam är problemet, utan att det finns faktorer runt om som 

påverkar och bidrar till att barnet är hemma. Applicerande av systemteori på de 

professionellas arbete med hemmasittare tillförde kunskap och gjorde komplexiteten med att 

arbeta med barn som befinner sig i olika sammanhang, system, synlig. Empowerment är 

något vi vid valet av teoretisk utgångspunkt ansåg höra ihop bra i arbetet med de som är 

särskilt utsatta i samhället. Detta visade sig stämma och flera av informanterna betonade 

vikten av att stärka individen och hjälpa dem att hjälpa sig själv. Dock var det en del av 

informanterna som inte kände till just empowermentbegreppet, men som ändå applicerade 

delar av dess innebörd i sitt arbete med hemmasittare.  

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

För studien valdes en kvalitativ metod där datainsamlingen skedde genom semistrukturerade 

intervjuer. Detta visade sig vara ett lyckosamt val för att uppfylla studiens syfte då de öppna, 

berättande svar som gavs utifrån de semistrukturerade intervjufrågorna gav en bred bild av 

vad informanterna sade samtidigt som svaren från de olika informanterna gick att jämföra då 

samtliga intervjuer utgick från samma intervjuguide. Den hermeneutiska tolkningsansatsen 

som också låg till grund för studien innebar att materialet sågs utifrån sin helhet, tolkades och 

förstods i sitt sammanhang.  

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades samtliga intervjuer och materialet 

kodades och tematiserades för att ha möjlighet att urskilja likheter och skillnader. Detta 

utmynnade tre teman som återfanns och som stämde överens med studiens syfte och 

frågeställningar och som sedan presenterades i resultatdelen. Kodningen och tematiseringen 

av intervjuerna blev avgörande för att finna relevant information som kunde bidra till en 

intressant analys av resultatet och rimliga slutsatser för studien.  

Vad som kan ses som en begränsning med studien är att varje intervju gjordes med enbart en 

av författarna. Vi delade upp oss för att effektivisera arbetet, vilket kan ha lett till att vissa 

saker från intervjuerna missades eller förbisågs. Detta kan ha skett trots att vi läste igenom 
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varandras transkriberingar och tillsammans kodade och tematiserade dem. Vi hade främst de 

intervjuer vi själva utfört som referensram och det gjorde att vi fick väva samman våra 

intervjuer för att få en sammanhängande resultatdel. En begränsning som vi också anser 

drabbade denna studie är att vi inte fick tillåtelse att intervjua hemmasittare själva av 

institutionen på grund av etiska aspekter. Detta inser vi givetvis skulle kunna bli 

problematiskt då hemmasittarna kan vara svåra att få kontakt med, men om det hade gått 

anser vi att studien, och främst den första frågeställningen angående orsaker, hade fått ett mer 

trovärdigt och verklighetsbaserat resultat.  

6.5 Implikationer för forskning och praktik    

Sammanfattningsvis kan sägas att det i arbetet med denna studie framkommit att det saknas 

en hel del forskning inom detta område. Inga vetenskapliga studier har till synes utförts och 

från vad som framkommit i analysen finns inte heller något utpräglat arbetssätt för denna 

problematik. De praktiska slutsatser som vi drar av denna studie är framförallt att det saknas 

en specifik insats anpassad efter hemmasittare, men också att skolorna måste bli bättre på att 

upptäcka, agera och förebygga hemmasittande i tid. Detta är något som tycks vara svårt att 

uppnå då skolorna, som så många andra arbetsplatser inom det sociala arbetsfältet, lider av 

resursbrist och ekonomiska åtstramningar. Samverkan bör enligt de rapporter som skrivits 

fungera och vara väl etablerad kring hemmasittare, vilket enligt studien inte heller alltid 

fungerar önskvärt. Det behövs uppenbarligen förändringar och förbättringar på de flesta plan 

vad gäller arbetet med hemmasittare inom det sociala arbetsfältet och om inget görs kommer 

antagligen antalet hemmasittande barn att öka och arbetsbelastningen och resursbristen 

likaså.  

