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Sammanfattning 
Social fobi är ett fenomen som i många avseenden är svårt att beskriva. Det finns olika grader 

av social fobi vilket i vissa fall upplevas vara diffust. Problematiken kan utvecklas på grund av 

en rad olika faktorer och det påverkar också flera av livets områden. Social fobi utvecklas 

många gånger när individer fortfarande är barn. Varför är det så? Finns det specifika faktorer i 

barns skolmiljö som påverkar utvecklingen av social fobi? Skolkuratorer är en yrkesgrupp inom 

socialt arbete som möter barn dagligen. Hur arbetar de med den här problematiken som social 

fobi för med sig? Syftet med den här studien är att belysa just skolkuratorers uppfattningar om 

dessa frågor när det gäller social fobi hos barn i högstadiet. Studien utgår från de 

vetenskapsteoretiska utgångspunkterna fenomenologi och socialkonstruktivism. Grunden är 

därför relativt teorilös för att kunna belysa informanternas uppfattningar om fenomenet utan 

påverkan av förförståelse och teoretiska begrepp. Datainsamlingsmetoden har skett genom 

kvalitativa forskningsintervjuer av fem skolkuratorer som har erfarenhet av arbete med barn i 

högstadiet. Analysmetoden har varit en deskriptiv fenomenologisk sådan, vilket har möjliggjort 

att komma närmare fenomenet social fobi. Analysen har resulterat i att fyra teman har framträtt 

för att förklara skolkuratorers uppfattning om fenomenet: Fenomenet social fobi, 

Påverkansfaktorer. Påverkningsområden samt Professionellas roll. Dessa fyra teman beskriver 

tillsammans en mer omfattande bild av fenomenet social fobi. Det är ett komplext fenomen som 

innebär en upplevd rädsla att existera. Social fobi kan utvecklas av flera faktorer i barns liv och 

informanterna uppfattade att skolmiljön och hemmiljön var de två främsta. Problematiken kan 

ha oerhört skadliga konsekvenser för individer som drabbas och hos högstadieelever är det 

främst skolan och fritidsaktiviteter som uppfattas påverkas negativt. Professionella har ett stort 

ansvar i att försöka se tidiga signaler på problemet och arbeta utifrån varje elevs egna 

förutsättningar för att kunna hjälpa till.      
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 
Social fobi är ett fenomen som är svårt att på ett enhetligt och enkelt sätt förklara. Vad är det? 

Varför uppstår det? Vilka individer drabbas? Vilka områden i livet påverkas? Det finns många 

frågor som många gånger inte har ett enkelt svar. Social fobi och social ångest innebär starka 

ångest- och obehagskänslor i olika typer av sociala sammanhang, och kan därför tänkas påverka 

en stor del av en individs vardagsliv (Svirsky & Thulin, 2006, p. 19). Exempelvis kan det antas 

påverka arbetsliv, sociala relationer, utvecklingsnivå et cetera. Tillståndet utvecklas i de flesta 

fall någon gång i tonåren och på grund av sina många negativa konsekvenser är det viktigt att 

det upptäcks i tid, så att de drabbade personerna kan få den hjälp de behöver (Svirsky & Thulin, 

2006, pp. 30-32).  

 

Studier har visat att bland barn förekommer social fobi hos cirka 8-12 % (Svirsky & Thulin, 

2006, p. 28). Debuten för social fobi har forskare funnit så tidigt som vid 8 års ålder. Andra 

debutåldrar som kommit fram i studier är 11-12 års ålder eller 16-17 års ålder. Fenomenet kan 

även utvecklas hos en person i vuxen ålder (Svirsky & Thulin, 2006, pp. 28-30).  

 

Utifrån ovanstående stycke dras slutsatsen att social fobi många gånger utvecklas när en individ 

fortfarande är barn och går i skolan. Hur arbetar då personalen i skolan när det gäller den här 

problematiken? En skolkurator har i sitt yrke en viktig uppgift i att fånga upp de barn som av 

olika anledningar visar upp tecken på att de är i behov av extra stöd och hjälp i skolan. Det kan 

exempelvis handla om svårigheter att få kompisar, problem hemma eller svårigheter att hänga 

med i skolarbetet. Det kan även vara olika typer av rädslor eller ångestkänslor som gör att det 

blir svårt för vissa barn att ens gå till skolan. Social fobi framkallar rädsla och ångest i sociala 

sammanhang och skolan är ett socialt sammanhang. Det kan därför antas att social fobi påverkar 

barns skolgång negativt. Det är då viktigt att barn som utvecklar social fobi fångas upp av 

skolans professionella för att undvika att deras liv påverkas negativt alltför mycket. Ett problem 

i det kan vara att vissa barn är mer tillbakadragna och blyga i sin personlighet utan att de mår 

dåligt av det, medan andra barn upplever känslor av rädsla och ångest i kontakt med personer i 

sin omgivning. Svirsky och Thulin (2006, p. 25) hänvisar till forskning som visat att blyghet 

kan beskrivas som ett tillbakadraget mönster hos individer, men att det inte ska ses som ett 

tecken på social fobi. En fråga som då uppstår är hur denna skillnad kan upptäckas hos barn i 

skolan? Kan social fobi i vissa fall misstas som blyghet och därför inte uppmärksammas? Hur 

arbetar skolkuratorer för att upptäcka social fobi i sitt arbete och vad uppfattar de att social fobi 

egentligen är? Då tonårsåldern är en av de åldrar då social fobi utvecklas hos barn har den här 

studien avgränsats till att studera uppfattningar om social fobi hos skolkuratorer som arbetar på 

högstadiet. 

 

 

2.2 Syfte och frågeställningar 
Den här studiens syfte är att belysa skolkuratorers uppfattningar om fenomenet social fobi och 

hur de hanterar den problematiken i sitt arbete. Förhoppningen är att studien ska skapa en 

förståelse för fenomenet, hur det utvecklas samt hur skolkuratorer kan arbeta för att hjälpa barn 

som har sociala svårigheter i skolan. Studiens resultat ska förhoppningsvis även kunna utgöra 

en vägledning för skolkuratorer i deras arbete med barn som har sociala svårigheter.   

 

Utifrån den tidigare forskningen (läs mer under avsnitt 3) inom området social fobi kan 

slutsatsen dras att utvecklingen av tillståndet ofta leder till en rad onda cirklar för individerna 

det drabbar. Ångesten och rädslan påverkar flera av livets viktiga delar, såsom exempelvis 
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social utveckling, skolprestationer, vänskapsrelationer, romantiska relationer och arbetslivet. 

Det är därför viktigt att i tidig ålder kunna upptäcka om ett barn utvecklar social fobi för att 

kunna hjälpa till i ett tidigt stadium. Den här studien är av vikt då skolkuratorer är en yrkesgrupp 

som arbetar med barn och därför har möjlighet att upptäcka sociala svårigheter. Studien ämnar 

att skapa förståelse för hur skolkuratorer handskas med den problematiken i skolan och även 

studera vilka utvecklingsområden det finns att jobba med. 

 

Utifrån syftet har studien följande frågeställningar: 

 

 Vilka faktorer i högstadiemiljön uppfattar skolkuratorer kan påverka utvecklandet av 

social fobi? 

 Hur arbetar skolkuratorer på högstadieskolor för att upptäcka och hjälpa barn med social 

fobi? 

 

 

2.3 Definitioner av centrala begrepp 
Social fobi  

Den medicinska begreppsförklaringen av social fobi enligt DSM-5 är: ”Uttalad rädsla eller 

ångest för en eller flera olika sociala situationer där personen riskerar att utsättas för kritisk 

granskning av andra” (J. Herlofson, p. 103). Eftersom det här är en studie inom ramen för 

socialt arbete kommer inte fenomenets medicinska definition behandlas mer, men det kan vara 

bra att ha vetskap om hur den ser ut i studiens inledande delar.   

 

Skolkurator 

Enligt skollagen har alla barn i skolan rätt till en elevhälsa där en kurator ofta ingår. ”Elevhälsan 

ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas.” (SFS 2010:800). Akademikerförbundet SSR (2016) beskriver 

att en skolkurators uppdrag innebär att arbeta för att eleverna i skolan ska må bra och uppnå 

skolans grundläggande utbildningskrav. Skolkuratorn ska se eleverna utifrån deras individuella 

sammanhang och arbeta både förebyggande och förändrande så att problem inte ska uppstå eller 

så att existerande problem inte ska bli värre än de är. 

 

 

2.4 Uppsatsens disposition 
Studien fortsätter efter detta avsnitt med att presentera ett avsnitt innehållande tidigare 

forskning om social fobi. Den tidigare forskningen fokuserar på hur social fobi påverkar en 

individs vardagliga liv och tillvaro genom hela livet, samt ett avsnitt om hur det påverkar 

tonåringar specifikt. Det finns även ett avsnitt i den tidigare forskningen där 

familjeförhållandens påverkan för utvecklandet av social fobi presenteras. Därefter presenteras 

studiens teoretiska och begreppsliga referensram med syfte att skapa förståelse för vilken 

utgångspunkt studien har när det gäller hur kunskap och synen på verkligheten skapas genom 

samspel mellan människor. Efter det presenteras studiens datainsamlingsmetod och 

analysmetod närmare för att förklara hur dessa processer gått till på ett tydligt sätt. I det avsnittet 

motiveras också varför dessa metoder har valts. Det avsnittet innehåller även en redogörelse för 

studiens giltighet och äkthet samt ett avsnitt för etiska överväganden. Efter metodavsnittet 

presenteras studiens resultat med hjälp av fyra teman och därefter följer en diskussion av 

resultatet.  
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel redogörs för tidigare forskning inom området social fobi. Inledningsvis beskrivs 

hur social fobi exempelvis kan påverka en persons arbetsliv och relationer, samt hur den kan 

medföra utvecklandet av ytterligare diagnoser. Då den här studien är avgränsad till att studera 

skolkuratorers perspektiv på social fobi hos barn i högstadiet ingår ett avsnitt om tidigare 

forskning om social fobi hos tonåringar. Beskrivningen fokuserar på hur social fobi påverkar 

en tonåring, vilka situationer som kan uppfattas som besvärliga och hur familjeförhållanden 

kan påverka att ett barn utvecklar social fobi. Avsnittet syftar till att ge mer kunskap om 

fenomenet social fobi utifrån studier som har gjorts inom ämnet. Den tidigare forskningen är 

främst psykologisk, då forskning inom socialt arbete om social fobi är bristfällig. Den 

psykologiska forskningen beskriver på ett bra sätt hur social fobi påverkar individer och därför 

är det motiverat att ha med den i den här studien. 

 

 

3.1 Social fobi och social ångest 
Individer som lider av social fobi upplever en ihållande, stark rädsla och ångestkänslor när de 

befinner sig i olika sociala sammanhang eller situationer där det befinner sig mycket människor. 

Grunden till rädslan är oftast att dessa individer är rädda för risken att bli granskade av andra 

personer. Individernas rädsla och ångest kommer i situationer som personer utan social fobi 

upplever vara helt vardagliga. Det kan till exempel handla om att åka buss eller beställa mat på 

en restaurang. Så fort det finns andra personer på plats är personer med social fobi rädda för att 

dessa ska granska eller bedöma dem. Den upplevda rädslan leder till att individer som lider av 

social fobi ofta börjar undvika de situationer som framkallar dessa känslor. De kan också välja 

att utsätta sig för situationerna men har då starka ångestkänslor under hela tiden (Svirsky & 

Thulin, 2006, p. 19; Miloyan et al., 2014, p. 86). För att en person ska få diagnosen social fobi 

krävs det att individens ångest och rädsla utgör sådana problem att det påverkar dennes liv 

mycket och utgör hinder i vardagslivet (Miloyan et al., 2014, p. 86). McTeague et al. (2009) 

har i sin studie visat hur personer med social fobi reagerar på olika sociala situationer, jämfört 

med personer som inte har social fobi. Den studien gjordes mot bakgrund av tidigare forskning 

som har visat att en person med social fobi är mer orolig för socialt misslyckande än en person 

som inte har sociala svårigheter. Resultatet i studien visar att personer med social fobi reagerar 

kraftigare på situationer som kan anses vara socialt utmanande än personer som inte har 

diagnosen (McTeague, 2009, pp. 380). McTeague et al. (2009, pp. 380-381) visar också på hur 

personer med olika subtyper av social fobi reagerar på situationerna var för sig. 

 

3.1.1 Social fobi genom livet 

Konsekvenserna av social fobi är ofta förknippade med en sämre livskvalitet, social isolering, 

depression och missbruksproblem som kan hålla i sig under större delen av en individs livstid 

(Miloyan et al., 2014, p. 86). Det har även visat sig vara svårare för personer med social fobi 

att få och behålla ett förvärvsarbete och att deras lön ofta är lägre än lönen för personer utan 

sociala svårigheter. Det är också vanligt förekommande att personer med social fobi 

sjukanmäler sig från arbetet i högre grad än personer utan social fobi (Sparrevohn & Rapee, 

2009, p. 1074).  

 

Miloyan et al. (2014) genomförde en kvantitativ studie där de genom regressionsanalys 

analyserade personer som själva hade rapporterat att de hade social oro. Respondenterna 

delades upp dels efter ålder och dels efter om de hade diagnosen social fobi eller inte, för att 

forskarna sedan skulle kunna jämföra dessa grupper med varandra. Resultatet av studien visade 

att hos personer som hade diagnosen social fobi fanns ett antal typiska symptom för fenomenet 
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som återkom konsekvent i alla fyra åldersgrupperna. Det visade sig också finnas vissa skillnader 

mellan olika åldrar, där yngre personer hade mer symptom än vad äldre personer hade. Exempel 

på symptom var att individerna upplevde oro när de tänkte på sociala situationer eller att de 

blev upprörda när de var tvungna att vistas i miljöer med mycket människor (Miloyan, 2014, 

pp. 87-88).  

 

Det finns studier som visar att det ofta förekommer ytterligare psykiska problem i samband med 

att en person har social fobi. Ohayon & Schatzberg (2010) har undersökt förekomsten av 

depression vid social fobi samt interaktionen mellan social fobi och depression. Resultatet 

visade att cirka 20 % av de personer som hade social fobi i studien även led av en depression. 

Ohayon och Schatzberg hävdar att risken för att utveckla andra psykiatriska sjukdomar är 

vanligare hos personer med social fobi än hos personer som inte har diagnosen. Att det är vanligt 

att ha ytterligare diagnoser utöver social fobi är viktigt att ha i åtanke vid behandling av 

tillståndet (Ohayon & Schatzberg, 2010, pp. 241-242).  
 

3.1.2 Social fobi och relationer 

En vanligt förekommande följd av social fobi har visat sig vara problem med intima och 

romantiska relationer. Studier har visat att personer med social fobi många gånger gifter sig 

senare än personer utan social fobi. Personer med social fobi har mer sällan romantiska 

relationer överhuvudtaget. Det har även visat sig att de romantiska förhållanden där en person 

har social fobi ofta innehåller mindre intimitet, vilket kan leda till att det sociala stödet inte är 

lika starkt som i andra personers romantiska förhållanden (Sparrevohn & Rapee, 2009, p. 1074). 

Sparrevohn och Rapee (2009) har studerat kommunikation och intimitet i romantiska relationer 

mellan personer med social fobi och deras partner. Studien gjordes genom att 48 personer med 

social fobi fick svara på frågor via ett frågeformulär. Deras resultat jämfördes sedan med en 

kontrollgrupp bestående av personer som inte led av social fobi, vilka svarade på samma 

frågeformulär. Studien visar på en sämre kvalitet av romantiska relationer hos personer med 

social fobi jämfört med andra personer. Personer med social fobi rapporterade att de visade 

mindre känslor, hade mindre intim kontakt med sin partner samt att de var mindre 

självutlämnande än personerna i kontrollgruppen. Forskarna framhåller dock att depression 

skulle kunna medverka till att relationerna har en sämre kvalitet och detta alltså inte uteslutande 

kan tillskrivas den sociala fobin. (Sparrevohn & Rapee, 2009, p. 1077) 

      

Det har även gjorts studier om förmågan hos personer med social fobi att bibehålla en romantisk 

relation (se Wenzel et al., 2004). Studierna har ofta visat att personer med social fobi kan ha 

svårt att underhålla en relation då de ofta är rädda för konflikter och för att bli granskade et 

cetera. Wenzel et al. (2004) har studerat hur personer med social fobi kan hantera romantiska 

relationer genom att jämföra hur par där en person har diagnosen diskuterar specifika frågor 

med hur par där ingen av personerna har social fobi diskuterar samma frågor. Resultatet visade 

att personer med social fobi har särskilt stora svårigheter att prata om negativa ämnen, men 

också att de tycks ha större svårigheter att diskutera frågor överlag (dvs. oberoende av 

samtalsämne) än personer utan social fobi. Det visade sig även att personer med social fobi har 

sämre sociala färdigheter än personer som inte lider av social fobi (Wenzel et al., 2004, p. 516). 

