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Sammanfattning 
Föreliggande studie syftar till att genom intervjuer undersöka hur samverkan kring 

hemmasittare fungerar mellan rektor, skolkurator och skolnärvarocoach tillsammans med 

socialtjänstens familjebehandlare och socialsekreterare. För att inhämta information har fem 

semistrukturerade intervjuer genomförts med ovan omnämnda respondenter. I resultatet 

framkommer att de professionella aktörernas arbete med barn som har 

hemmasittarproblematik skiljer sig åt och att det inte finns en tydlig arbetsbeskrivning kring 

hur arbetet ska utföras. Vidare visar resultatet att det mest framträdande samverkanshindret är 

utifrån ett juridiskt perspektiv, där samtycke och sekretess tycks vara det som försvårar 

samverkan mest. Det framkommer att verksamheterna redan använder sig av arbetssätt som 

utifrån de identifierade hindren tycks vara ett effektivt sätt att möta de samverkanssvårigheter 

som identifieras i studien. Avslutningsvis konstateras att båda verksamheterna har en 

övervägande proaktiv kultur, vilket bidrar till att deras möjligheter att fortsätta utveckla 

samverkansarbetet mellan kommunens socialtjänst och skola ses som goda. Föreliggande 

studies resultat bidrar till en djupare kunskap och förståelse för hur de professionellas arbete 

med barn som har hemmasittarproblematik ser ut, samt vad som verkar förhindrande och 

möjliggörande i samverkan mellan dem i dessa ärenden. 

 

Nyckelord: collaboration, cooperation, ogiltig frånvaro, school abseentism, school refusal, 

skola, truancy. 
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Abstract 
The present study aims to investigate, through interviews, how collaboration around trauancy 

works between the principal, school counselor and school attendant coach together with the 

social services' family therapist and social secretary. To obtain information, five semi-

structured interviews have been conducted with the above mentioned respondents. The result 

shows that the work of the professional actors with children who have problems with children 

who face traunacy issues differs and that there is no clear work description on how the work 

is to be performed. Furthermore, the result emphasizes that the most prominent obstacle to 

cooperation is from a legal perspective, where consent and confidentiality are of course the 

most difficult co-operation. It appears that the companies already use working methods 

which, on the basis of the identified obstacles, are an effective way of meeting the difficulties 

of interaction identified in the study. Finally, it is stated that both businesses have a 

predominantly proactive culture, which contributes to their ability to continue developing the 

collaboration between the municipality's social services and schools as good. The results of 

the present study contribute to a deeper knowledge and understanding of how the 

professional's work with children who have trauancy issues, and what seems to prevent and 

enable the collaboration between them in these cases. 

 

Keywords: collaboration, cooperation, invalid absence, school absenteeism, school 

refusal, school, trauancy.  
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Förord 
Först vill vi rikta ett tack till vår handledare Erik Flygare för hans tålamod och engagemang i 
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Tack för svar på alla frågor vi ställt och dina konstruktiva råd och tips. 
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undersökning och för att ni tillsammans bidrog med ett intressant och lärorikt material. 
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1. Inledning 
Alla barn i Sverige har rätt till utbildning, och den rättigheten säkerställs genom skolplikten. 

Skolplikten regleras i 7 kap. 2 § skollagen (2010:800), SkolL och innebär att alla barn från 

höstterminen i förskoleklass till utgången av vårterminen i nionde klass ska gå till skolan. Det 

är barnets vårdnadshavare och kommunen som barnet bor i som har det yttersta ansvaret för 

att barnet tillgodogör sig utbildningen och uppnår kunskapsmålen. Kommunens ansvar 

innebär att skolan är skyldig att ansvara för att utbildningen anpassas efter barnets behov. Det 

innebär att skolan har ansvar för att tillgodose eventuella stödbehov eller andra hjälpinsatser 

som bedöms skäliga för att barnet ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på sätt som är 

likvärdigt andra barn. Socialtjänstens ansvar är att tillstå vårdnadshavarna och/eller barnet det 

stöd och den hjälp de erfordrar för att få till stånd en välfungerande skolgång (Socialstyrelsen, 

u.å.). Även om det är tydligt reglerat i lag vilka rättigheter barnet har och vilket ansvar som 