En tanke som vi fick när det insamlade materialet analyserades är att det framkom i 

intervjuerna att barnen kan vara svåra att nå eftersom att de ofta sitter på sina rum och inte 

vill komma ut och prata med en socialarbetare. I dag finns dock många andra sätt att nå 

människor, särskilt unga, genom exempelvis dator och mobil. Vore det inte en idé att möta 

barnet där barnet själv (oftast) är: via nätet? Vi anser att man, för att lösa ett problem, måste 

börja med orsaken. Varför har problemet uppstått? I denna situation måste den första 

lösningen vara att, på ett eller annat sätt, fråga barnet själv varför den inte vill gå till skolan. 

Det kan tyckas förståeligt att ett barn som inte vill gå till skolan inte heller vill, eller kan, ta 

sig till ett kontor eller ta sig ut ur sitt rum för att prata med en professionell som arbetar för 
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någon myndighet eller någon annan aktör. Naturligtvis är det mycket att kräva av någon som 

sitter hemma och inte vill lämna rummet att de ska sitta i ett möte eller svara i telefonen. 

Oftast har barnet en mobil eller dator där de är tillgängliga via textmeddelande eller liknande. 

Vårt förslag är då att socialtjänsten, skolan eller andra aktörer följer utvecklingen av dagens 

samhälle och gör sig tillgängliga för att använda nätet och sociala kanaler som ett sätt att nå 

ungdomen. Där anser vi att man har fler svar att hämta som kan underlätta i arbetet med 

hemmasittare för att förstå dem, ta reda på vad de känner och vad de behöver för att komma 

ut i samhället igen. Ett barnperspektiv bör lyftas fram och som nämnt i resultatavsnittet: är 

det ens någon som verkligen frågat barnen själva varför de sitter hemma eller ser man det 

bara som att de är för svåra att få kontakt med att man köper föräldrars, skolans eller andras 

anledningar till varför barnet sitter hemma? En viktig del i arbetet med FN:s barnkonvention 

innebär att göra barnens röst hörd och ha att med ett barnperspektiv i allt arbete med barn, 

något som till synes tycks saknas här. 

Antalet hemmasittare tycks öka, och om inget görs kommer det antagligen att kosta samhället 

långt mer än vad det skulle kosta att köpa in en insats som redan finns från privata utförare. 

Detta var något flera av informanterna påtalade liksom besvikelsen över att projektet ELIS 

lades ner av Uppsala kommun trots att de flesta tycks vara nöjda med hur det fungerade. I 

slutändan tycks mycket handla om ekonomiska resurser. Systemet göder problemet genom 

detta och så även de långa väntetidens till BUP. Frågan är vad detta leder till i slutändan om 

det fortsätter.  

Slutligen frågar vi oss om det kanske är skolan som måste anpassas. Är dagens skolgång 

applicerbar på dagens samhälle, på dagens ungdomar och deras behov? Den traditionella 

svenska skolan kanske inte längre matchar de unga idag vilket gör den mindre attraktiv och 

betydelsefull i barnens liv. I takt med att fler och fler diagnostiseras kanske skolan också bör 

anpassas så att den blir trivsam för alla.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen, 
Socionomprogrammet 

Hej! 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två socionomstudenter som nu ska påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker vi fenomenet 
hemmasittare. Studien är fokuserad på samverkan kring elever som inte går i skolan och vilka 
insatser som finns att tillgå för att hjälpa dem tillbaka till skolan. Genom studien hoppas vi 
kunna utveckla kunskaper om hur det sociala arbetsfältet i Uppsala kommun arbetar med och 
samverkar kring hemmasittare. Då hemmasittare är ett relativt nytt fenomen, eller snarare en 
ny benämning på ett fenomen, samt ett fenomen som hela tiden tycks öka anser vi att det är 
av stor vikt att synliggöra och ta reda på mer kring detta. 

Datainsamlingen för studien kommer att ske genom semistrukturerade intervjuer som 
beräknas ta max en timme. Förutsatt att du som blir intervjuad samtycker kommer vi att spela 
in intervjuerna. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild 
förklaring avbrytas. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och 
handledare kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. En 
särskild samtyckesblankett kommer att fyllas i i samband med intervjun. 