  

Flera studier har gjorts om hur social fobi påverkar romantiska relationer och hur personer med 

social fobi hanterar mötet med nya människor. Det finns däremot inte så mycket forskning på 

hur personer med social fobi hanterar vänskapliga relationer. Rodebaugh (2009) har undersökt 

i vilken utsträckning social fobi har ett samband med uppfattad vänskapskvalitet. Resultatet av 

hans studie uppvisar ett signifikant samband mellan dessa två variabler. Sambandet visade att 

personer med social fobi hade mycket sämre uppfattning av vänskapskvalitet än andra grupper 
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i studien. Rodebaugh menar att detta borde vara en viktig del vid KBT-behandling av social 

fobi, samt att det bör forskas mer om relationen mellan social fobi och vänskapsrelationer 

(Rodebaugh, 2009, pp. 876-877). I en studie av Fernandez och Rodebaugh (2011) undersöks 

också vänskapsrelationer hos personer med social fobi. Där studeras deras beteende vid 

vänskapliga handlingar, exempelvis när personer gör tjänster åt dessa individer. Utifrån 

resultatet från studien kunde konstateras att personer med social fobi tenderade att reagera 

negativt på vänliga tjänster från andra då de kände sig tvingade att ge något tillbaka. Forskarna 

hävdar att dessa negativa reaktioner på vänliga tjänster kan appliceras även på andra situationer 

som har med vänskapsrelationer att göra och att de därav inverkar negativt på kvaliteten hos 

vänskapsrelationerna (Fernandez & Rodebaugh, 2011, p. 333). 
 

3.2 Social fobi hos tonåringar 
Den här studien syftar till att belysa skolkuratorers uppfattningar om social fobi hos barn i 

högstadiet. Högstadieelever är i åldrarna 12-15 år och därför följer här ett avsnitt om tidigare 

forskning som har gjorts på just tonåringar med social fobi. Den här tidigare forskningen är, 

precis som den föregående psykologisk, men då den visar på relevanta påverkningsområden 

och riskfaktorer för social fobi hos barn anses det vara motiverat att ha med den. 

 

3.2.1 Följder av social fobi i tonåren 

Enligt Beidel et al. (2007, p. 47) uppskattas det att 5-16 % av tonåringarna lider av social fobi. 

Tonåringar med social fobi riskerar att hamna efter i skolarbetet. Det är också vanligt att 

tonåringar med social fobi utvecklar ett drogmissbruk på grund av att de själva försöker lindra 

sin ångest. Både yngre barn och tonåringar med social fobi förefaller ha högre risk att utveckla 

depression och de isolerar sig ofta socialt. Det kan också vara problematiskt för tonåringar med 

social fobi att utveckla positiva kompisrelationer. Beidel et al. (2007) jämförde i sin studie 

tonåringar som har social fobi med tonåringar som inte har någon psykiatrisk diagnos, utifrån 

ett antal kliniska faktorer. De fann att tonåringar med social fobi uppvisade högre nivåer av 

ensamhet och hade sämre sociala färdigheter. Studien visade också att det var vanligt att 

tonåringar med social fobi hade en andra psykiatrisk diagnos, exempelvis GAD (generaliserat 

ångestsyndrom) (Biedel et al., 2007, p. 50). De tonåringar som hade social fobi reagerade också 

kraftigare känslomässigt på olika situationer än vad personer utan social fobi gjorde. 

Sparrevohn och Rapee (2009, p. 1074) hänvisar i sin studie till andra forskare och menar att en 

följd av att barn med social fobi ofta drar sig undan kan bli att dessa barn till viss del försummas 

mer än andra barn. Detta kan i sin tur leda till att riskerna för mobbning och utanförskap ökar 

när barnen blir lite äldre. Den sociala fobin kan även påverka romantiska relationer negativt när 

barnen börjar komma upp i tonåren.  

 

3.2.2 Situationer som framkallar stress och ångest hos tonåringar med social fobi 

Beidel et al. (2007, p. 49) visade att de situationer som tonåringar med social fobi fruktade mest 

var mer ostrukturerade situationer som till exempel att börja vara med i en pågående diskussion 

med klasskompisar, eller att föreslå för en vän att umgås. För att minska stressen i dessa 

situationer använde tonåringarna ofta ett undvikande beteende istället för att utsätta sig för de 

jobbiga känslorna. Till följd av ångesten och det undvikande beteendet fann Beidel et al. (2007, 

p. 50) att tonåringar med social fobi ofta hade färre vänner än andra tonåringar, samt att de 

oftare vägrade att gå i skolan helt eller inte ville delta i fritidsaktiviteter.  
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3.2.3 Social fobi och familjemiljö 

Studier har visat att ärftligheten hos social fobi är låg. Det finns emellertid resultat som visar 

att familjeförhållanden och föräldrastilar påverkar utvecklandet och bibehållandet av social fobi 

hos barn. Knappe et al. (2012, p. 608) menar att föräldrars beteenden ska ses som en riskfaktor 

för barns och tonåringars utvecklande av social fobi. De hävdar att framför allt två typer av 

föräldrastilar kan betraktas som särskilt stora riskfaktorer. Den första är om föräldrarna är 

avvisande och visar låg känslomässig närvaro gentemot sina barn. Detta kan göra att barnen 

inte utvecklar ett socialt självförtroende utan blir mer ängsliga och osäkra på sig själva och sina 

förmågor. Den andra riskabla föräldrastilen är om föräldrarna är mycket överbeskyddande och 

överdrivet rädda om sina barn. Det kan resultera i att barnen ser världen som hotfull och otrygg 

och därför inte gärna deltar i sociala sammanhang. Särskilt dessa två föräldrastilar, men även 

andra ogynnsamma föräldrabeteenden, har visat sig ha ett samband med utvecklandet av social 

fobi hos barn (Knappe et al., 2012, p. 611). Också i Knappe et al., (2009, p. 986) redogörs för 

hur föräldrastilar är en riskfaktor för att barn utvecklar social fobi. I den studien tas även 

föräldrars psykiska hälsa upp som en sådan riskfaktor. Knappe et al. (2009, p. 992) menar dock 

att det ännu finns alltför få studier och belägg för att just föräldrars psykiska hälsa skulle vara 

en faktor som bidrar till att den sociala fobin håller i sig över tid hos barnen.  

 

Den tidigare forskningen visar att social fobi påverkar flera viktiga områden i en individs 

vardagliga liv, både hos vuxna och hos skolungdomar. Relaterat till den här studien där 

uppfattningen om social fobi i högstadiet studeras visar den tidigare forskningen att social fobi 

påverkar bland annat barns skolresultat och kompisrelationer på ett negativt sätt. Den tidigare 

forskningen fokuserar på vilka områden som påverkas hos barnen samt hur familjeförhållanden 

kan ses som en riskfaktor Den tidigare forskningen tar inte upp vilka faktorer i högstadiemiljön 

som påverkar utvecklingen av social fobi, vilket den här studien ämnar undersöka. Forskningen 

visar inte heller hur professionella i skolan arbetar med problematiken och därför uppstår där 

frågor om hur det arbetet ser ut. Att skolkuratorer har ett viktigt arbete i att upptäcka 

problematiken hos barn i skolan tidigt är av stor vikt för att förhindra att den sociala fobin 

medför alltför långvariga negativa konsekvenser. Att studera hur skolkuratorer uppfattar social 

fobi hos barn på högstadiet kan därför vara ett sätt att tydliggöra och uppmärksamma fenomenet 

och på så sätt öka medvetenheten hos de personer som i sitt arbete har möjlighet att hjälpa 

drabbade barn.   
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4. Teoretisk och begreppslig referensram 
I följande avsnitt förklaras studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter i Edmund Husserls 

fenomenologi och i socialkonstruktivismen. Studien är relativt teoribefriad då syftet är att 

belysa skolkuratorers uppfattningar oberoende av underliggande teoretiska perspektiv. 

Användandet av fenomenologin motiveras genom att fenomenet social fobi ska kunna förklaras 

på ett så tydligt sätt som möjligt utifrån skolkuratorers uppfattningar och levda erfarenheter, 

utan påverkan av förförståelse och förutfattade meningar. Socialkonstruktivismen används då 

den förklarar hur verkligheten och sociala fenomen skapas genom samspel mellan människor. 

Under avsnittet om resultat kommer även en socialkonstruktivistisk tolkning av resultatet att 

ske.   

 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Genom en vetenskapsteoretisk utgångspunkt beskrivs på vilket sätt verkligheten och sociala 

fenomen antas skapas och uppfattas. Detta för att skapa förståelse för val av insamlings- och 

analysmetoder som använts för att genomföra studien.  

 

4.1.1 Fenomenologi 

Studien har sin vetenskapsteoretiska utgångspunkt i filosofen Edmund Husserls fenomenologi, 

vilken även förklaras i kapitel 5.2. Enligt fenomenologin påverkas vår upplevelse av 

verkligheten av våra historiska och kulturella bakgrunder, samt av våra språk och miljöerna 

runtomkring oss (Howell, 2013, p. 56). Vi människor är alltid en del av våra egna verkligheter 

och verkligheten existerar så som vi själva upplever den. Det är utifrån vad vi ser, hör och 

upplever som våra verkligheter skapas. Därför kan vi även rikta vårt medvetande mot fenomen 

som inte är i vår direkta närvaro, men som vi ändå vet finns runtom oss, exempelvis våra skor 

på skohyllan eller närmaste mataffär. Däremot finns det ingen rent objektiv verklighet som vi 

kan förstå, då det hela tiden finns en verklighet bortom det vi kan uppfatta. Fenomenologin 

fokuserar därför på att studera individers uppfattningar om fenomen i deras egna verkligheter 

vid en viss tidpunkt (Husserl, 1913/2004, p. 107-108).  

 

Fenomenologin förklarar verkligheten som något som skapas i vårt medvetande genom 

interaktionen mellan våra sinnen och objekten runtomkring oss, samt i samspelet mellan 

människor. Vi har alla olika erfarenheter utifrån hur vi upplever olika situationer. En 

fenomenologisk studie strävar efter att förklara ett fenomen så som det uppfattas på ett 

oreflekterat sätt vid en viss tidpunkt. Det som studeras då är individernas egna levda 

erfarenheter som Husserl även kallar deras livsvärld (Howell, 2013, pp. 56, 62).     

 

Att använda fenomenologin som vetenskapsteori i den här studien framstår som adekvat då 

syftet är att belysa skolkuratorers uppfattningar om fenomenet social fobi utifrån sina egna 

levda erfarenheter. Det är därför viktigt att ha en utgångspunkt som inte innebär att omvandla 

skolkuratorernas uppfattningar genom att utgå från ett teoretiskt perspektiv och då heller inte 

utforma intervjuerna utifrån ett sådant.  
 

4.1.2 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism är ett teoretiskt perspektiv där utgångspunkten är att verkligheten är något 

vi människor skapar i interaktionen och samspelet med varandra. På så sätt påverkar människors 

sociala och kulturella bakgrunder hur verkligheten konstrueras i olika sammanhang (Howell, p. 

90).   
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Vivien Burr (2015, pp. 2-3) beskriver socialkonstruktivism som ett synsätt som utgår från ett 

eller flera av fyra olika grundantaganden. Det första av dessa antaganden är att vi bör se med 

kritiska ögon på den kunskap om oss själva och världen som vi ser som given. Vi bör inte anta 

att världen är objektiv och opåverkad så som vi ser den, utan att det finns en mer mångfacetterad 

verklighet än vad vi kan uppfatta. Burr tar som exempel hur vi i samhället delar upp människor 

i män och kvinnor. Socialkonstruktivister ifrågasätter detta och frågar sig varför vi i så fall ska 

stanna där och inte även kategorisera människor efter exempelvis längd eller andra egenskaper. 

Burr (2015, pp. 3-4) hävdar att socialkonstruktivismen förhåller sig särskilt kritisk till vad hon 

kallar ”mainstreampsykologi”, inom vilken forskare strävar efter att nå kunskap som kan 

appliceras på alla människor oavsett bakgrund. Socialkonstruktivister hävdar att vi förstår 

världen utifrån just historiska och kulturella faktorer, vilket också är det andra antagandet som 

utmärker socialkonstruktivister. Hur vi människor uppfattar världen beror på var vi är ifrån, när 

vi lever och vilka kulturella och historiska faktorer vi förstår världen utifrån. Det tredje 

antagandet som Vivien Burr redogör för är att socialkonstruktivismen gör gällande att vår 

kunskap skapas genom sociala processer. Det är genom interaktionen mellan människor som 

kunskap och verkligheten skapas. Därför är mänskliga interaktioner, och särskilt språket, något 

som i hög grad intresserar socialkonstruktivister. Burr menar också, som ett fjärde antagande, 

att den sociala konstruktionen av händelser och kunskaper påverkar hur vi människor agerar i 

olika situationer och gentemot andra människor. Hur vi uppfattar vår omgivning och fenomenen 

i denna påverkar vårt agerande (Burr, 2015, p. 5). Exempelvis är vårt beteende kanske olika 

bland okända människor jämfört med hur det är bland våra nära vänner.   

 

I den här studien är det motiverat att använda socialkonstruktivismen som vetenskapsteori då 

det kan antas att personer med social fobi uppfattas på ett visst sätt av människor runtomkring. 

Det kan antas att personer som kommer i kontakt med en person med social fobi agerar 

annorlunda jämfört med vad de skulle ha gjort om de mött en person utan några sociala 

svårigheter. Likaså kan det även antas att skiljelinjen mellan konstruktionen av en blyg person 

och en person med sociala svårigheter ibland kan vara otydlig. Därför blir bakgrunden och 

historien bakom varje individ med social fobi av vikt för att kunna bilda sig en uppfattning om 

den specifika problematiken.  

 

Socialkonstruktivismen harmoniserar med fenomenologin på det sättet att verkligheten i de 

båda perspektiven uppfattas som skapad ur människors samspel med varandra samt att 

verkligheten är mer mångfacetterad än vad vi kan uppfatta. På så sätt kompletterar dessa 

vetenskapsteorier varandra och de ger tillsammans en bra förklaring av hur verkligheten 

uppfattas i den här studien. 
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5. Metod 
I följande avsnitt motiveras och beskrivs på vilket sätt det empiriska datamaterialet som ligger 

till grund för studien har samlats in och analyserats. Avsnittet inleds med en beskrivning av den 

kvalitativa forskningsmetoden och fenomenologin som metod. Därefter redogörs för hur den 

kvalitativa forskningsintervjun har använts som datainsamlingsmetod. I det avsnittet finns även 

en beskrivning av hur urvalet av informanter sett ut. Efter det beskrivs den deskriptiva 

fenomenologiska analysmetoden som har använts vid analysen av datamaterialet. 

Avslutningsvis redogörs studiens tillförlitlighet och äkthet samt de etiska överväganden som 

har gjorts. 

 

 

5.1 Kvalitativ forskningsansats 
Den här studien utgår från en kvalitativ forskningsansats. Med den grunden är förhoppningen 

att få ett resultat som speglar skolkuratorers egna uppfattningar om fenomenet social fobi. 

Padgett (2008, p. 2) beskriver kvalitativ metod som en metod som ger mer djup istället för bred 

forskning. Hon beskriver att kvalitativ metod syftar till att förstå världen som informanterna i 

denna studie lever i och att forskaren själv är en viktig del av datainsamlingen. I kvantitativa 

studier är ofta syftet att hitta orsakssamband genom statistiska undersökningar, kvalitativa 

studier syftar istället till en mer till djupare förståelse av ett fenomen, vilket också är 

förhoppningen med den här studien.  