åligger vem, finns det barn som inte går till skolan. Ogiltig frånvaro innebär enligt 

skolinspektionen (2016) frånvaro utan giltiga skäl, vilket innefattar sjukanmälan, beviljad 

ledighet eller befrielse från undervisningen. Även om det utifrån lagstiftningen kan anses 

enkelt att avgöra huruvida frånvaron är giltig eller ej, visar ovan nämnda rapport från 

Skolinspektionen att ogiltig frånvaro kan vara problematisk på så vis att giltig frånvaro i form 

av sjukanmälan kan dölja en bakomliggande problematik. Frånvaron kan med andra ord vara 

ett tecken på att någonting i barnets liv inte är bra eller inte fungerar på ett sådant sätt att det 

främjar barnets utveckling och möjlighet att uppnå kunskapsmålen i skolan. Av rapporten 

framgår bland annat att närmare 1700 elever under år 2015 hade återkommande ogiltig 

frånvaro under en månads tid och att omkring 200 av dessa elever hade varit frånvarande från 

skolan i mer än ett läsår (Skolinspektionen, 2016).  

Den tredje december 2018 sände Kalla fakta ett program på Sveriges television om ”De 

osynliga barnen”, som handlade om barn som inte går till skolan och hur de som ansvarar för 

att dessa barn får den utbildning de har rätt till, brister i sitt ansvar. I samhällsdokumentären 

benämns barnen med den ovan beskrivna ogiltiga frånvaron som hemmasittare. Enligt Kalla 

fakta är hemmasittarproblematiken ett växande samhällsproblem som för barnen riskerar få 

allvarliga konsekvenser i form av ett livslångt utanförskap, vilket i sin tur även kostar 

samhället miljardbelopp. Skolverket (2010) nämner konsekvenser som svårigheter att 

vidareutbilda sig och komma in på arbetsmarknaden. Vid genomgången av tidigare forskning 

kring barn med den här typen av problematik konstateras att de bakomliggande orsakerna ofta 

är komplexa och flerdimensionella (Doobay, 2008; Kearney, 2008; Ek & Eriksson, 2013). 

Mot bakgrund av den komplexitet som hemmasittandet innebär, lyfter en annan studie fram 

vikten av att de professionella behöver ha en bred kompetens för att kunna bistå med stöd och 

hjälp som tillgodoser barnets behov, liksom för att underlätta deras samverkan med varandra 

(Ekstrand, 2015).  

I en rapport av Inspektionen för vård och omsorg (IVO 2015:75) påvisades dock att 

samverkan mellan socialtjänst, skolans elevhälsa och hälso- och sjukvården innehåller brister 

och svagheter, vilket föranledde att regeringen i mars 2017 gav ”…Statens skolverk och 

Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete som ska 

syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser” (Regeringsbeslut U2017/01236/GV, 

s. 1). Skolinspektionen (2016) presenterade i sin rapport ett resultat som visade att barn med 

ogiltig frånvaro ofta tenderar börja med ströfrånvaro för att sedan utveckla en allt mer 

problematisk och hög frånvaro. I rapporten anges uppemot 18 000 barn under en 

tvåmånadersperiod ha ströfrånvaro. Vidare framkommer i rapporten att ströfrånvaron kan 

vara en signal till vårdnadshavare och andra ansvariga huvudmän om att någonting i barnets 

situation eller omgivning inte står rätt till. Mot bakgrund av detta finns det anledning att tro 

att tidiga samordnade insatser för barn med den här typen av problematik skulle kunna bidra 



 8 

till att minska risken för att flera av dem utvecklar en mer omfattande hemmasittar- 

problematik. En av anledningarna till att uppdraget med tidiga samordnade insatser (TSI) 

efterfrågas beskriver regeringen på följande sätt: ”Regeringen bedömer att en väl utvecklad 

och fungerande samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten är 

nödvändig för att barn och unga som är i behov av tidiga och samordnade insatser ska få sina 

behov tillgodosedda” (Regeringsbeslut U2017/01236/GV, s. 2).    