Vår förhoppning är att kunna hålla våra intervjuer under främst v.14 och 15. Om inte något 
datum dessa veckor passar får vi anpassa oss och försöka hitta en annan lämplig tid. Om det 
fungerar för dig tar vi oss gärna till dig för att hålla intervjun. 

Återkom gärna om du har några funderingar kring vår studie. 

Uppsala den 27 mars 2018 

Med vänliga hälsningar, 

Elisa Andersson    Josefine Wingqvist 
Socionomstudent    Socionomstudent 
0735282506     0727298299 
elisa_andersson@hotmail.com  jossew@msn.com 

Handledare: Hedvig Ekerwald 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund/intro 
Vad arbetar du med? Vilka uppgifter ingår i ditt arbete? Vilken utbildning har du? 
På vilket sätt kommer du i kontakt/har kommit i kontakt  med hemmasittare i ditt yrke? 
Hur skulle du vilja förklara vad hemmasittare är för någonting?  
Upplever du hemmasittande bland mellan- och högstadieelever som ett utbrett problem? Större 
problem nu än förr? 
Vad tror du ligger bakom att ett barn blir hemmasittande? Vad ser du/har du sett genom ditt yrke och 
erfarenhet? 

Arbetet kring hemmasittare 
Hur arbetar ni med hemmasittande elever? 
Hur ser gången ut, från att du kommer i kontakt med dem? 
Vilka behov av hjälp ser du att hemmasittare har? Finns den hjälpen tillgänglig för att uppfylla de 
behoven? 
Finns det möjlighet till förbättring i arbetet med hemmasittare? Om ja; vilken förbättring? 
Har du fått någon utbildning eller liknande om hemmasittare? Läst något om det eller haft kontakt 
med andra som jobbar med det? 
Har du koll på hur arbetet med hemmasittare har sett ut/ser ut i Uppsala kommun? 
Har du något exempel på olika typer av hemmasittare? Beskriv gärna den “typiska” hemmasittaren 
om någon sådan finns. 

Insatser  
Vilka specifika insatser finns för hemmasittare?/Vilka insatser kan ni erbjuda hemmasittande elever?  
Skulle fler eller andra insatser behövas? Om ja; vilka? 

Samverkan 
Samverkar ni med någon annan aktör i arbetet med dessa elever? Om ja; vilka? 
Hur går samverkan till? 
Hur fungerar samverkan? Framgångsrikt? Mindre framgångsrikt? 
   
Systemteori 
Hur arbetar ni med nätverket kring hemmasittaren? 
Finns det ett helhetsperspektiv/systemperspektiv i arbetet med hemmasittarna? Ser ni på dem utifrån 
andra sammanhang som de befinner sig i? 

Empowerment 
Är du bekant med begreppet empowerment? 
Om ja; arbetar ni med empowerment på den här arbetsplatsen? 
Hur arbetar ni med att stärka hemmasittaren personligen? Till exempel genom att stärka dennes 
självkänsla/självförtroende genom samtal/övningar för att reda ut eventuella problem som ligger 
bakom frånvaron?  
Hur ser ni på empowerment i arbetet med hemmasittare? 
Hur mycket arbetar ni med hemmasittaren personligen och hur mycket arbetar ni med omständigheter 
runt omkring hemmasittaren för att hjälpa hemmasittaren?  

Avslutning 
Är det något du skulle vilja tillägga? 

Tack för ditt deltagande, det är mycket värdefullt för oss i vårt examensarbete.  
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

!  

SAMTYCKE TILL MEDVERKAN I STUDIE 

● Jag har förstått syftet med studien och är medveten om vad min medverkan i studien 
innebär. 

● Jag kan självständigt bestämma över mitt deltagande vilket innebär att jag kan avbryta 
min medverkan när som helst och utan att motivera varför. 

● Genom undertecknande av denna blankett ger jag mitt samtycke till att forskarna/
studenterna (dock inga andra personer) endast får använda materialet till uppsatsen. 

Ort:  

Datum:  

Underskrift:  

Namnförtydligande:
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