 

Valet av kvalitativ metod i den här studien motiveras utifrån studiens syfte som är att belysa 

och skapa en förståelse för skolkuratorers upplevelser av social fobi i sitt arbete. Förhoppningen 

är att förstå hur skolkuratorers arbete ser ut och deras uppfattningar om fenomenet utifrån vad 

de har för egna erfarenheter av det i sin arbetsroll. Då motiveras också en kvalitativ 

forskningsansats då Padgett (2008, p. 16) menar att kvalitativ forskning motiveras av en önskan 

att studera den ”upplevda verkligheten” hos informanterna och på så sätt få en djupare förståelse 

för denna.  

 

Bryman (2011, p. 340-341) tar upp tre faktorer som särskilt urskiljer den kvalitativa 

forskningen. För det första har den kvalitativa forskningen oftast en induktiv utgångspunkt och 

genererar i en teori. För det andra skapas det inom den kvalitativa forskningen en förståelse av 

den sociala verkligheten utifrån människors tolkning av den. Kvalitativa forskningsresultat 

baseras då på vad människor upplever och berättar. För det tredje har kvalitativ forskning en 

ontologisk ståndpunkt vilket innebär att utgångspunkten är att egenskaper och fenomen är något 

som skapas i samspelet mellan människor och deras omgivning. Dessa faktorer kan appliceras 

på den här studien vilket också motiverar användandet av en kvalitativ forskningsansats 

ytterligare. 

 

 

5.2 Fenomenologi som metod 
De kvalitativa intervjuerna i den här studien kommer analyseras med hjälp av en 

fenomenologisk analysmetod. På så sätt är förhoppningen att belysa skolkuratorernas 

uppfattningar om fenomenet social fobi på ett sätt som inte påverkas av förutfattade meningar 

så att resultatet speglar deras egna erfarenheter. Fenomenologin som metod har sin grund i 

människors uppfattningar om sin egen livsvärld, och tolkningen och meningsskapandet av 

fenomen utifrån den, därför motiveras användandet av den analysmetoden i den här studien. 

Syftet är inte att beskriva social fobi i allmänhet, utan hur det uppfattas av skolkuratorer som 
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arbetar med det. Detta är just vad fenomenologin gör, vilket även Kvale och Brinkmann (2014, 

pp. 44-45) beskriver.  

 

Vid användandet av fenomenologi som metod innebär det att forskaren sätter sin förförståelse 

”inom parantes” när ett fenomen studeras (Husserl, 1913/2004, p. 113). Detta innebär att 

förförståelsen finns kvar hos forskaren men att den i görligaste mån kopplas bort i det aktuella 

sammanhanget för att inte påverka studien. Detta ställningstagande som innebär opåverkat 

studerande av fenomen kallar Husserl för ”epoché” (Husserl, 2004, p. 115) vilket beskrivs på 

följande sätt:  

 
Alla vetenskaper som hänför sig till denna naturliga värld kopplar jag alltså 

bort, jag gör absolut inget bruk av deras giltigheter, oavsett hur stabila jag 

anser dem vara och hur mycket jag beundrar dem, och hur fjärran det än vore 

mig att rikta minsta invändning mot dem (Husserl, 1913/2004, p. 116). 

 

Den epoché som används inom fenomenologin tillåter forskaren att studera verkligheten utan 

förutfattade meningar som kan påverka utfallet av resultatet (Husserl, 1913/2004, pp. 115-116). 

Husserl kallar detta ”rena” medvetande för ”transcendentalt medvetande” och processen när 

vår förförståelse sätts inom parantes kallas för ”transcendental epoché”. (Husserl, 1913/2004, 

p. 119).  

 

Englander (2012, p. 16) redogör för hur Husserls fenomenologi är en filosofisk teori och kan 

därför inte appliceras rakt av som metod för att beskriva fenomen inom vetenskaplig forskning. 

Den analysmetod som därför används i den här studien är Amedeo Giorgis deskriptiva 

fenomenologiska analysmetod. Den analysmetoden beskrivs närmare i avsnitt 5.3.         
 
 

5.2 Datainsamlingsmetod 
I följande avsnitt beskrivs hur det empiriska datamaterialet i studien har samlats in genom 

kvalitativa forskningsintervjuer, samt hur urvalsprocessen har gått till.    

 

5.2.1 Kvalitativa forskningsintervjuer 

Den här studiens empiriska datamaterial har samlats in genom kvalitativa intervjuer med fem 

skolkuratorer. Då studien syftar till att förstå social fobi utifrån skolkuratorers uppfattningar 

och erfarenheter är det motiverat att använda kvalitativa forskningsintervjuer, då dessa söker 

att skapa förståelse och mening utifrån den intervjuades perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014, 

p. 17).  

 

Den forskningsintervju som kommer användas i den här studien är den så kallade 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun, som beskrivs följande:  

 
En intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld 

i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen. 

(Kvale & Brinkmann, 2014, p. 19) 

 

Kvale och Brinkmann (2014, p. 45) beskriver det fortsättningsvis att intervjuerna är just 

halvstrukturerade, det vill säga att de kan kännas som vanliga samtal, men har fortfarande en 

ram att följa och en intervjuare som leder samtalet. Syftet med intervjuerna är att den personen 

som blir intervjuad ska kunna beskriva ett fenomen på ett så fritt och öppet sätt som möjligt. 

Forskaren kan sedan utifrån vad informanten har sagt göra en tolkning av det. Det är alltså 
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fenomenet utifrån den intervjuades perspektiv som ska beskrivas, vilket också är målet i den 

här aktuella studien om skolkuratorers upplevelser av fenomenet social fobi hos 

högstadieelever. 

 

Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun, är delvis inspirerad av fenomenologin då den syftar 

till att förstå upplevelser av fenomen utifrån personers livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014, p. 

31). Det är viktigt att i intervjufrågorna låta den intervjuade på ett utförligt sätt beskriva sina 

uppfattningar om fenomenet för att skapa en nyanserad och mångsidig bild av det (Kvale & 

Brinkmann, 2014, p. 47). Detta är även målet med intervjuerna med skolkuratorerna i den här 

studien. Då studien ska baseras på fem intervjuer är det viktigt att varje intervju blir så djup och 

omfattande som möjligt. Intervjuerna kommer efter transkriberingen att tolkas och analyseras 

utifrån en deskriptiv fenomenologisk analysmetod. 

 

5.2.2 Urval 

Urvalet av informanter har skett genom att ett mejl skickades ut till ett antal skolkuratorer på 

högstadieskolor i Uppsala län för att se om intresse fanns för deltagande i studien. Intresset 

visade sig vara något bristfälligt och det krävdes ibland flera mejl för att få ett svar. Därför 

kontaktades även en kurator som arbetar på en internetbaserad skola i södra Sverige som 

tidigare hade uttryckt intresse om medverkande i studien. Den sistnämnda skolkuratorn tackade 

ja och det gjorde även fyra ytterligare skolkuratorer i Uppsala län. Det slutliga urvalet består 

därför av fem informanter från fem olika skolor. Samtliga informanter var kvinnor. Bland 

informanterna hade den med längst erfarenhet arbetat 15 år som skolkurator, några hade fem 

till sju års erfarenhet medan andra hade cirka sex månaders erfarenhet av yrkesrollen. Vissa 

hade erfarenhet av att ha arbetat både på låg- och mellanstadiet och någon hade även erfarenhet 

av att ha arbetat med barn inom socialtjänsten. Informanterna kommer i studien bli benämnda 

med olika bokstäver, för att tillgodose kravet på konfidentialitet.  
 
 

5.3 Deskriptiv fenomenologisk analysmetod 
Amedeo Giorgi är en forskare inom psykologin. Han hade under sina tidiga forskningsstudier 

studerat psykologiska funktioner hos människan och då studerat dessa separat från varandra, 

vilket är vanligt inom psykologisk forskning (Giorgi, 2012, p. 4). Giorgi hade dock en önskan 

om att studera människan som en helhet och inte dess funktioner separat. Han utvecklade därför 

en deskriptiv fenomenologisk analysmetod som har sin grund och inspiration i Husserls 

fenomenologi. Giorgi utvecklade utifrån fenomenologin en ram för att kunna studera 

erfarenheter och beteenden hos människor på ett mer omfattande och genomgående sätt än 

tidigare. Giorgis huvudsakliga strävan var att kunna beskriva fenomen på ett så bra och 

nyanserat sätt som möjligt (Groenewald, 2004, pp. 4-5).  

 

För att genomföra en deskriptiv fenomenologisk analysmetod beskriver Giorgi (2012, p. 4) att 

forskarens förförståelse bör kopplas bort och sättas inom parantes. Detta är, precis som Husserl 

menade, nödvändigt för att undersöka det fenomen som studeras så som det är givet vid en viss 

tidpunkt.  

 

5.3.1 Genomförande av analys 

Nedan följer en stegvis förklaring av hur den deskriptiva fenomenologiska analysmetoden av 

det transkriberade datamaterialet genomfördes i den här studien. Analysmetoden har utgått från 

de 5 steg beskrivna i Groenewalds (2004, pp. 17-21) artikel. 
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Steg 1: Förförståelsen skrevs ned på papper för att medvetenheten om denna skulle öka och för 

att det skulle bli lättare att ta avstånd från den. Därefter sattes förförståelsen inom parantes 

under hela analysprocessen, för att inte påverka resultatet. Efter det lyssnades intervjuerna 

igenom flera gånger samtidigt som transkriberingarna genomlästes. Detta för att få en bra 

överblick av materialet och även få en uppfattning om var fokus i intervjuerna låg. 

 

Steg 2: I analysens andra steg plockades meningsenheter, även kallade koder, ut från 

intervjuerna som ansågs beskriva olika aspekter av fenomenet social fobi. När detta var färdigt 

granskades koderna igen varvid de koder som ansågs vara överflödiga plockades bort eller 

sammanfördes med liknande koder. I det här steget bildades då en form av kategorier då vissa 

koder ansågs höra ihop med varandra. 

 

Steg 3: I steg tre söktes fenomenets essens genom att granska koder och kategorier ännu en 

gång. Vissa av kategorierna kunde grupperas ihop med varandra. Genom denna process 

framträdde studiens fyra teman som sedan kom att ligga till grund för presentationen av 

resultatet.  

 

Steg 4: Efter att varje intervju hade analyserats och resultatets teman hade framträtt vändes 

fokus åter mot intervjuerna. Intervjuerna lyssnades då igenom igen för att validera att resultatet 

speglade det informanterna hade sagt på bra sätt.  

 

Steg 5: Efter att analysen av materialet var färdigt sammanfattades resultatet i studiens 

resultatkapitel (se kapitel 6). Det har varit av vikt att alla fem informanter ska synas och i stor 

utsträckning ha ungefär lika mycket utrymme i redovisningen av resultatet. Detta för att alla 

fem informanter har bidragit med viktig information och kunskap till studien. Resultatet visar 

studiens fyra teman som tillsammans beskriver fenomenet social fobi som en rädsla att existera 

och finnas till. 
 
 

5.4 Tillförlitlighet och äkthet 

5.4.1 Transparens och överförbarhet 

Intervjufrågorna i den här studien har utvecklats på ett sådant sätt att de förhoppningsvis 

kommer åt det studien avser att studera. Antalet informanter som har intervjuats är fem 

skolkuratorer. Förhoppningen är att den här studien på ska anses kunna beskriva hur 

skolkuratorer uppfattar fenomenet social fobi hos barn på ett adekvat sätt. Det skulle även ses 

som positivt om studien ansågs ha hög transparens och överförbarhet och kan ses som ett 

komplement eller vägledning för skolkuratorer på högstadieskolor i deras arbete med barn som 

har social fobi. Att en studie har hög överförbarhet innebär att beskrivningarna av de studerade 

fenomenen är så pass utförliga och fylliga att resultatet kan överföras till andra miljöer än den 

som har studerats (Bryman, 2011, p. 355). 

 

Englander (2012, pp. 20-21) diskuterar urvalsstorlek i intervjustudier och menar att antalet 

informanter egentligen kan ses som irrelevant i kvalitativa studier. Han menar att tanken om att 

ett större urval genererar i större generaliserbarhet inte alltid behöver vara fallet, utan många 

bra studier har genomförts på mindre urval. Därför är inte antalet informanter det viktigaste i 

kvalitativa studier utan det viktiga är att få ut den information som behövs för att få ett bra 

resultat, vilket även är förhoppningen i den här aktuella studien. 
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5.4.2 Validitet och reliabilitet 

Vissa forskare diskuterar om validitet och reliabilitet är relevanta begrepp att ha med i kvalitativ 

forskning (Bryman, 2011, p. 351). I den här studien har dock valet gjorts att använda validitet 

och reliabilitet för att få en bild av studiens kvalitet. 

 

Validitet handlar om att forskaren verkligen mäter det som avses mätas i en studie (Bryman, 

2011, p. 352). I den här studien handlar det därför om att det som studeras verkligen är hur 

skolkuratorer uppfattar social fobi och hur de handskas med det i sitt arbete. 

 

Reliabilitet handlar om att en studie ska kunna upprepas av en annan forskare som då skulle få 

ett liknande resultat. I kvalitativa studier kan det vara svårt att tillgodose reliabiliteten då miljön 

och tidpunkten inte kan återskapas exakt på samma sätt (Bryman, 2011, p. 352). Eftersom det 

här inte är en observerande studie utan den utgår från intervjuer är däremot förhoppningen att 

andra forskare ska kunna göra liknande studier i liknande miljöer. 

 

Med hjälp av faktorerna transparens, överförbarhet, reliabilitet och validitet är förhoppningen 

att den här studiens kvalitet ska uppfattas som god och att den uppnår sitt syfte. Om studien kan 

inspirera skolkuratorer och även andra professionella som arbetar med barn, kan den hjälpa 

många som är i behov av stöd och hjälp.  
 
 

5.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver forskning som något som är viktigt, både för samhällets och 

individernas utveckling. För att inte individer ska komma till skada vid vetenskaplig forskning 

finns det krav på etiska överväganden som en forskare måste ta hänsyn till. Vetenskapsrådet 

(2002, p. 6) redogör för fyra huvudkrav som finns för att skydda individer vid forskning inom 

det humanistiska och samhällsvetenskapliga området. Dessa är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och samtliga principer kommer 

att beaktas i den här studien. I avsnitt 5.5.4 redogörs även för forskningsöverväganden som bör 

beaktas inom den kvalitativa forskningsintervjun. 

 

5.5.1 Informerat samtycke 

Informationskravet och samtyckeskravet kommer att tillgodoses genom att ett informerat 

samtycke fås av samtliga skolkuratorer som väljer att bli intervjuade. Informerat samtycke 

innebär att de personer som ska delta i studien får information om att de deltar frivilligt och har 

rätt att dra sig ur studien när de vill utan någon speciell anledning (Kvale & Brinkmann, 2014, 

p. 107; Padgett, 2008, p. 65). Information om den här studien har skickats i samband med att 

förfrågan har skickats om deltagande i studien. Informanterna har då fått en övergripande bild 

av studiens syfte och upplägg, vem jag som forskare är och mina kontaktuppgifter, vilket mål 

jag har med studien samt att de som deltagare kommer vara anonyma.  

 

5.5.2 Konfidentialitet 

Konfidentialitetskravet handlar om att de resultat en studie ger ska respektera och garantera 

personers privatliv och anonymitet. Detta tillgodoses genom informanternas anonymitet i 

studien. En person ska inte kunna kännas igen utifrån en forskningsstudie (Kvale & Brinkmann, 

2014, p. 109; Padgett, 2008, p. 67). Informationen om anonymitet finns i den här studien med 

i utskicket vid förfrågan till skolkuratorerna om de vill vara med i studien. Det kan i vissa fall 

vara viktigt att informera intervjupersonerna innan studiens start vem som kommer få tillgång 

till studien efteråt, om studien rör känsliga ämnen (Kvale & Brinkmann, 2004, p. 109). 
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5.5.3 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade datamaterialet endast får användas i den aktuella 

studien det är ämnat för (Vetenskapsrådet, 2002, p. 14). Detta krav kommer att tillgodoses då 

ljudfiler och transkriberade intervjuer kommer att raderas och förstöras efter avslutad studie.  