Granskningen som genomfördes av skolinspektionen (rapport, 2015:5) och som ligger till 

grund för regeringens beslut om ett utvecklingsarbete, visade på vikten av en välfungerande 

samverkan mellan skolan och andra aktörer för att möjliggöra bästa tillgängliga resurser för 

barnet (Regeringsbeslut U2017/01236/GV). Uppdraget som regeringen gett socialstyrelsen 

och skolverket ska kartlägga och identifiera hinder och möjligheter i samverkan mellan skola, 

socialtjänst och hälso- och sjukvård, för att utifrån den information som framkommer under 

uppdragstiden, löpande kunna förbättra samverkan dem emellan och möjliggöra för barn och 

unga att få tidiga samordnade insatser från dessa myndigheter (Skolverket, 2018). 

En anledning till att skolinspektionens granskning om tidiga samordnade insatser är 

intressant att lyfta fram är för att den professionella kompetensen kring barn med 

hemmasittarproblematik behöver vara bred för att kunna hjälpa dessa barn att förändra och 

förbättra sin situation (Ekstrand, 2015). En annan anledning är att den kommun som 

undersöks i föreliggande studie, ingår i TSI-projektet. I den undersökta kommunen pågår ett 

arbete mellan socialtjänsten och skolan för att utveckla och förbättra samverkan mellan dem i 

syfte att möjliggöra tidiga och samordnade insatser till barn och deras familjer. Vi känner till 

detta bland annat därför att en av oss författare genomförde sin verksamhetsförlagda 

utbildning inom socialtjänsten i den kommun som studeras i föreliggande studie. Mot 

bakgrund av att samverkan beskrivs vara centralt och en förutsättning för att kunna hjälpa och 

stötta barn med hemmasittarproblematik kommer vi att undersöka hur socialtjänsten och en 

skola i samma kommun arbetar med barn som har hemmasittarproblematik och hur de 

samverkar kring dessa ärenden.  

Vi tänker att det finns ett värde i att sprida kunskap om ett växande problem som påverkar 

såväl hemmasittande barn som samhället. Vår uppfattning är att den tidigare forskningen som 

finns om samverkan kring hemmasittare är begränsad, och anser därför föreliggande studie 

vara motiverad för att synliggöra problematiken och sprida professionellas erfarenheter kring 

vilka faktorer som kan tänkas försvåra och möjliggöra samverkan i dessa ärenden. Genom att 

ta tillvara på den erfarenhet och kunskap som finns inom det sociala arbetet i dagsläget, kan 

den förhoppningsvis användas till att utveckla det sociala arbetet med barn som har 

hemmasittarproblematik. I undersökningen kommer två representanter från socialtjänsten att 

medverka, där den ena av dem arbetar med myndighetsutövning och den andra med 

behandlingsarbete. Från skolans verksamhet kommer tre representanter från skolans 

elevhälsoteam att delta utifrån deras arbete med hemmasittarproblematik och erfarenhet av att 

samverka med socialtjänsten kring målgruppen. Anledningen till att vi valt att ha med flera 

olika representanter från dessa två verksamheter är för att det enligt vår mening inte är 

ovanligt att professionella aktörer inom det sociala arbetsfältet har olika yrkesroller och 

arbetsuppgifter. De professionella aktörerna kan därmed på olika sätt komma i kontakt med 

barn som inte går till skolan och deras familjer, vilket vi bedömer vara intressant att 

synliggöra och bilda oss en djupare förståelse kring. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att genom intervjuer undersöka hur samverkan kring 

hemmasittare fungerar mellan rektor, skolkurator och skolnärvarocoach tillsammans med 

socialtjänstens familjebehandlare och socialsekreterare. Med anledning av att 

hemmasittarproblematiken ofta är komplicerad och flerdimensionell är det intressant att 
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närmare undersöka i) hur företrädare för olika yrken/professioner arbetar med hemmasittare 

ii) hur de samverkar kring barn med hemmasittarproblematik, inklusive vilka hinder 

respektive möjligheter som finns i samverkan mellan de olika aktörerna. I en avslutande 

diskussion diskuteras vad som kan utvecklas för att främja samverkan mellan de involverade 

aktörerna. 

2.Kunskapsläge 
I följande kapitel presenteras den forskning och litteratur som anses vara av intresse för att få 

en fördjupad förståelse för den målgrupp som undersökningen avser handla om, samt vilka 

hinder och möjligheter som är vanligt förekommande i samverkan kring hemmasittare. 

Kapitlet är uppdelat i två avsnitt där först orsakerna till hemmasittarproblematiken presenteras 

utifrån vad tidigare forskning och litteraturen beskriver. I kapitlets andra avsnitt presenteras 

först samverkan på en mer generell nivå för att sedan handla om professionella aktörers 

samverkan inom människobehandlande organisationer och till sist det material som har 

inhämtas om samverkan kring hemmasittare. Kapitlet avslutas med resonemang kring 

föreliggande undersöknings relevans i relation till de undersökta forskningsfältet.  

 

2.1 Olika perspektiv på hemmasittarproblematiken 
Peter Friberg, Martin Karlberg, Ia Sundberg Lax och Robert Palmér (2015) är författare till 

boken Hemmasittare och vägen tillbaka – insatser vid långvarig skolfrånvaro, i vilken de 

sammanfattar kunskapsläget beträffande frågan om bakomliggande orsaker till 

hemmasittarproblematiken. I boken beskriver författarna fyra typer av bakomliggande 

orsaksfaktorer: individuella-, sociala-, skolrelaterade- och familjerelaterade faktorer. På basis 

av den begränsade mängd studier som finns på området framgår det att orsakerna till 

hemmasittandet ofta är komplexa och flerdimensionella. Majoriteten av studier som berör 

bakomliggande orsaker lyfter fram individuella orsaksförklaringar som mest vanligt 

förekommande (Doobay 2008; Kearney 2008; Ek & Eriksson, 2013). I Kearneys (2008) 

studie identifierades depression, ångest, oro och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

som vanliga orsaker till problematiken. Kearneys (2008) resultat styrks av Ek och Erikssons 

(2013) studie som visade att en stor del av de barn som deltog i undersökningen, och som 

hade hemmasittarproblematik, hade någon form av psykiatrisk diagnos. De diagnoser som 

identifierades av Ek och Eriksson (2013) var bland annat depression, ångest eller en 

neuropsykiatrisk funktionsvariation. Friberg et. al., (2015), lyfter fram vanligt förekommande 

fysiska symptom vid hemmasittarproblematik, såsom magont, huvudvärk och/eller trötthet. 

Dock förklarar författarna att fysiska symptom är problematiska på så vis att det är svårt att 

veta om barnen är fysiskt sjuka eller om symptomen är orsakade av ångestrelaterade tankar 

och känslor kring skolgången. Författarna menar att det inte är ovanligt att barn som utsätts 

för mobbning eller annan form av kränkande behandling i skolan utvecklar ångestrelaterade 

känslor, som i sin tur kan ge upphov till fysiska symptom. Samtidigt menar författarna att 

symptomen vid hemmasittarproblematik även innefattar psykiatriska symptom, som 

depression och ångest. Författarna menar med andra ord att det är svårt att avgöra om barnen 

utvecklar en depression som resultat av hemmasittandet eller om depressionen är orsaken till 

att barnet inte går till skolan (Friberg et. al., 2015). 

Det finns studier som fokuserat på andra förklaringsmodeller. Kearney & Silverman studie 

genomfördes år 1995 och tydliggjorde redan då vikten av att undersöka barnets familje- 

situation vid hemmasittarproblematik. De fann i sin undersökning samband mellan 

hemmasittarproblematik och problematiska familjeförhållanden. Studien granskade bland 

annat vilka typer av familjeproblem eller familjesituationer som var överrepresenterade hos 

barn med hemmasittarproblematik. Resultatet visade att barn som hade en förälder som led av 

psykisk ohälsa eller som ingick i familjer där det förekom mycket konflikter i högre 
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utsträckning var hemmasittare. Även familjer som levde isolerat eller hade ett litet eller inget 

socialt nätverk identifierades som en risk. En ytterligare faktor som ökade risken för att barnet 

skulle få hemmasittarproblematik var familjer där fäderna var frånvarande under uppväxten. 