 

5.5.4 Etiska överväganden inom kvalitativ forskningsintervju 

När en kvalitativ forskningsintervju genomförs i en studie är det är även viktigt att som forskare 

vara medveten om den maktskillnad som uppstår mellan forskaren och intervjupersonen. Kvale 

och Brinkmann (2014, pp. 51-52) redogör för en rad maktskillnader som förekommer i 

kvalitativa forskningsintervjuer. Bland annat det faktum att forskningsintervjun inte är ett 

vardagligt samtal utan den styrs av forskaren, att intervjun är en utfrågning av den som blir 

intervjuad, samt att forskaren är den som tolkar det som sägs i intervjuerna. Därför är det viktigt 

att forskaren är medveten om sin påverkanskraft i hur samtalet förs så att intervjun blir lyckad 

för båda parterna. Detta är något som kommer finnas i åtanke när intervjufrågorna förbereds 

och när intervjuerna med skolkuratorerna genomförs. 
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6. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet av analysen av det empiriska datamaterialet. Resultatet 

presenteras genom både berättande text utifrån informanternas svar och med citat direkt ur den 

transkriberade texten. Detta för att läsaren ska kunna bilda sig en så tydlig och rättvis 

uppfattning som möjligt av studiens resultat. För att göra resultatet så tydligt som möjligt är 

kapitlet strukturerat utifrån de fyra teman som framträdde i analysen.  

 

I analysens fyra framträdande teman belystes olika aspekter hos barn med social fobi som 

genomsyrar hela resultatet och som därför inte går att bortse ifrån. Dessa aspekter beskriver 

därför tillsammans fenomenet social fobi så som det uppfattas av informanterna. Exempel på 

sådana aspekter är en känsla av utanförskap, känslan av att vara annorlunda samt en känsla av 

att vara mindre värd än andra. Detta kan sammanfattas i att fenomenet social fobi är en 

överhängande rädsla för att existera och finnas till. Det är därav på det sättet som informanterna 

tillsammans beskriver social fobi. Denna slutsats dras utifrån resultatet som presenteras nedan. 

 

6.1 Fenomenet social fobi 
Resultatets första tema beskriver hur informanterna uppfattar vad fenomenet social fobi 

egentligen är och vilka svårigheter det finns i att upptäcka att ett barns problematik är just social 

fobi eller sociala svårigheter. 

  

Social fobi kan uppfattas vara något diffust och svårt att förklara på ett bra och enkelt sätt. 

Informanterna hade någorlunda likartade tankar om detta och fenomenet beskrevs främst som 

rädsla och ångestkänslor hos individerna när de befinner sig i sociala sammanhang och i 

närheten av andra människor.  

 
Jag tänker på att man är rädd och känner oro inför att träffa andra, att möta 

andra människor och vara rädd att befinna sig i sociala situationer. 

(Informant A) 

 

Då tänker jag någon som får ångest eller hjärtklappning av att vara i ett 

sammanhang där det rör sig mycket människor. Någon som gärna drar sig 

undan i sociala sammanhang där det är mycket folk och undviker de 

situationerna. (Informant N) 

 

Informanterna redogör för både psykiska känslor såsom rädsla, oro, ångest och för fysiska 

känslor som exempelvis hjärtklappning när personer med social fobi befinner sig i sociala 

sammanhang där det befinner sig mycket människor på samma gång.  

 

Svårighet att upptäcka social fobi 

Social fobi hos barn kan i vissa fall vara svårt att upptäcka då det kan misstas för exempelvis 

en blyg eller introvert personlighet eller att ett barn själv väljer och vill vara ifred. Ibland kan 

det också förekomma i kombination med annan problematik som exempelvis neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som i sig kan innebära samspelssvårigheter. Det finns även olika grader 

av sociala svårigheter där vissa individer ändå till viss del klarar av vardagen, medan andra inte 

gör det. Vid svår social fobi uppfattas det vara lättare att upptäcka då det blir mer uppenbart att 

det är problematiskt. En social rädsla som kanske inte uppfyller alla kriterier för social fobi kan 

vara minst lika ångestladdad, men desto svårare att upptäcka för personer runtomkring. 

 
 Många kanske tror att man är blyg eller att man är introvert och att det ska 

vara så. (Informant G) 
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Det uppfattades också finnas en viss svårighet att veta när ett barns problematik är social fobi 

och när det är någon annan problematik som det i grunden handlar om. Det kan vara svårt att 

veta varför ett barn drar sig undan från sociala sammanhang. Finns det en vilja hos individerna 

att vara för sig själva eller ligger det en djupare problematik bakom? Alla människor är olika 

och måste få vara som de är och själva vill. Därför uppfattas det finnas en svårighet där att veta 

vad som är vad och hur ett barn med social fobi ska få den hjälp som det behöver. 

 
[…]det är svårt att säga om det är social fobi eller om det är rädsla för någon 

eller om det är mobbning eller om det är något annat. (Informant N) 

 

I vissa fall uppfattades det finnas en svårighet att veta vad problematiken har börjat med då 

elever ibland tidigare hade haft kompisar och inte haft några tydliga problem i sociala 

situationer. Det kunde därför ibland uppfattas som vissa elever inte ville vara med i sociala 

sammanhang, eller som att de inte orkade vara med andra människor på samma sätt som innan: 

 
[…]För det är en flicka som inte, nej men hon vill inte, hon orkar inte med 

sociala kontakter. Men det är det jag tänker, vad är vad i det? För social fobi 

har man pratat om på BUP så jag vet ju att de tänker i de banorna. För det 

är en flicka som ändå har fungerat bra i… och haft kamrater tidigare, så 

frågan är vad som är vad i det? (Informant V) 

 

I och med att det i vissa fall finns en svårighet att veta vad som är vad så är det viktigt att prata 

med barn och gå till botten med vad en problematik eller ett beteende grundar sig i. Om en 

problematik är så pass stor att den påverkar ett barns tillvaro negativt behövs det göras 

någonting för att hjälpa till. Även där problematiken inte är så stor ännu är det viktigt att prata 

med barnen för att förhindra att det utvecklas och kanske blir en svår social fobi.  

 

Eftersom social fobi upplevdes vara ett fenomen som ibland är svårt att upptäcka och att det 

finns olika grader av problematiken är en viktig fråga fenomenets mörkertal. Mörkertalet för 

högstadieelever med social fobi uppfattade informanterna vara högt och risken att många 

individer med problematiken inte blir diagnostiserade uppfattades vara överhängande. När det 

finns en diagnos kan det vara lättare att arbeta med för då finns det kunskap om vilka metoder 

som kan fungera. De barn som inte får en diagnos uppfattades därför ha det ännu jobbigare för 

de kanske inte får den hjälp och det stöd de behöver på grund av bristande kunskap i 

omgivningen.  
 

[…] ibland så de som inte har haft en social fobi-diagnos de har haft ibland 

nästan tuffare än de som har haft diagnos (Informant E)   

 

Att ha sociala svårigheter och inte bli diagnostiserad kan på så sätt ha mycket allvarliga 

konsekvenser för den drabbade individen om inte det upptäcks och behandlas på rätt sätt. På 

grund av det uppfattade stora mörkertalet är det mycket viktigt för personal att vara 

uppmärksam på barns signaler på sociala svårigheter. 

 

Barns uppfattning om sig själva 

I möten med barn som har social fobi upplevdes barnen själva ha en känsla av att de är 

annorlunda gentemot sina jämnåriga kamrater. Kamraterna kanske inte skulle ha tyckt likadant 

om de hade fått frågan, utan det handlar mer om barnets egen upplevelse av att inte passa in. 

En sådan känsla av utanförskap uppfattades kunna orsaka att barn som kände på det sättet hade 

svårare att ta kontakt på grund av rädslan att inte passa in. Därav blev även känslorna av 



20 
 

utanförskap en ond cirkel och en del av de sociala svårigheterna. Det framgick att informanterna 

upplevde att de barn som upplevde svårigheter ofta jämförde sig själva med andra och 

uppfattade sig själva vara mindre värda.  

 
De ungdomar jag har mött har upplevt sig själva som annorlunda och inte 

som alla andra på något vis. (Informant G) 

 

[…]Han undrar ju säkert vad det är för fel på honom själv, varför han inte 

kan äta mat i matsalen eller ta sin egen mat i matsalen. Så jag tror absolut att 

han känner av det och känner sig annorlunda. (Informant N) 

 

Elever med social fobi ansågs ibland uppfatta högljudda personer som skrämmande. Till följd 

av det undviks därför ofta situationer där det befinner sig mycket människor. Det uppfattades 

även vara så att personer som svarade väldigt snabbt på tilltal kunde skrämma vissa barn och 

dessa barn kunde i vissa fall uppfatta sådana personer som elaka. Barn med social fobi 

uppfattades ha en vilja att hela tiden ha kontroll på sin omgivning. I skolan kunde det 

exempelvis handla om att ha koll på hur många personer som befann sig utanför en sal, vilka 

tider det är som mest personer på en viss plats och så vidare. Därför är allt väldigt styrt vid 

social fobi, och personen kan aldrig riktigt slappna av. 

 

En fråga som uppstod var om ett barn som till en början har fungerat bra i sociala sammanhang 

kan förändras i beteendet så pass mycket att social fobi utvecklas, eller om det är de barn som 

från början är introverta som utvecklar social fobi. Det finns inget rätt eller fel på den frågan, 

men social fobi uppfattas kunna utvecklas hos alla personer och att det är andra faktorer än 

enbart personlighet som påverkar. Däremot uppfattades introverta personer ha högre känslighet 

för att utveckla sociala svårigheter. Personer med självupplevd rädsla för sociala situationer 

undviker ofta de situationer som framkallar rädslan och ångesten de känner. På så sätt 

uppfattades det bli svårare och svårare för en individ som undviker sociala situationer att ta sig 

ur problematiken eftersom klyftan ökar i takt med att situationerna undviks. På så sätt blir det 

en ond cirkel av det hela som kan gå väldigt långt och problematiken blir svårare och svårare. 

 
[…] och det blir ju så också när man inte utsätter sig för en miljö där det 

händer mycket socialt då blir man ju ännu mer tillbakadragen. […] och 

klyftan att ta sig tillbaka dit blir ju mycket svårare. (Informant N) 

 

En informant kopplade detta till en elev hon hade jobbat med. Eleven hade inte haft några 

problem med sociala situationer eller kontakter i yngre ålder, men hade utvecklat en stor 

problematik på senare tid. Eleven hade varit med om en rad jobbiga och negativa erfarenheter 

som av honom hade upplevts som misslyckanden. Eleven hade själv frågat informanten: ”Tror 

du att man kan förlora sin förmåga att prata med och umgås med andra?” Han uppfattade då att han 

inte längre hade förmågan att umgås med andra människor längre. Detta på grund av att han 

hade upplevt att han inte var värd att lyssna på och därför börjat tro själv att så var fallet. 

 

Riktlinjer 

Även om det uppfattas finnas en svårighet i att upptäcka och diagnostisera social fobi, 

diskuterade informanterna om bra riktlinjer att ha i åtanke när det märks att barn upplever 

sociala svårigheter. Om en svårighet eller liknande blir ett sådant stort hinder att det blir svårt 

för de drabbade individerna att leva ett normalt liv eller göra det de vill göra, då är det ett 

problem som man måste ta tag i. Om det finns en så stor rädsla för sociala situationer att 

individerna inte klarar av att göra det de behöver eller det de vill, då är det inte längre endast 
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ett personlighetsdrag eller ett val. Det uppfattades även som så att om sociala rädslor blir ett så 

tydligt problem hos en person så är det omöjligt för omgivningen att inte märka det.  

 
[…] på grund av sin rädsla för sociala situationer inte klarar av att ta sig dit 

den skulle behöva och skulle vilja. Då blir det ju någonting annat än en del av 

ens personlighet. (Informant E) 

 

Informanterna uppfattade inte att de mötte många elever med social fobi i sitt arbete. 

Undantaget var informanten som arbetade på en internetbaserad skola. Hon upplevde ett högre 

antal elever med social fobi än de andra informanterna. I sitt tidigare arbete som skolkurator på 

bland annat högstadiet uppfattade hon inte att hon mötte lika många elever med social fobi som 

på hennes arbete idag. Detta kan antas höra samman med att elever med svårigheter i sociala 

sammanhang har svårt att söka kontakt och hjälp av andra. På en internetbaserad skola kanske 

det är lättare för eleverna att ta kontakt då det inte är direktkontakt utan via datorn.  

 

 

6.2 Faktorer som påverkar utvecklandet av social fobi 
Analysens andra tema handlar om de faktorer som påverkar att barn i högstadiet utvecklar social 

fobi. Temat består av två kategorier varav den ena berör de faktorer i högstadiet som påverkar 

utvecklingen av social fobi. Inom ramen för denna kategori återfinns således ett svar på en av 

studiens frågeställningar. Den andra kategorin uppehåller sig vid övriga faktorer i barnens liv 

som kan påverka utvecklingen av social fobi, vilket främst uppfattas vara familjeförhållanden 

och livsbakgrund. 

 

6.2.1 Faktorer i högstadiemiljön 

Tonåren och puberteten 

Tonårsåldern uppfattades vara en känslig ålder för barn. I den åldern kommer de in i puberteten 

med allt vad det innebär, och det är viktigt att passa in och få kompisar för att känna en 

tillhörighet.  

 
Att få känna en gemenskap och passa in bland kompisar är ju väldigt viktigt 

då (Informant G) 

 

Samtidigt ökar graden av ansvarstagande för barn i samband med att de börjar högstadiet. 

Högstadiet skiljer sig i hög grad från låg- och mellanstadiet när det gäller skolans organisering 

kring barnen. Innan barnen kommer till högstadiet är det ett större helhetstänk kring dem. De 

har oftast en och samma lärare och ett hemklassrum där alla deras lektioner hålls. De får mer 

guidning och lotsning av sin lärare och blir sedda på ett helt annat sätt än på högstadiet. På 

högstadiet har inte eleverna alla lektioner i samma klassrum utan går runt till olika och har även 

olika lärare i olika ämnen. Därav blir de mer anonyma än tidigare. Utöver det förväntar sig 

vuxenvärlden att barnen klarar av att ta mer eget ansvar på högstadiet än innan. Alla elever 

kanske inte klarar av denna förändring och därför blir mer sårbara, vilket uppfattades kunna 

vara en riskfaktor för att utveckla rädslor i sociala sammanhang.  

 

Identitet 

Barn i högstadiet kämpar med att hitta sig själva och sin identitet. Därför blir tonåren en känslig 

ålder. Det händer saker i kroppen i och med puberteten och det sker även, som tidigare nämnt, 

förändringar i skolans organisation. Barnen försöker samtidigt hitta sin identitet individuellt 

och i förhållande till andra. I den åldern är det även väldigt viktigt vad andra tycker och att bli 

accepterad av andra.   
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Att det är just i den åldern att det blir viktigt med att få en tillhörighet och så. 

Jag tror att det finns sådana faktorer utifrån tillhörighet och att hitta sig själv, 

kanske, som kan bidra till social fobi. (Informant A) 

 

Jag tror att det kan vara väldigt jobbigt i den åldern. Man ska hitta sin 

identitet både individuellt och i grupp och samtidigt kommer man in i 

puberteten. (Informant G) 

 

Det uppfattades ibland vara svårt för barn att hitta sin rätta identitet i högstadiet. Några kanske 

provar sig fram lite medan andra hittar rätt direkt. Att på det sättet pröva sig fram uppfattades 

kunna framkalla en osäkerhet bland barnen. Den osäkerheten ansågs i sig kunna vara en 

riskfaktor för sociala svårigheter, då barnet kanske inte känner sig riktigt bekväm i sig själv och 

därför blir osäker bland andra människor.  

 

Kompisar 

Det är inte ovanligt att barn i samband med att de börjar på högstadiet byter skola, vilket 

uppfattades vara en möjlig faktor till att barn utvecklar sociala svårigheter. På ett par av 

informanternas skolor fanns elever från förskoleklass till årskurs nio. En del elever var då på 

samma skola genom hela grundskolan medan andra kom i exempelvis årskurs 6, när deras förra 

skola endast gick till årskurs 5. Det kan vara svårt för vissa barn att komma nya till en klass på 

det sättet och det kan bli en stress med att skaffa kompisar och passa in och få tillhörighet. 

Speciellt i den känsliga åldern som tonåren ändå är. Byte av skola innebär även nya byggnader 

och nya lärare vilket också kan medföra svårigheter för vissa. 