I Ekstrands studie (2015) undersöktes skolan och skolans kultur och hur den kunde tänkas 

påverka barn med hemmasittarproblematik. I sin undersökning tittade han närmare på skolan 

som organisation och hur den påverkade vilka insatser som tillhandahölls barn med 

hemmasittarproblematik. I sin studie påvisade Ekstrand (2015) att de insatser som utgick från 

att problematiken låg hos barnet också försökte få bukt med detta genom att stärka barnets 

svagheter och oförmågor. Ekstrand (2015) menar att det ställer krav på de professionella och 

förutsätter en bred kompetens för att de professionella ska kunna göra en korrekt bedömning 

om vilken typ av problematik som ligger till grund för hemmasittandet och utifrån det, vilken 

typ av insats som är bäst lämpad. En annan studie styrker vikten av en bred kompetens hos de 

professionella som arbetar med barn som har hemmasittarproblematik (Kearney & Bates, 

2005). Även denna undersökning fokuserade på skolan som organisation, där syftet var att ta 

fram ett bedömningsinstrument som skulle kunna användas av skolans personal i arbetet med 

barn som har hemmasittarproblematik. Även sistnämnda forskare menade att skolpersonalens 

kompetens gällande hemmasittarproblematiken behövde förbättras för nå mer framgångsrika 

resultat i arbetet med dessa barn.  

Friberg et. al., (2015) belyser också skolrelaterade faktorer som möjliga orsaksförklaringar 

till hemmasittarproblematiken. Författarna menar att skolorganisationens ansvars- och 

arbetsfördelning kan påverka barnets frånvaro, eller möjligheterna till insatser och åtgärder 

från skolan. Detta i sådana fall där det inte klargörs vem som har vilken arbetsuppgift eller 

vem som bär ansvaret för att en viss åtgärd genomförs, eller om kompetensen som krävs finns 

inom skolans organisation.  

I Doobays (2008) studie lyfts ytterligare en viktig faktor fram och det är att 

hemmasittarproblematiken i sig på sikt kan bidra till att förvärra situationen för barnet oavsett 

vad den bakomliggande orsaken är. I studien förklarades hur frånvaron kunde bidra till 

känslor av skam hos barnet utifrån att dennes frånvaro inte går klasskamraterna obemärkt 

förbi och att det i sin tur gjorde att svårigheterna att återgå till skolan ökade. Doobay (2008) 

tydliggör att barn med hemmasittarproblematik är ett flerdimensionellt problem som ställer 

krav på multidimensionella insatser från fler aktörer för att sammantaget kunna ta itu med alla 

de orsaker som kan ligga bakom problematiken. 

 

2.2 Samverkan 
I boken Människobehandlande organisationer av Johansson, Dellgran och Höjer (2015) 

beskriver författarna socialtjänsten och skolan som två kärnverksamheter inom 

människobehandlande organisationer. Författarna skriver vidare att ”de behov/problem som 

människobehandlande organisationers målgrupper har förutsätter ofta samordning, samverkan 

och samarbete mellan olika huvudmän, organisationer och professioner” (Johansson, Dellgran 

och Höjer, 2015, s. 33).  

Axelsson och Bihari Axelsson (2006) lyfter i sin studie fram att människobehandlande 

organisationer genomgår förändringar på såväl internationell som nationell nivå. 

Förändringen innebär internationellt att människobehandlande organisationer blir allt mer 

specialiserade, vilket forskarna förklarar som en differentieringsprocess. Det innebär att 

kompetensen inom organisationerna blir allt bredare och att organisationerna innefattar fler 

discipliner än tidigare med egen expertis.  En av anledningarna till att differentieringen sker är 

att andelen organisationer som inriktar sig på välfärd ökar. Det i sin tur ställer krav på att 

verksamheterna utvecklas för att förmå följa med i utvecklingen. Verksamheterna tenderar 

därför bli allt mer specialiserade för att kunna svara upp mot marknadens efterfrågan. 

Axelsson och Bihari Axelsson (2006) lyfter fram två forskare vid namn Lawrence och Lorsch 
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som redan år 1967 betonade vikten av att som organisation anpassa sig efter omvärlden. 

Vidare beskriver Axelsson och Bihari Axelsson (2006) att utvecklingen också leder till att 

tillsynes snarlika verksamheter kan tillhandahålla olika former av insatser eller åtgärder samt 

att arbetsuppgifter associerade med en bestämd yrkesgrupp/befattning är olika inom olika 

organisationer. Forskarna menar att denna utveckling leder till ökade krav på samverkan, 

eftersom arbetet kan se olika ut inom olika verksamheter, även om det utifrån sett är tillsynes 

lika, och att detta med att samverka ofta är förenat med svårigheter. 

Svårigheterna kring samverkan gör sig även gällande inom den egna organisationen menar 

Axelsson och Bihari Axelsson (2006). De beskriver den intraorganisatoriska samverkan, det 

vill säga, den samverkan som sker mellan olika professioner inom samma organisation, som 

utmanande och att den ställer krav på ledningens förmåga att sammanväva verksamhetens 

olika områden på ett sådant sätt att det effektiviserar arbetet och ger maximal utdelning. 

Axelsson och Bihari Axelsson (2006) menar att interorganisatorisk samverkan är en ännu 

större utmaning, när samverkan sker mellan professionella från olika verksamheter. Forskarna 

menar att risken för att klienter ska falla mellan stolarna ökar om det inte finns en fungerande 

samverkan mellan aktörerna. För att exemplifiera med hemmasittare, där den bakomliggande 

problematiken ofta är flerdimensionell, behöver de samverkande aktörerna ha ett fungerande 

gemensamt arbete där det klargörs vilket ansvar som åligger vem utifrån de behov som har 

identifierats hos hemmasittaren. För att minska risken för att klienten faller mellan stolarna är 

det av vikt att det finns en tydlig plan för målet med samverkan och att en plan för insatsens 

genomförande upprättas. Ytterligare skäl till att interorganisatorisk samverkan är svår kan 

enligt forskarna bero på otydlig styrning eller mindre tydlig ansvarsfördelning (Axelsson & 

Bihari Axelsson, 2006).  

 

2.3 Interprofessionell samverkan 
Odegård och Willumsen (2013) beskriver interprofessionell samverkan som en grupp 

professionella med olika yrkesroller som tillsammans arbetar kring ett särskilt ärende eller en 

specifik klientgrupp. De professionella ska tillsammans, utifrån sina olika kunskapsområden, 

identifiera behov och tillhandahålla åtgärder och insatser som ska tillgodose dessa behov hos 

klienten. I följande text kommer interprofessionell samverkan och tvärprofessionella team 

användas som synonymer, detta på grund av olika författare väljer att benämna samma 

funktion på olika sätt.  

Som framhållits i tidigare avsnitt leder den ökade differentieringen av välfärdstjänster och 

specialiseringen av organisationer till ökad komplexitet och ett ökat behov av samverkan. 

Axelsson och Bihari Axelsson (2006) menar att den ökade differentieringen påverkar den 

enskildes yrkesroll, exempelvis på så sätt att personer med liknande yrkesroll kan ha olika 

ansvarsområden och arbetsuppgifter inom olika verksamheter. Låt oss exemplifiera 

komplexiteten med en socialarbetare respektive skolkurator som är involverade i samma 

ärenden: trots att båda är socionomer till professionen har en socialarbetare i sin yrkesroll 

inom socialtjänsten delvis ett annat ansvar och andra arbetsuppgifter jämfört med vad en 

skolkurator har i sin yrkesroll. Denna komplexitet kring arbetsfördelning och ansvarsområde 

styrks av Ek, Isaksson och Erikssons (2017) studie, som visade att det inte var ovanligt att 

representanter för olika verksamheter såsom socialtjänst och skola upplevde sig ha liknande 

arbetsuppgifter och därför kunde ha svårt att bedöma vem som skulle ta ansvar för en specifik 

uppgift. Av denna anledning är det därför av vikt att vid samverkan klargöra de olika 

yrkesrollerna inom det tvärprofessionella teamet och vilket ansvar som åligger vem, detta för 

att minska risken att fler professionella gör samma sak, eller att något behov hos den enskilde 