 
Det kan vara svårt med tillit till att ta kontakter och särskilt om man kommer 

ny till en skola sådär. (Informant V) 

 

Att få kompisar och känna tillhörighet var ett tydligt område som ansågs påverka om barn 

utvecklade sociala rädslor. En oro för att inte passa in uppfattades ibland kunna hindra barn från 

att delta i sociala sammanhang. Även det faktum att det ofta bildas hierarkier och ”roller” i en 

klass uppfattades kunna påverka hur barnen ser på sig själva utifrån vilken roll de har i klassen. 

Ett barn som stämplas som blyg kan ha svårt att ta sig ifrån det och kanske börja må dåligt över 

att inte passa in eller känna sig utanför. Det påverkar både identitet och mående och kan 

resultera i utanförskap. 

 
De jag har mött, eller även barn som kanske inte har social fobi, men som 

ändå kan uttrycka att de har en oro att inte passa in och därför drar sig undan. 

Och kompisrelationer kanske inte alltid är så lätt. … Upplevelsen av att inte 

ha kompisar kanske också gör att man inte vill ta kontakt.  (Informant V) 

 

[…] att det som händer med barnen och ungdomarna i skolorna, och med 

kompisarna, det är snarare de erfarenheterna som kan orsaka att man hamnar 

i rädslor för sociala sammanhang. (Informant E) 

 

Mobbning och utanförskap uppfattades vara sådana faktorer som kan påverka att ett barn 

utvecklar social fobi. Detta går ihop med den viktiga faktorn med kompisar och tillhörighet. 

Barn som känner utanförskap och blir mobbade uppfattades ha högre risk att få sociala 

svårigheter. Att bli kränkt eller förminskad eller utfryst från en gemenskap gör att personer 

sluter in sig i sig själva och inte vågar ta för sig i sociala situationer. Vid upprepade nederlag 

vid försök till kontakt kan detta bli en ond cirkel som i värsta fall kan utvecklas till en social 

fobi. 
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Det är inte ovanligt att det är någon mobbningssituation eller något 

kränkande som har hänt. I alla fall de jag har mött på. (Informant A) 

 

Det förekom att elever med sociala rädslor som ville byta skola som en lösning på problemet. 

Att bara byta skola uppfattades innebära att risken är hög att det blir samma problematik där 

som på den gamla skolan om beteendet och rädslan är densamma. Därför behövs andra 

lösningar för dessa elever. I de fallen byte av skola har varit på tal har det funnits hopp hos 

barnet om att passa in bättre på en annan skola och att personerna där ska ta kontakt vilket de 

kamraterna på den gamla skolan inte gör.  

 
Byta skola med förhoppningen om att bättre passa in eller att det är någon 

där som, att det förläggs ansvar på andra att ta kontakt. (Informant V) 

 

I dessa lägen har skolans professionella tillsammans med barnet försökt hitta andra vägar för 

att situationen ska bli bättre på den aktuella skolan. I slutändan är det dock barnet tillsammans 

med sina föräldrar som bestämmer och i vissa fall har eleven bytt skola i hopp om att börja må 

bättre.  

 

Undervisning 

Till hur stor del barn har förmåga ta till sig skolans undervisning uppfattas vara en faktor som 

kan påverka utvecklandet av sociala svårigheter. Individer lär sig på olika sätt och den 

”traditionella” inlärningen inom skolvärlden kanske inte passar alla barn. Om en elev gång på 

gång upplever misslyckanden i skolan och inte kan ta till sig undervisningen så som den är 

utformad, kanske den eleven istället väljer att inte gå till skolan för det känns som ett 

misslyckande. Idag uppfattades det på vissa skolor finnas fler möjligheter än tidigare att anpassa 

skolan till de som har det svårare att ta till sig undervisningen. Det svåra är bara att komma på 

vad en specifik elev behöver och vilka resurser som passar.  

 

Uppfattningar förekom att det kanske inte finns direkta faktorer i just skolmiljön som triggar 

den sociala fobin från början, men att skolan definitivt var en miljö som gjorde att rädslan för 

sociala situationer kunde bibehållas och bli värre. Skolan är en miljö där det rör sig mycket 

människor och det kan ibland vara stökigt och högljutt. Därför uppfattades skolan vara en miljö 

som var typisk för personer med social fobi att undvika på grund av rädsla och ångestkänslor.  

 
Jag vet inte om det finns faktorer i just skolan som triggar social fobi, men 

det är absolut en sådan miljö som barn och vuxna säkert undviker eftersom 

det är en miljö där det rör sig mycket människor. (Informant N) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att skolan är en miljö som både kan påverka utvecklingen och 

bibehållandet av social fobi hos barn. Barnen har olika förutsättningar när de kommer till skolan 

och högstadiet innebär mycket förändringar både personligt hos barnen och i skolans 

organisation. Som professionell personal på skolan är det därför viktigt att vara observant på 

barn som visar upp signaler på att allt inte står rätt till.  
 
 

6.2.2 Övriga faktorer 

Det finns riskfaktorer även utanför skolan som kan påverka utvecklingen av sociala rädslor och 

social fobi. Exempel på riskfaktorer kan bland annat vara familjemiljö och uppväxtvillkor. 

Social träning, trauman och övriga neuropsykiatriska diagnoser är andra faktorer som 

uppfattades kunna påverka utvecklingen av sociala svårigheter.  



24 
 

 

Familjeförhållanden och föräldraförmågor 

Uppväxtförhållanden och familjeförhållanden uppfattades vara faktorer som påverkade 

riskerna för utvecklandet av social fobi hos barn. Föräldrarnas föräldraförmågor och deras 

uppmärksamhet på barnets sätt att agera är av stor vikt. Även hur föräldrar pratar med sina barn 

om känslor och om situationer som kan uppfattas som skrämmande var viktiga delar som 

föräldrarna har ansvaret för att hantera på ett bra sätt. En rörig hemmamiljö och traumatiska 

upplevelser är stora riskfaktorer för att barn eventuellt skulle utveckla social fobi.  

 
[…] uppväxtmiljö, traumatiska händelser som barnet har varit med om, eller 

någon specifik situation som har utvecklat en rädsla eller ångest som 

utvecklar social fobi. (Informant N) 

 

Det ansågs finnas ett värde i social träning i hemmet med familjen för att utveckla sociala 

färdigheter. Om föräldrarna sällan befinner sig i sociala sammanhang med sina barn kan det 

vara svårt för barnen att lära sig hur de ska bete sig i sådana situationer. Det kan även vara så 

att det förekommer bristfällig social träning hemma i familjen vilket ansågs vara en riskfaktor 

för att barnen skulle utveckla svårigheter i sociala situationer.  

 
Att man inte fått lära sig, eller att umgås i sociala sammanhang, att det kanske 

är lättare att det är ett socialt hinder och att inte få den träningen hemma med 

familjen. (Informant V) 
 

Som förälder har man ansvar för sina barn fram tills de är 18 år gamla och därför har föräldrarna 

ett ansvar att uppmärksamma och se sina barn när de är i behov av stöd. Om föräldrarna har 

egna svårigheter kan det vara svårt att vara uppmärksam på barnets signaler eller söka den hjälp 

som behövs. Det uppfattades även att föräldrarna informanterna mötte ibland kunde bidra till 

att bibehålla barnens svårigheter, vilket kan ha väldigt negativa konsekvenser. Om barnen inte 

har föräldrar som uppmärksammar ett problem så kan det gå lång tid utan att barnen får hjälp 

och det kan vara väldigt skadligt då den sociala rädslan kan öka.  

 
Om man inte har föräldrar heller som kanske uppmärksammar det, eller 

tänker att det inte är ett bekymmer och inte tar tag i det. (Informant V) 

 

Kommunikationen mellan barn och föräldrar är av stor vikt för barns välmående. Ofta handlar 

kommunikationen mellan barn och föräldrar om praktiska saker eller läxförhör eller något 

liknande. Det uppfattades vara viktigt att även prata om andra saker med sina barn, dessvärre 

tenderar det ibland att hamna i skymundan jämfört med annan ”nödvändig” kommunikation. 

Föräldrar idag ofta är mer och mer upptagna och ägnar mycket tid till arbete. Även tekniska 

prylar såsom smarttelefoner eller surfplattor tar upp mycket tid för människor idag, vilket 

minskar tiden och möjligheten med kommunikation med barn, vilket uppfattades vara negativt 

för barns utveckling.  
 

[…] kommunikationen, hur den ser ut och vad den handlar om, just en dialog, 

att man sitter och lyssnar på vad barnet har att säga som inte har att göra 

med läxförhör eller sådana här praktiska saker. Det har stor betydelse. 

(Informant E) 

 

Det fanns också den uppfattningen att barns sociala fobi först och främst påverkades av faktorer 

utanför familjen, men att familjens resursstyrka att kunna hjälpa sina barn kunde ses som 

skydds- respektive riskfaktorer. En resursstark familj kan se problem och ta tag i dessa på ett 
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bra sätt för att hjälpa sina barn, medan mindre resursstarka familjer kanske har svårare att göra 

det. Att en familj är resursstark kan exempelvis handla socioekonomisk status och tillhörighet 

i samhället, men även här föräldrarnas förmåga att uppmärksamma sina barns problem.  

 

Om ett barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning förekommer det att föräldrarna ibland 

kan ”skylla på” den diagnosen när deras barn uppvisar en problematik, och därför inte söka 

hjälp. De kanske inte tänker att det kan vara en ytterligare problematik utan tänker att det också 

beror på en bakomliggande diagnos hos barnet. Detta kan också leda till att barnet inte får det 

stöd det behöver och det kan gå väldigt lång tid innan ett barn får hjälp för sin egentliga 

problematik med sociala svårigheter.   

 

Neuropsykiatriska funktionshinder 

Neuropsykiatriska funktionshinder var en faktor som av vissa informanter uppfattade även 

kunde påverka utvecklingen av sociala svårigheter hos barn. Ofta innebär dessa diagnoser 

samspelssvårigheter och att andra människor ofta missförstår dessa individer. Det kan leda till 

att de hämmas i sina försök till nya kontakter. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

uppfattades även kunna vilseleda och ibland förhindra upptäckten av social fobi.   

 
Min uppfattning är att det ofta förekommer samspelssvårigheter då, vilket kan 

göra det svårt att upptäcka just social fobi. (Informant G) 

 

Om ett barn har ett uttalad neuropsykiatriskt funktionshinder är det därför viktigt att vara 

vaksam på signaler om ytterligare problematik som exempelvis sociala svårigheter. 

 

Tiden 

Tiden var en faktor som uppfattades vara en stor påverkansfaktor för social fobi på olika sätt. 

Hur lång tid ett barn har levt och negativa tidigare erfarenheter det har varit med om uppfattades 

vara en riskfaktor för utvecklandet av sociala svårigheter. Ju äldre ett barn blir ju mer hinner 

det vara med om. Ett barn som då är med om många negativa saker i sitt liv, hinner vara med 

om flera händelser ju äldre det blir, därför är en tidig upptäckt av problem viktigt. Sociala 

svårigheter uppfattades av vissa kunna visa sig långt före högstadiet och därför är en tidig 

upptäckt mycket viktig. Negativa och tråkiga händelser sätter sig ofta på barns självförtroende 

och självkänsla och det får dem att må extra dåligt ju längre tid det går. Tidsaspekten är även 

en riskfaktor vid redan utvecklad social fobi då problemen kan gå otroligt långt om de inte 

uppmärksammas och tas itu med. Om det går lång tid och ett barn inte hinner träna på eller lära 

sig hantera sociala situationer kommer det kännas ännu mer främmande. Då kan det bli svårt 

att behandla och hjälpa barnet, så en tidig upptäckt är avgörande. 

 
 Om man har fyllt på med tråkiga saker som mobbning eller vuxna som inte 

har förstått och kanske inte gett en det stöd man behöver, så man känner 

alltmer misslyckanden och man upplever sig alltmer missförstådd. Och ju 

längre tid man lever desto mer av det får man uppleva och desto större risk 

att man utvecklar någonting som till slut kanske till och med kan 

diagnostiseras som social fobi. (Informant E) 

 

För att undvika att social fobi blir långtgående och innebär att individen får det ännu svårare så 

är det viktigt med tidiga upptäckter av fenomenet. Att det kan förekomma tidiga tecken på 

social fobi hos små barn gör det viktigt för personal genom hela barnens liv att vara 

uppmärksamma på dessa signaler.  
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Tillit 

Om ett barn upplever negativa händelser och får upprepade känslor av svek från vuxenvärlden 

kan det påverka deras förmåga att kunna lita på andra människor. Vid social fobi uppfattas det 

ibland att det drabbade barnet har en väldigt stor brist på tillit och stor misstänksamhet mot sin 

omgivning. Det kan bero på upprepade svek från vuxna, mobbning från kamrater eller något 

annat som gör att barnet tappar tilliten till andra människor. Om ett barn inte har upplevt sig 

kunna lita på människor i tidigare situationer, är risken hög att det inte heller kommer lita på 

personer i framtida situationer.  

 
Jobbiga saker de varit med om har många gånger lärt dem att inte lita på 

andra människor (Informant G) 

 

Det som har hänt i historien följer med barnet framöver också och det behöver uppmärksammas. 

Därför är det viktigt att kunna bygga upp en tillit igen och även ta reda på vad det är som gör 

att barnet inte litar på människor.  

 

Psykisk hälsa 

Psykisk hälsa uppfattas kunna påverka att barn utvecklar social fobi. Om ett barn mår dåligt 

kanske det inte orkar med att ta kontakt med andra eller befinna sig i sociala sammanhang. Då 

kan det vara lättare att vara för sig själv i vissa situationer. Psykisk hälsa och social fobi kan 

vara riskfaktorer för varandra och de hänger många gånger ihop. Om det finns en svårighet och 

ett barn upplever jobbiga känslor av att befinna sig i sociala situationer kan barnet börja må 

psykiskt dåligt. Det kan även vara så att ett barn mår dåligt psykiskt och det gör att det hellre 

drar sig undan sociala sammanhang för att han eller hon inte orkar med det. Även där finns en 

svårighet att veta vad det är som har utvecklat en problematik från början. 

 
[…] eller börjar det i psykiskt mående som gör att de drar sig undan..? 

(Informant V)   
 

 

6.3 Påverkningsområden 
Analysens tredje tema belyser vilka områden social fobi påverkar i ett barns liv och vardag. 

Något som återkom var att informanterna uppfattar att barn med social fobi kan hamna efter i 

skolan, kanske inte har fritidsaktiviteter på samma sätt som andra barn och att de isolerar sig i 

hög utsträckning. Någonting som samtliga informanter uppfattade var att en allvarlig 

konsekvens av social fobi är att barn blir hemmasittare och inte går till skolan alls.  

 

6.3.1 Påverkningsområden i skolan 

Undvikande av skolan 

Skolan är ett ständigt socialt sammanhang i korridorerna, i klassen, i grupper och så vidare. 

Detta gör skolan till en miljö som ett barn med social fobi gärna undviker på grund av sina 

rädslor för sociala situationer. Idag finns det ibland fler möjligheter än tidigare för barn i skolan 

att få ha lektioner på sina egna villkor om ett behov finns. Det finns dock alltid en strävan efter 

att alla elever ska kunna följa och tillgodose sig utbildningen så som den är utformad. Om ett 

barn känner oro i sociala sammanhang är ett sätt att undvika dessa känslor att undvika skolan. 

Därför uppfattas det vara väldigt vanligt att barn med social fobi har hög frånvaro i skolan. 

 
[…] jag tror att det också börjar visa sig i form av att man kanske inte klarar 

av att komma till skolan. (Informant E) 
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Till slut kanske man inte kommer till skolan, jag tänker att det skulle kunna 

hänga ihop med hög frånvaro. (Informant A) 
 

Skolan innehåller i vissa fall mycket muntliga presentationer och grupparbeten vilket kan vara 

väldigt jobbigt och ångestframkallande för ett barn med social fobi. Det kan leda till att barn 

med social fobi väljer att inte genomföra de lektionerna. Ibland kan det till en början vara att en 

elev med sociala svårigheter undviker vissa delar av skolan eller vissa lektioner för att de känns 

extra jobbiga och ångestladdade. Det kan exempelvis vara att idrotten känns extra jobbig, eller 

att äta mat i matsalen känns jobbigt. Detta är ett beteende som bör fångas upp så det inte till slut 

resulterar i att barnet inte går till skolan överhuvudtaget eftersom det känns lättare att undvika 

och stanna hemma. 

 

Minskad tillhörighet i klassen 

Ett barn med social fobi eller sociala svårigheter kan ofta få ett minskat självförtroende och inte 

vara med i gruppen eller klassen på samma sätt som innan. Barnet kanske inte själv vet hur det 

ska hantera sina klasskamrater och väljer därför att inte interagera med dem. Det kan göra så 

klasskamraterna kanske inte riktigt heller vet hur de ska hantera den eleven eller att de tror att 

eleven inte vill umgås med dem. Då kan barnets tillhörighet till klassen och till kompisar minska 

och det kan resultera i utanförskap. En anknytning och tillhörighet till klassen och läraren kan 

även påverka barnets självkänsla negativt.  

 
Så jag tror att man kan upptäcka det med sociala rädslor tidigt genom att man 

får sämre självförtroende, inte vara en del av gruppen, att inte kunna ta sig 

till undervisningen. (Informant E) 

 

Tillhörighet till kompisar uppfattas därför både som en faktor som påverkar utvecklingen av 

social fobi och ett område i barnens liv som påverkas av redan utvecklade sociala svårigheter. 

 

Minskad utveckling 

Social fobi uppfattas kunna göra att barn som har den problematiken inte utvecklas på samma 

sätt som jämnåriga barn. Om barn undviker skolan som en följd av sina sociala rädslor så missar 

de den pedagogiska utbildningen. Det kan göra att barnen missar att lära sig viktig kunskap 

inför framtiden.  

 
Jag tror absolut att man inte utvecklas som ett vanligt barn kanske skulle göra. 

Man blir extremt introvert och man kanske väljer att stänga in sig själv. 

Kanske missar just utbildning eller pedagogisk hjälp. (Informant N) 

 

Barn med social fobi kan även ha problem med att tillgodose sig utbildningen så som den är 

utformad och på så sätt inte utvecklas på samma sätt som sina jämnåriga kamrater. Detta inte 

bara om de väljer att inte gå till skolan utan även om de kämpar sig igenom skolan. Om ett barn 

med social fobi upplever rädsla och ångest i samband med sociala situationer och bland andra 

människor kan det vara svårt att ta in den information i skolan som ges under lektionerna då 

mycket energi går åt till att hantera de negativa känslorna. Att elever med sociala svårigheter 

undviker skolan eller inte kan ta till sig undervisningen är mycket allvarliga konsekvenser då 

skolan är en av de största skyddsfaktorn för hur barns framtid kommer att se ut.  

 
[…] till en viss del kan det pedagogiska biten försämras eftersom man ständigt 

är nervös och får ångest. (Informant G) 
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Barn med social fobi och rädslor för sociala situationer ansågs ha en större risk att bli så kallade 

hemmasittare och inte gå till skolan alls. Det uppfattades som att om ett barn blir hemmasittare 

på grund av sociala rädslor och svårigheter så har det gått otroligt långt och det är en tydlig 

signal på att någonting inte står rätt till. Det är en av de yttersta konsekvenserna av social fobi 

och då är det viktigt att uppmärksamma och ta tag i dem.  

 
[…] men jag tänker att de här eleverna mest liksom går hem och blir sittande 

hemma, antingen i den sociala medievärlden eller i dataspelsvärlden. 

(Informant V) 
 

Det skulle absolut kunna vara en anledning till hemmasittare, tänker jag. 

(Informant G) 

 

Om barnen blir hemmasittare och inte går till skolan alls missar de mycket av utbildningen och 

därav även sin egen utveckling, vilket är en mycket allvarlig konsekvens av social fobi. 
 

6.3.2 Övriga påverkansområden 

Fritidsaktiviteter 

Utanför skolan uppfattades fritidsaktiviteter vara ett område som, precis som andra sociala 

sammanhang, kanske gärna undviks av barn med social fobi. Att ha fritidsaktiviteter är viktigt 

för barns utveckling och även viktigt ur en hälsosynpunkt. Det är även, liksom skolan, en viktig 

friskfaktor för barn.  

 
Jag tror absolut att barn som har eller utvecklar social fobi har svårare i de 

sociala sammanhangen som till exempel med kompisar och med 

fritidsaktiviteter. (Informant N) 

 

Barn med social fobi uppfattades ibland försöka välja fritidsaktiviteter som är i stort sett 

individuella för att undvika att känna rädsla och ångest. Däremot är utbudet av sådana 

fritidsaktiviteter relativt begränsat, vilket gör det svårt att hitta passande aktiviteter. 
 

Ensamhet 

Som ett resultat på att barn med social fobi undviker olika situationer som exempelvis skolan 

och fritidsaktiviteter så finns det en överhängande risk att dessa barn blir väldigt ensamma. 

Detta är ett av de områden som kan påverkas mycket av hur lång tid problematiken finns hos 

ett barn. Om ett barn har långvariga problem med sociala situationer blir det undvikande 

beteendet större och ensamheten blir mer påtaglig.  

 
Om man inte får någon hjälp, att mönstret fortsätter och man blir väldigt 

ensam. (Informant A) 

 

Vid långvarig social fobi kan den yttersta konsekvensen vara att en person blir totalt isolerad 

och inte träffar några andra människor. Förhoppningsvis är detta bara i extremfallen och att 

individerna får hjälp innan de når den punkten.    
 

Relationer 

Relationer till andra människor uppfattas påverkas negativt när ett barn utvecklar social fobi. 

Informanter vittnade om skadade relationer i familjer och bland kompisar. När barnen drar sig 

undan från kompisar och umgängen tär det på relationerna och kompisar kanske helt enkelt tror 

att de inte vill umgås längre. Familjer som kanske inte förstår vad problematiken handlar om 

som känner förtvivlan och uppgivenhet inför situationen. En rädsla, ilska och ledsenhet är inte 
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ovanligt hos drabbade familjer och det kan ibland innebära försämrade relationer inom 

familjerna.  

 
[…] så det sliter på relationerna inom familjerna och det sliter på alla 

egentligen. (Informant E) 

 

Social fobi drabbar därför inte enbart de individer som lider av det, utan det påverkar hela 

omgivningen också. När relationer börjar ta skada kan det även vara ännu svårare att ta sig 

tillbaka ifrån den sociala fobin då det inte bara är individen själv utan även dess omgivning som 

behöver hjälp till förändring.  
 

Framtidsval 

Liksom fritidsaktiviteter uppfattades framtidsval påverkas av sociala svårigheter. Ett exempel 

var en elev som hade uttryckt sig vilja arbeta med datorer i framtiden. Det uppfattades som ett 

val som den killen har gjort utifrån att han upplever rädsla och ångest i sociala situationer. 

Därför väljer han medvetet ett yrke i framtiden där han kan undvika kontakt med människor i 

så hög grad som möjligt. Detta kan uppfattas som något fler barn med social fobi gör för att 

sociala situationer är så pass jobbiga och de vill undvika kontakt med andra människor så 

mycket som det går. 

 
[…] Han tror jag väljer medvetet att jobba med datorer i framtiden, just för 

att han vill undvika kontakt med människor. (Informant N) 

 

Sammanfattningsvis är social fobi ett problem som påverkar många, om inte alla livets 

områden. De områden som kom fram mest i analysen är de som har redogjorts för här. Flera 

anda områden nämndes också av informanterna, men inte i lika hög utsträckning. Så social fobi 

är allvarligt och otroligt skadligt för de personer som drabbas och begränsar människors liv på 

alla nivåer.  
 
 

6.4 Professionellas roll 
De professionella personerna inom skolvärlden, såsom lärarna, skolsköterskorna och 

skolkuratorerna bland annat har en viktig del i arbetet med elevers hälsa och förmåga att nå upp 

till läromålen. Skolkuratorerna är ofta en del av ett elevhälsoteam som kan bestå exempelvis av 

även skolpsykolog, sjuksköterska och ibland specialpedagog och skolans rektor.  

 

Samarbete 

Alla personer som arbetar med elever på högstadieskolor har ett ansvar att vara uppmärksamma 

och observanta på när elever uppvisar tecken på att inte må bra. Lärare och mentorer uppfattas 

av informanterna ha en särskild roll för att upptäcka social fobi hos elever i högstadiet. Det är 

de som är närmast eleverna och träffar dem varje dag i både klassrummen och i korridorerna. 

Då är det viktiga tillfällen att kunna se om ett barn blir nervöst eller uppvisar tendenser på att 

något är jobbigt. En lärare har möjlighet att vara observant på i vilka situationer detta 

förekommer och därifrån försöka hjälpa eleven.  

 
För de som har social fobi förutsätter det nästan att det är en lärare som 

uppmärksammar det. Jag tänker att det inte är helt enkelt att ta nya kontakter. 

(Informant V) 
 

Ofta upptäcks det av lärare eftersom det är vanligt att man har väldigt hög 

skolfrånvaro. (Informant G) 
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Att de professionella i skolan arbetar tillsammans i de situationer det förekommer barn med 

sociala svårigheter är en stor fördel. Att skolhälsoteamet och lärarna kan arbeta tillsammans 

uppfattas vara fördelaktig både för de professionella men först och främst för barnen. De som 

arbetar kan på så sätt få hjälp och stöd av varandra och se saker och ting från olika synvinklar. 

 

Kontakt med föräldrar 

En viktig faktor i arbetet med att hjälpa ett barn med sociala svårigheter är att inkludera barnets 

föräldrar i processen så att även de är deltagande och medvetna om vilket stöd och hjälp barnet 

behöver. Eftersom sociala svårigheter många gånger visar sig i form av hög frånvaro i skolan, 

kan skolpersonalen som första steg tillsammans med föräldrarna och barnet göra en form av 

utvecklingsplan för att få tillbaka eleven till skolan.  

 

I vissa enstaka fall kan det vara svårt att inkludera föräldrar då det finns en ovilja hos dem att 

bli involverade. I sådana fall så kan inte skolpersonalen göra så mycket mer än att 

rekommendera vad de ser är nödvändigt att barnet får för hjälp. Sen är det föräldrarnas ansvar 

att ta hjälpen. Annars kan skolpersonalen inte göra så mycket om inte situationen blir så pass 

allvarlig att socialtjänsten måste kontaktas. Men i de allra flesta fall har föräldrarna länge 

förstått att det är något som inte står rätt till och även försökt få viss hjälp på egen hand. 

Föräldrar är oftast mån om sina barn och vill deras bästa. 

  
När vi misstänker att en elev kan fara illa eller på fysiskt eller psykiskt väldigt 

dåligt och man behöver göra en plan, så självklart tar vi kontakt med 

föräldrarna och de allra flesta föräldrar har ett gott samarbete med skolan 

eftersom de är mån om sina barn och vill att de ska utvecklas. (Informant N) 

 

Det finns ett stort värde i att skolan och föräldrarna tillsammans med barnet jobbar för att göra 

situationen bättre för ett barn med sociala svårigheter. Det är svårt för enbart skolkuratorer att 

jobba med barnet bara själv. Att skapa en helhet kring barnet och att olika parter hjälper till från 

olika håll är väldigt viktigt.  
 

Vi fyller olika funktioner i barnets liv, det betyder att vi måste se till att 

samordna oss. (Informant E) 

 

Även vikten av att barn ska kunna känna en trygghet att prata om sina problem hemma med 

sina föräldrar och kunna ta upp saker som han eller hon tycker är jobbigt uppfattas som viktigt 

i processen till förbättring. Att kunna prata om problemen, samarbeta med föräldrar och andra 

viktiga personer i barnets liv och att problemen uppmärksammas och inte skjuts åt sidan är 

viktiga delar i förbättringsarbetet runt social fobi. Alla viktiga personer i ett barns liv måste 

identifiera sin del i situationen och alla måste tillsammans samordna sig och samarbeta mot 

samma mål.     

 

Inledande insatser 

När ett barn i högstadiet misstänks må dåligt eller fara illa är det viktigt att personalen på skolan 

reagerar och agerar på det och försöker hjälpa till så problemen inte blir större. Det kan till 

exempel vara så att en elev ses gå ensam på rasterna eller sitta ensam på lektionerna som kanske 

tidigare inte har gjort det. Som vuxen är det då viktigt att fånga upp den eleven och fråga lite 

vad det handlar om. Har sett annorlunda ut innan och i så fall vad som har hänt för att eleven 

drar sig undan och är ensam. Att bara fråga ett barn vad som inte stämmer kan vara jätteviktigt 

för att fånga upp ett begynnande problem. I andra fall kan det kanske vara en lärare som 

uppmärksammar att en elev missar många lektioner och sällan är i skolan. Läraren kan då prata 
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med eleven eller vända sig till föräldrarna. Sker då ingen förändring kan elevhälsoteamet 

kontaktas för att hjälpa eleven. 

 

Till en början när ett problem som exempelvis social fobi har uppmärksammats kan det vara 

bra att som skolkurator sitta ner med den eleven och göra en sorts kartläggning över dennes 

nätverk. Då kartläggs familj, vänner, skolan och övriga viktiga faktorer i barnets liv och utifrån 

det undersöks hur det ser ut på olika områden i barnets liv. På så sätt kan skolkuratorerna 

förhoppningsvis se var problemet till största del ligger och börja arbeta tillsammans med alla 

parter. Att på så sätt fånga upp ett barn som mår dåligt uppfattas vara otroligt viktigt.    

 
I samtal försöka se vad det handlar om och hur det ser ut både i skolan och 

hemma. (Informant A) 

 

I den här inledande delen är det också viktigt att titta på hur barnets miljö ser ut. Både i skolan, 

i hemmet och i övrigt. En skolkurator kan tillsammans med annan personal försöka hjälpa 

barnet till en inre förändring, men om barnet sedan kommer tillbaka till samma miljö som innan 

så kommer mönstren med stor sannolikhet bli desamma. Det är också en viktig anledning till 

att alla runt barnet måste vara delaktiga i lösningen. För att kunna hjälpa barnet måste de vuxna 

titta på vad det är i barnets miljö som inte fungerar. Är det skolan? Är det mobbning? Är det 

relationer? Och så vidare. Att på så sätt gå till botten med var problematiken ligger är en viktig 

del i arbetet mot förbättring. 

   
[…] Så det handlar inte om att kuratorn ska, så att säga fixa till eleven och 

sen skicka tillbaka eleven till samma miljö som har fått den att må dåligt. Det 

går inte. (Informant E) 

 

När de professionella på skolan börjar arbeta med en elev med sociala svårigheter är det viktigt 

att barnen själva också är delaktiga i processen och kan påverka i så hög grad som det är möjligt. 

Barnen är experter på sig själva och vet hur de själva fungerar i olika situationer. Det inledande 

arbetet handlar också mycket om att bygga upp en tillit hos barnen, då många, vilket nämndes 

tidigare, har svårt att lita på andra människor. Skolpersonalen måste då övertyga barnen om att 

de vill hjälpa och att det går att lita på dem för att då kunna hjälpa till så mycket som det är 

möjligt.   
 

Så allting handlar om en trygghet, tilltro och arbetsallians. (Informant E) 

 

Genom att skapa en tillit till barnet kan skolkuratorerna och övriga personer börja jobba för att 

barnet ska må bättre. Som tidigare nämnt kan det vara vanligt att barn med sociala svårigheter 

har upplevt många svårigheter och misslyckanden tidigare i livet. Att bara få ett barn att känna 

att det duger och lyckas med någonting kan hjälpa jättemycket. Att barnet klarar saker själv och 

börjar uppleva framgångar. Det kan skolpersonal tillsammans med föräldrar sträva efter. Då 

kan barnet höja sitt självförtroende och få uppleva en inre förändring.  

 

Insatser i skolan 

Det finns områden i skolan som kan anpassas och på så sätt hjälpa och underlätta för elever 

med sociala svårigheter. Idag uppfattas det även finns större möjligheter till detta än tidigare. 

Exempel på vad som kn göras i skolan är bland annat att anpassa lektionerna efter elevens 

behov. Om en elev inte klarar av att vara i gruppsammanhang eller med resten av klassen kan 

lektionerna, om resurser finns, hållas individuellt. Det framgår dock att det finns en strävan att 

alla elever i skolan ska kunna tillgodogöra sig utbildningen så som den är utformad i så stor 

utsträckning som möjligt.  
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Det framkom exempel på hur arbetet med elever som på grund av sina rädslor för sociala 

sammanhang inte klarade av att gå till skolan. Ett exempel var på en skola där en åtgärdsplan 

hade upprättats tillsammans med en elev. Där har skolan kunnat anpassa och eleven har nu 

individuella lektioner med en lärare. Den eleven har tidigare inte gått till skolan överhuvudtaget, 

men tack vare möjligheten att anpassa hans lektioner hade frånvaron minskat avsevärt och han 

går idag till skolan och får sin undervisning. För att den här eleven även skulle få en viss social 

samvaro med sina klasskamrater har han fått välja ut ett antal elever som han tyckte var okej 

att umgås med, och de eleverna kom ibland och hade lektioner tillsammans med honom. En 

nackdel med det upplägget var däremot att ibland ville inte de eleverna komma, och det 

uppfattades som ett nederlag för pojken. Detta är exempel på hur personalen på skolan arbetar 

tillsammans pojken för att de sociala situationerna ska bli lättare. Pojken får själv sätta mål som 

han vill uppnå och personalen hjälper till genom att stötta och motivera för att han ska nå dit.  
 

[…] vi skriver upp tre mål som han vill jobba med. Det kan vara att han vill 

gå till matsalen själv och ta mat, det kan vara att han vill gå till sitt skåp eller 

gå genom korridoren och de situationerna tränar vi på. (Informant N) 

 

Ibland kan det bli för jobbigt för den här pojken och därför är det många delmål som sätts upp. 

Detta för att han ska kunna känna att han lyckas och kan bemästra sociala situationer för att på 

så sätt höja hans självförtroende och hans tro på sin egen förmåga. 

 

Samarbete med psykiatrin 

Skolan arbetar inte med att sätta diagnoser eller behandling av barn. Det skolan ska arbeta för 

är att barnen uppfyller de krav som skolan ställer när det gäller utbildning. Därför finns ett 

samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i de fall där ett barns sociala rädslor eller 

andra problem är så pass stora och omfattande att det går över skolans egna resurser. Samarbetet 

med BUP uppfattas ibland vara problematiskt och processerna är ofta väldigt långa. Det kan 

vara svårt att samla alla och information uppfattas ibland kunna försvinna mellan olika parter. 

En informant förklarade att i ett fall hon hade arbetat med hade inte det barnet fått den 

behandling mot social fobi det behövt av BUP på grund av att socialtjänsten inte hade byggt 

upp den struktur av stöd som det ansågs finnas behov av för att behandlingen skulle fungera. 

Så samarbetet med BUP fungerar inte i många lägen. Även tiden mellan att BUP kontaktas och 

att någonting kan göras upplevs som väldigt lång. 

 
I ett fall så skrev jag remiss till psykiatrin i april och vi fick till ett gemensamt 

möte i september. (Informant E) 

 

Att processen kring att hjälpa barnet och samla alla inblandade kan vara problematisk och ta 

lång tid kan vara förödande och få allvarliga konsekvenser hos ett barn med social fobi. Tiden 

är som tidigare nämnt en viktig faktor när det gäller bibehållandet och fördjupningen av sociala 

rädslor. När det inte fungerar mellan professionella är det barnet som hamnar mitt emellan och 

blir lidande och det finns många förbättringsfaktorer inom det området för att barn ska få den 

hjälp och det stöd som de behöver.  

 

Förebyggande arbete 

Att ha ett förebyggande arbete inom skolan uppfattas som en viktig del i att göra social fobi och 

sociala rädslor mer synliga och lättare att handskas med. Detta både bland elever och bland 

professionella.  
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Att arbeta förebyggande med skolans elever kan öka deras medvetenhet om olika fenomen, 

såsom exempelvis social fobi. Inom undervisningen får elever kunskaper om olika sjukdomar 

som finns. Där bör även problem såsom exempelvis social fobi få mer utrymme så att eleverna 

själva får kunskaper om det och kan känna igen symptom. Detta gäller inte enbart social fobi 

utan även andra problem som kanske inte uppmärksammas så mycket inom undervisningen i 

skolan. Att få den undervisningen kan göra så elevers förståelse både för sig själva och för sina 

kamrater och möjligheten att känna igen signaler och symptom kan öka. 
 

Jag tror att genom att, precis som man belyser fysiska sjukdomar så tror jag 

att man kan belysa mer psykiska sjukdomar och göra eleverna medvetna om 

vilka sjukdomar som finns. […] men att man belyser att det finns någonting 

som heter social fobi och det här är de vanliga symptomen. (Informant N) 

 

Att ha kompetensutveckling inom personalen i skolan uppfattas kunna förebygga sociala 

svårigheter på så sätt att personalen lär sig att vara observanta på signaler och då kunna upptäcka 

problemen tidigt. En informant uppfattade att det är lättare att arbeta förebyggande än när en 

elev har utvecklat social fobi, eftersom det många gånger kan vara väldigt svårt att ta sig tillbaka 

från, trots behandling. Att upptäcka sociala rädslor i högstadiet uppfattades av vissa vara sent 

och det kan synas signaler tidigare. Personal bör ha kunskap om vad social fobi är och hur det 

yttrar sig är därför viktigt för att tidigt kunna hjälpa de barn som har den problematiken. Det 

går exempelvis i unga år att se på hur de sociala färdigheterna hos barn ser ut, hur de beter sig 

i sociala sammanhang, hur barn pratar med andra barn och med vuxna och så vidare.  

 
 […] Jag tror att kompetensutveckling kan vara ett bra sätt att se till att man 

upptäcker saker och ting i tid så att man kan koppla ihop och se konsekvenser 

av vad som händer om man inte löser de problem som finns när de är små. 

(Informant E) 

 

Det finns många olika signaler på social fobi och en personal som har kunskap om ämnet kan 

vara avgörande för ett barns välmående och framtid. Personal inom skolan jobbar efter 

skollagen och ska se till att barnen i skolan mår bra och den uppgiften inbegriper att vara 

observant om barn mår dåligt.  

 

 

6.5 En socialkonstruktivistisk tolkning av resultatet 
Resultatet som har presenterats har utgått från skolkuratorers uppfattningar om fenomenet 

social fobi. Det speglar därför deras levda erfarenheter och livsvärld, vilken står i fokus i den 

fenomenologiska vetenskapsteorin. I detta avsnitt redogörs för en tolkning av studiens resultat 

företrädesvis utifrån det socialkonstruktivistiska perspektiv som presenterades i avsnitt 4.2 och 

som utgick från Vivien Burrs (2015) skildring av socialkonstruktivismen. Vissa inslag av mer 

utpräglat fenomenologisk art förekommer också i tolkningen. 

 

Ett viktigt grundantagande inom socialkonstruktivismen handlar om att verkligheten är mer 

mångfacetterad än vad vi människor kan uppfatta med våra sinnen. I den här studien reflekteras 

det grundantagandet i och med att informanterna hade något varierande uppfattningar om vad 

social fobi egentligen är. Vissa inslag i uppfattningarna var i princip likadana mellan 

informanterna. Exempelvis beskrev samtliga social fobi som en rädsla och ångestkänslor i 

samband med sociala sammanhang; dessa upplevelser är i denna studie att förstå som en del av 

fenomenets essens. Hur social fobi utvecklas, vilka områden det påverkar och hur det på bästa 

sätt går att hjälpa barn med denna problematik är däremot aspekter av fenomenet som i viss 

mån varierar mellan informanterna. Orsaken till denna variation är just att verkligheten är mer 
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mångfacetterad än vad en individ kan uppfatta, vilket också har att göra med att vi alla har olika 

erfarenheter i livet och lever i olika kontexter, vilket beskrivs närmare nedan.   

 

Ett av socialkonstruktivismens grundantaganden handlar just om att våra historiska och 

kulturella bakgrunder påverkar hur och på vilket sätt vi förstår världen runtomkring oss. I denna 

studie visade det sig finnas vissa skillnader i vissa av uppfattningarna om social fobi. 

Skillnaderna kan i viss utsträckning relateras till skillnader mellan informanterna med avseende 

på till exempel hur lång arbetslivserfarenhet de har och hur många elever med social fobi de 

har kommit i kontakt med i sitt arbete. Några informanter hade träffat ett antal elever med social 

fobi, medan de informanter som inte hade arbetat så länge enbart hade träffat några enstaka 

elever med social fobi. De informanter som inte hade mött så många elever med social fobi 

utgick såklart från de fall de hade jobbat med när de beskrev sina uppfattningar om 

problematiken, medan informanterna med mer erfarenhet av barn med social fobi kunde ge fler 

olika exempel på hur problematiken hade sett ut, vilka områden fenomenet påverkade och så 

vidare. Det fanns även vissa skillnader i uppfattningar mellan informanterna på de vanliga 

skolorna och den informant som arbetade på en internetbaserad skola. Den sistnämnda 

informanten vittnade om ett större antal elever med sociala svårigheter än de övriga 

informanterna, vilket skulle kunna bero på att den typ av social interaktion som förekommer 

inom den internetbaserade skolan kanske många gånger lockar just elever med sociala 

svårigheter då de inte behöver utsätta sig för sociala sammanhang i samma utsträckning som 

elever på en vanlig skola. På den internetbaserade skolan möter eleverna sina lärare via datorn 

och har även sina lektioner därifrån. Informanten som arbetar på den internetbaserade skolan 

uppfattade att de elever på hennes skola som har sociala svårigheter många gånger blir stärkta 

i sina sociala förmågor efter sin skolgång där. Detta tack vare att personalen på den 

internetbaserade skolan har en god möjlighet att kunna möta eleverna där de är och utifrån det 

träna på sociala situationer vilket stärker elevernas egen självkänsla. En fråga som uppstår är 

om det alternativt skulle kunna vara så att den internetbaserade skolans sociala interaktion på 

ett sätt kan bidra till ett bibehållande av eventuella sociala svårigheter hos eleverna? Det är 

givetvis olika och många elever med sociala svårigheter gynnas säkert av den typen av 

undervisning så att deras sociala rädslor blir mindre. Men andra elever kanske väljer att gå på 

den internetbaserade skolan för att ytterligare kunna undvika sociala situationer? Den 

internetbaserade skolan kan i vilket fall antas inverka på elevernas livsvärld på ett i någon mån 

annat sätt än vad de andra skolorna gör.  

 

Inom socialkonstruktivismen handlar ett tredje grundantagande just om att vår kunskap skapas 

genom sociala processer och i interaktionen människor emellan. I denna studie är det fenomenet 

social fobi som presenteras så som det ter sig i skolkuratorernas livsvärld. Utifrån 

socialkonstruktivismens tes om att verkligheten är socialt skapad kan det antas att fenomenet 

social fobi för skolkuratorerna har skapats i interaktion med andra människor som är berörda 

av fenomenet på ett eller annat sätt. Både berörda elever och olika slags professionella bidrar 

till hur social fobi uppfattas hos informanterna och denna samverkan kan se olika ut på olika 

skolor, vilket är orsaken till de skillnader i uppfattningar av fenomenet som skolkuratorerna 

tillsammans uppvisar. Den samverkan mellan olika aktörer och den interaktion som sker på 

olika skolor utgör på så sätt en del av den sociala verklighet vilken enligt ovan är mer 

mångfacetterad än vad individernas egna livsvärldar kan uppfatta. Det är därför en orsak till 

variationen avseende aspekter av fenomenet social fobi hos skolkuratorerna.  

 

Slutligen handlar ett ytterligare grundantagande inom socialkonstruktivismen om att de sociala 

konstruktionerna påverkar hur vi människor agerar i olika situationer och gentemot andra 

människor. Beroende på hur olika individers levda erfarenheter ser ut, kommer de att handla 



35 
 

därefter. Då fenomenen i individers livsvärld skiljer sig åt i högre eller lägre utsträckning 

jämfört med andra individers livsvärldar, kommer också individernas agerande att skilja sig åt 

i viss mån. I den här studien uppfattade samtliga informanter att barn med social fobi som de 

har mött i sitt arbete har uppfattat sig själva som annorlunda jämfört med sina kamrater, även 

detta är här att beakta som en del av fenomenets essens. Det är även vanligt med ett dåligt 

självförtroende och låg självkänsla hos dessa barn. Detta gör att både dessa barn och människor 

runtomkring dem agerar utifrån denna låga självkänsla hos barnen; den låga självkänslan 

påverkar barnens eget agerande, medan kunskapen om den låga självkänslan hos dessa barn 

även påverkar agerandet hos människor i deras omgivning. Exempelvis kanske de 

professionella är försiktiga i sin kontakt med dessa barn för att de vet att sociala kontakter är 

svåra att hantera. I och med att sociala konstruktioner på detta sätt påverkar människors 

ömsesidiga handlande och den sociala interaktionen överlag, kan fenomen som till exempel 

social fobi tendera att befästas och bli svåra att förändra i individers livsvärld. Utmaningen för 

professionella inom socialt arbete är att bidra till att den fortlöpande sociala konstruktionen av 

social fobi sker på ett sådant sätt att förutsättningarna för en positiv förändring i de drabbade 

barnens liv blir så bra som möjligt. 
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7. Avslutande diskussion 

7.1 Summering 
I analysen av datamaterialet har fyra teman framträtt för att beskriva hur skolkuratorer uppfattar 

fenomenet social fobi: Fenomenet social fobi, Påverkansfaktorer, Påverkningsområden samt 

Professionellas roll. Delar av fenomenets essens har utifrån informanternas uppfattningar 

framträtt och visat att social fobi innebär starka ångestkänslor och en rädsla för att vistas i 

sociala sammanhang samt att det innebär en upplevd känsla av att vara annorlunda gentemot 

andra människor.    

 

Diskussionen av resultatet kommer inledas med att studiens två frågeställningar besvaras. 

Därefter följer tre avsnitt med diskussioner om hur relationerna mellan resultatet/analysen och 

tidigare forskning, teori respektive metod ser ut. Det kommer då redogöras för hur de valda 

områdena har påverkat utgången av resultatet, samt idéer kring hur det hade kunnat se ut om 

valet av diskurs, teori eller metod hade varit ett annat. Avsnittet avslutas med förslag på vidare 

forskning inom området social fobi.   

 

Resultatet uppfyller studiens syfte som var att studera skolkuratorers uppfattningar om social 

fobi samt undersöka hur de arbetar med problematiken i sitt yrkesliv. Den sammanfattande 

uppfattningen om social fobi är att fenomenet innebär en rädsla hos dessa individer att existera 

och finnas till i sociala sammanhang. Detta på grund av känslor av att exempelvis inte passa in, 

inte vara lika mycket värd som andra samt att vara annorlunda. I sitt arbete med barn med social 

fobi arbetar skolkuratorer tillsammans med övriga personalen i elevhälsoteamet och med 

lärarna för att hjälpa elever på de sätt som anses vara nödvändiga. Nedan följer svaren på 

studiens två frågeställningar.   

 

Studiens första frågeställning löd: Vilka faktorer i högstadiemiljön uppfattar skolkuratorer kan 

påverka utvecklingen av social fobi? Informanterna uppfattade att det fanns en rad faktorer som 

skulle kunna påverka att barn utvecklar sociala svårigheter och rädslor i sociala situationer. 

Faktorerna förekom både i skolan och i övriga livet och informanternas uppfattningar varierade 

lite när det gällde vilka faktorer som påverkade mest. De två mest framstående 

påverkansfaktorerna var områdena skolmiljön och hemmiljön. Några informanter uppfattade 

att skolmiljön var den som mest påverkade att barn utvecklade rädslor för sociala situationer. 

Kompisar, mobbning och inlärningssvårigheter var tre exempel inom skolan som ansågs vara 

stora riskfaktorer när det gäller att barn utvecklar sociala svårigheter. Andra informanter ansåg 

att tidigare erfarenheter, familjeförhållanden och föräldrarnas förmåga att uppmärksamma och 

ta tag i problematik som uppstår är avgörande för utvecklandet av sociala svårigheter hos barn.  

 

Studiens andra frågeställning var: Hur arbetar skolkuratorer på högstadieskolor för att 

upptäcka och hjälpa barn med social fobi? Informanterna var tydliga med att skolans 

elevhälsoteam och lärarna tillsammans har ett ansvar för elevernas välmående och hälsa. De 

arbetar tillsammans för att upptäcka problematik hos sina elever och en skolkurator är inte 

ensam i sitt arbete med detta. Därför är det viktigt att all personal på skolan är observant på 

barns beteenden och uppmärksammar om något inte står rätt till. De som uppfattades ha störst 

möjlighet att upptäcka sociala svårigheter hos barn var lärare och mentorer som träffade dem 

dagligen. För att hjälpa elever med sociala svårigheter försöker elevhälsoteamet skapa sig en 

helhetsbild av elevens situation och gå till botten med vad problematiken handlar om. Att sedan 

tillsammans med eleven börja arbeta för att göra situationen lättare samtidigt som det sker ett 

samarbete mellan alla viktiga aktörer i barnets omvärld uppfattar informanterna är viktigt för 

att barnet ska kunna må bättre. På vissa skolor finns det även möjligheter att anpassa skolarbetet 
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till elever som upplever väldigt stora sociala svårigheter. Det kan exempelvis handla om att 

dessa elever få ha egna lektioner tillsammans med en lärare.     

 

 

7.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 
En stor del av den tidigare forskningen i den här studien är psykologisk och har därför 

utgångspunkter inom den psykologiska diskursen. Tidigare forskning om social fobi inom det 

sociala arbetets diskurs var bristfällig, vilket kan uppfattas vara märkligt då många 

yrkesverksamma inom det sociala arbetets praktik många gånger möter det problemet i sitt 

arbetsliv. Hade den här studien haft en mer psykologisk teoribildning hade den tidigare 

forskningen eventuellt stämt bättre överens med resultatet än vad som nu blev fallet.    

 

Vissa delar i den tidigare forskningen kan kopplas till resultatet av analysen. Exempelvis 

överensstämmer vissa delar när det gäller vilka faktorer som kan påverka att social fobi 

utvecklas samt vilka områden i livet det kan påverka. I tidigare forskning spelar föräldrastilar 

stor roll för utvecklandet av social fobi (Knappe, et al., 2012). Även föräldrars psykiska hälsa 

togs upp som en riskfaktor (Knappe, et al, 2009). Föräldrastilar var inte en specifik faktor som 

togs upp av informanterna i den här studien. Däremot uppfattade flera att familjeförhållanden 

och föräldrars förmågor eller icke-förmågor att uppmärksamma sina barns problematik spelade 

stor roll. Detta kan ses som en del i den föräldrastil som innebär att föräldrar försummar sina 

barn, vilket enligt den tidigare forskningen är en riskfaktor. Den andra föräldrastilen som 

innebär att föräldrar överbeskyddar sina barn togs inte upp i någon av intervjuerna. Att föräldrar 

försummar sina barn kan även innebära att negativa och traumatiska händelser uppstår som 

påverkar barnen negativt, vilket flera informanter uppfattade vara en riskfaktor. Den tidigare 

forskningen visade också att det var flera områden hos barn som påverkades av social fobi 

(Biedel, et al., 2007) och några av dessa återkom i informanternas intervjusvar, exempelvis 

skolarbete och fritidsaktiviteter. Även en högre grad av ensamhet och undvikande av sociala 

situationer var faktorer som förekom i den tidigare forskningen och som återkom i resultatet. 

De situationer i skolan som barn uppfattade var jobbigast enligt den tidigare forskningen 

(Biedel, et, al. 2007) eller att barn med social fobi skulle ha hög risk att utveckla drogmissbruk 

(Biedel, et, al., 2007: Miloyan, et, al. 2004) var inget som togs upp av informanterna. 

 

I den tidigare forskningen framhävdes att romantiska relationer kunde påverkas negativt av 

social fobi. Detta var inget som specifikt togs upp i någon av intervjuerna med informanterna i 

den här studien. Däremot togs övriga relationer som kunde skadas upp av informanterna, såsom 

familjerelationer och vänskapsrelationer. Den tidigare forskningen visade bland annat att 

personer med social fobi uppfattade vänskapsrelationer på ett sämre sätt än andra personer 

(Rodebaugh, 2009). Detta kan kopplas ihop med att informanterna uppfattade att barn med 

social fobi ofta såg sig själva som annorlunda gentemot sina jämnåriga.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att vissa delar av den tidigare forskningen återfinns i resultatet, 

samtidigt som andra delar i den tidigare forskningen som inte gör det, exempelvis påverkan på 

romantiska relationer och att överbeskyddande föräldrar vara en riskfaktor. Det är även en del 

aspekter om fenomenet som finns i resultatet som inte återfinns i den tidigare forskningen. 

Exempel på sådana aspekter är exempelvis tidsaspekten och tillitsproblemen som flera 

informanter vittnade om. Det kan antas att eftersom den här studien handlar om uppfattningen 

om social fobi och den tidigare forskningen mest behandlar olika jämförelsestudier mellan olika 

grupper, så överensstämmer inte alla delar. Hade den här studien varit mer psykologisk och 

jämförande kanske det hade blivit ett bättre överensstämmande med tidigare forskning.  
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7.3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori 

Målet med den här studien var att på ett så genomgående sätt som möjligt undersöka och belysa 

skolkuratorers uppfattningar av fenomenet social fobi utifrån sina levda erfarenheter. Därför 

bygger studiens resultat främst på empiriskt datamaterial som har analyserats fenomenologiskt. 

Därav har valet gjorts att ha en relativt teorilös utgångspunkt med enbart fenomenologi och 

socialkonstruktivism som vetenskapsteoretisk grund. Detta för att komma så nära fenomenet 

social fobi som möjligt och inte påverka datamaterialet med teorier eller förförståelse. 

Förförståelse kunde exempelvis ha handlat om att mina egna erfarenheter om social fobi på en 

tidigare arbetsplats påverkade hur studiens resultat analyserades. Genom att inte utgå från 

förförståelse kunde fenomenet social fobi beskrivas så som skolkuratorer uppfattar det utifrån 

sina egna erfarenheter och sin livsvärld. En socialkonstruktivistisk tolkning har sedan gjorts av 

resultatet för att visa på hur det vetenskapsteoretiska perspektivet kan appliceras på resultatet. 

Detta utgör dock inte resultatdelens fokus. I en studie som denna kan det diskuteras hur 

resultatets utgång hade sett ut om en tydligare teoretisk koppling hade gjorts innan 

datamaterialet samlades in. Då kan det antas att fokus i intervjuerna inte hade hamnat där det 

hamnade i den här studien. Nedan följer några reflektioner för hur utgången hade kunnat se ut 

om de teoretiska perspektiven empowerment eller systemteori hade använts i studien. 

 

Om det teoretiska perspektivet empowerment skulle ha präglat studien hade utgången av 

resultatet av analysen antagligen sett annorlunda ut. Empowerment beskriver Payne (2015, p. 

373) som ett sätt för professionella att hjälpa individer hitta styrka och lita på sina egna 

förmågor till förändring i sin egen tillvaro. Det gäller att öka personers självförtroende så att de 

kan övervinna de hinder som står i vägen för att de ska kunna leva det liv de vill. Hade ett sådant 

teoretiskt perspektiv anlagts i den här studien hade antagligen fokus i intervjuerna sett 

annorlunda ut. Då hade resultatet kanske istället genererat i kunskap om hur skolkuratorerna 

genom empowerment arbetade med att hjälpa de barn som hade sociala svårigheter att 

övervinna sina rädslor.  

 

Ett annat val av teoretisk grund i studien hade kunnat vara en systemteoretisk sådan. Payne 

(2015, p. 239) beskriver systemteorin som en teori inom socialt arbete där individerna får både 

individuella hjälpinsatser samtidigt med insatser som innehåller ens sociala nätverk och andra 

berörda parter. Detta för att se hur en individs omgivning ser ut och hur individen agerar i det 

sammanhanget. Utifrån det kan sedan förändringsarbete göras som inte innebär alltför stora 

förändringar i individens egna liv, utan att alla parter samarbetar med varandra. Hade ett sådant 

teoretiskt perspektiv präglat den här studien hade fokus i resultatet antagligen hamnat mer inom 

området för professionellas samarbete med varandra och med nätverken kring barnen när 

sociala svårigheter uppstår. Resultatet i den här studien innehöll vissa delar där informanterna 

redogjorde för just samarbetet mellan och arbetet tillsammans med olika parter i barnens liv, 

men det var inte där fokus låg i intervjuerna.  

 

7.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 
Att utgå från en kvalitativ forskningsansats med kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod gjorde att det skapades en närhet till fenomenet social fobi. Genom att 

besöka olika skolor och intervjua olika skolkuratorer kunde informanternas uppfattningar om 

fenomenet studeras och en djupare beskrivning av social fobi blev möjlig.   

 

Att använda fenomenologisk analysmetod i den här studien gjorde att skolkuratorernas 

uppfattningar om fenomenet social fobi verkligen kunde framhävas i resultatet. Den 
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fenomenologiska analysmetoden innebar att fyra olika teman framträdde under analysen och 

resultatet kunde sedan presenteras på ett tydligt sätt utifrån dessa teman.  

 

När relationen mellan resultat och metod diskuteras kan också en diskussion föras om hur 

resultatet hade sett ut om en annan analysmetod hade använts för att studera social fobi hos 

högstadieelever. Hur hade exempelvis resultatet sett ut om en hermeneutisk analysmetod hade 

använts? Hermeneutik handlar om att forskaren pendlar mellan att se på helheten och på delarna 

och relationen dem emellan när ett fenomen studeras (Howell, 2013, p. 159). Den här studien 

skulle kunnat ha en mer hermeneutisk präglad analysmetod om det hade funnits en tydligare 

teoretisk utgångspunkt, exempelvis empowerment eller systemteori som nämndes ovan. Hade 

så varit fallet skulle den teoretiska förförståelsen av social fobi motsvara helheten och den 

information skolkuratorerna angav sina intervjuer skulle utgöra delarna. Dessa skulle sedan 

vägas mot varandra och resultatet hade kommit att präglas av den valda teorins begrepp, vilket 

inte ansågs vara önskvärt i den här aktuella studien med tanke på utformningen av uppsatsens 

syfte.   
 
 

7.5 Implikationer för forskning och praktik 
Slutsatserna som har kunnat dras utifrån den här studien är relevanta för professionella inom 

det sociala arbetets praktik, framförallt inom arbete med barn och unga. Skolkuratorerna 

uppfattade att det finns faktorer i både skolan och i barnens övriga liv som kan påverka 

utvecklandet av social fobi. Att uppmärksamma problematiken hos barn i tid kan förhindra en 

lång period av onödigt lidande. Det är bättre att fråga hur ett barn mår en gång för mycket än 

en gång för lite. En annan viktig del i arbetet med barn som har social fobi är att de 

professionella arbetar tillsammans med barnet och dess nätverk för att få till ett bra arbete. Det 

går inte att arbeta med ett barn och sedan låta det gå tillbaka till samma miljö med samma 

faktorer som gjorde så att problematiken utvecklades i första skedet. Därför är det fördelaktigt 

om alla arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. 

 

Något som uppfattades som problematiskt var kontakten med BUP. Denna kontakt ansåg 

informanterna ofta tar lång tid, innebär långa processer och ibland försvinner viktig information 

vilket orsakar att drabbade barn inte får den hjälp och det stöd de har behov av. Att förbättra 

samarbetet med BUP och göra dessa processer mindre tidskrävande kan hjälpa många barn som 

far illa. Det är inte hållbart att barn ska ramla mellan stolar för att kontakter inte fungerar. 

Barnen är det viktigaste vi har och det ska vara en självklarhet att vilja hjälpa dem på bästa 

möjliga sätt.  

 

En allvarlig konsekvens för ungdomar med social fobi uppfattades vara att de tenderar att bli 

hemmasittare och inte går till skolan. Några kom även in på ämnet att ungdomar med social 

fobi ibland verkar använda internet som ett sätt att ”leva ut” på ett sätt som de inte kan göra i 

det vardagliga livet. Det vore intressant om forskning fanns angående hur barn med social fobi 

beter sig på internet, både inom dataspelsvärlden och på sociala medier. Det vore även av 

intresse att studera huruvida elever med sociala fobi på internetbaserade skolor lyckas bli stärkta 

i sina sociala förmågor eller inte och om internetbaserad undervisning gynnar elever med 

sociala svårigheter, utifrån diskussionen som hölls i samband med den socialkonstruktivistiska 

tolkningen av resultatet.   
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9. Bilagor 

9.1 Kodningsschema 
 

Tema Exempel på kategorier Exempel på koder 
Vad är social fobi? Svårighet att upptäcka -Och hon vill vara för sig själv och 

väldigt hög integritet, men frågan 

är vad som är vad i det. 

-Många kanske tror att man är 

blyg eller att man är introvert och 

att det ska vara så. 

 Barns uppfattning om sig 

själva 

-Att de upplever sig själva som 

annorlunda och osäkra och rädda 

och så. 

-Och min erfarenhet är också att 

de uppfattar sig oftast som mindre 

värda. 

Påverkansfaktorer Kompisar -Upplevelsen av att inte ha 

kompisar kanske också gör att 

man inte vill ta kontakt.   

-Och kompisrelationer är inte 

alltid så lätt. 
 Familjeförhållanden och 

föräldraförmågor 

-Om man inte har föräldrar heller 

som kanske uppmärksammar det 

eller tänker att det inte är ett 

bekymmer och inte tar tag i det… 

-Men föräldrarna man kan möta 

ibland, att de ibland bidrar till 

också att det upprätthålls, de här 

svårigheterna. 

Påverkansområden Undvikande av skolan -Om det skulle vara så allvarligt, 

tänker jag, så att man kanske i 

värsta fall inte kommer till skolan. 

-Det kan också vara något som 

skrämmer dem och gör att ge 

gärna vill undvika, antingen vissa 

områden i skolan eller skolan helt 

och hållet eller idrott eller vad det 

kan vara. 

 Ensamhet -Men det kanske är extremfallet 

att det skulle gå så långt att man 

blir helt isolerad. 

-Att man undviker sociala 

sammanhang och att man till slut 

blir väldigt ensam. 

Professionellas roll Insatser i skolan -Att det finns större utrymme på 

något sätt nu att göra saker på 

olika sätt. Att man kan få redovisa 

enskilt, att man kan ta lite större 

hänsyn till elevers olika förmågor 

och försöka förstå. 

-Så vi tränar väldigt mycket med 

den killen vi har, men han får ju 

ja, undervisning privat med en 

lärare och hjälpmedel. 

 Kontakt med föräldrar -Så självklart tar vi kontakt med 

föräldrarna och de flesta föräldrar 

har ett gott samarbete med skolan 
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eftersom de är mån om sina barn 

och vill att de ska utvecklas. 

-Först så tar lärare själv kontakt 

med eleven och med föräldrar och 

skickar hem som en varning eller 

liksom uppmärksammar att nu är 

det ganska hög frånvaro. 
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9.2 Intervjuguide 
Allmänt om social fobi: 

 Hur länge har du jobbat som skolkurator? 

 Vad tänker du på när du hör social fobi? 

 Hur vanligt är det att du som skolkurator möter barn med social fobi? 

 Anser du att du som skolkurator möter många barn med social fobi? Varför/Varför 

inte? 

 

Social fobi i skolan: 

 Uppfattar du att det finns faktorer i högstadiet som påverkar att barn utvecklar social 

fobi? Om ja, vilka och på vilket sätt? 

 Uppfattar du att det finns andra yttre faktorer som påverkar att barn utvecklar social 

fobi? Om ja, vilka och på vilket sätt? Familj? Vänner? Neuropsykiatriska 

funktionshinder? Något annat? 

 Hur upptäcks social fobi i högstadiet? 

 På vilket sätt påverkar social fobi ungdomar i högstadiet? 

 På vilket sätt kan du som skolkurator hjälpa barn med social fobi? 

 Finns det någon annan i skolan som kan hjälpa barn med social fobi? På vilket sätt? 

 

Kontakt med andra: 

 Finns det något samarbete mellan skolhälsan och andra hjälpinstanser när det gäller 

social fobi (exempelvis BUP)? Om ja, på vilket sätt? 

 Finns någon kontakt med föräldrar gällande ett barns sociala fobi? Om ja, på vilket 

sätt? 

 

Övrigt: 

 Hur tror du barn med social fobi ser på sig själva?  

 Uppfattar du att det finns ett mörkertal när det gäller barn med social fobi? Om ja, hur 

ska man kunna upptäcka dem? 

 Vilka faror anser du finns om social fobi inte upptäcks hos barn? 

 Kan du beskriva en situation där du mötte ett barn med social fobi? Hur upptäcktes 

det? Vad kunde du som skolkurator göra? Hur såg hjälpen ut? Kunde barnet återvända 

till skolan? 

 