lämnas obehandlat. Odegård och Willumsen (2013) vidhåller samma sak och beskriver vikten 

av att utveckla en gemensam bild av klientens problematik och att reda ut komplexiteten 

bakom arbets- och ansvarsfördelningen för att skapa förutsättningar för att samverkan ska 
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kunna äga rum. Ek et. al., (2017) synliggör liknande svårigheter i sin studie. Deras resultat 

visar att företrädare för de olika myndigheterna såsom socialtjänst och skola upplever 

oklarheter kring de andra verksamheternas arbetsmetoder och vilka lagrum och vilken praxis 

som ligger till grund för deras arbete. I studien beskriver forskarna att deltagarna eftersökte 

bredare kunskap om de andra professionerna.  

Odegård och Willumsen (2013) skriver att det inte är ovanligt att samverkansdeltagarnas 

uppfattningar om klientens problematik skiljer sig åt, och att uppfattningen påverkar 

bedömningarna om vilka insatser och åtgärder som bör tillhandahållas. Detta menar även 

Axelsson och Bihari Axelsson (2006), som i sin studie förklarar hur de professionellas 

attityder, beteenden och värderingar inom gruppen kan skilja sig åt. Forskarna beskriver hur 

olika organisationer kan göra olika bedömningar utifrån vilka grundvärden som anses vara 

viktiga inom organisationen, och vilka behov som ska ha företräde vad gäller insats eller 

åtgärd. Detsamma gäller bedömningarna om hur behoven bäst ska tillgodoses och vilken form 

av insats som är mest tillämpbar (Axelsson & Bihari Axelsson, 2006; Ekstrand, 2015). Också 

i Ek, Isaksson och Erikssons (2017) studie påvisades liknande resultat, som till exempel att de 

olika perspektiven som professionerna har med sig försvårar samverkan. Forskarna fann att 

socialtjänstens samhälls- och familjeperspektiv inte stod i linje med skolans pedagogiska 

perspektiv eller med BUP:s psykiatriska perspektiv. Vidare konstaterade dessa forskare att det 

psykiatriska perspektivet vanligtvis ges tolkningsföreträde i samverkan. Annorlunda uttryckt 

kan man säga att de identifierat en hierarkisk ordning beträffande vilken förklaringsmodell 

som har tolkningsföreträde i samverkan, något som också påvisats i en tidigare studie (Ek, 

Isaksson & Eriksson, 2017; Ekstrand, 2015). 

 

2.4 Samverkan kring hemmasittare 
I Ek och Erikssons (2013) studie betonar de vikten av samverkan kring hemmasittare med 

anledning av att den bakomliggande problematiken ofta är komplicerad, vilket innebär att 

många aktörer tenderar bli inblandade för att tillgodose barnets behov. I en annan studie där 

samma forskare varit involverade påvisas två faktorer som påverkar förutsättningarna för god 

samverkan mellan myndigheter i fall med hemmasittare. Den ena har att göra med 

professionens status och den andra rör betydelsen av en gemensam kunskapsbas hos de 

involverade aktörerna (Ek, Isaksson & Eriksson, 2017). Ek et. al., (2017) menar att 

professionens status har betydelse för vilket inflytande den professionelle får i samverkan 

med andra aktörer. Den andra aspekten är vikten av en gemensam kunskapsbas, vilket syftar 

till kunskap om både barnet problematik men också kunskap om varandras verksamheter. Ek 

et., al, (2017) menar att svårigheter i samverkan ofta uppstår när det handlar om barn och 

ungdomar med komplex problematik, som till exempel hos hemmasittare. I dessa fall är det 

av vikt att de samverkande aktörerna har gemensamma mål och en tydlig dialog med varandra 

om vilket ansvar som åligger vem och vilken kunskap som respektive part kan bidra med. Om 

kommunikationen är tydlig och kontinuerlig mellan de samverkande aktörerna menar 

forskarna att risken för att dessa barn inte får sina behov av stöd och hjälp tillgodosedda är 

låg. Ek et. al., (2017) går så långt att de föreslår att aktörerna med fördel skulle kunna 

upprätta en gemensam kunskapsbas utifrån respektive aktörs expertkunnande om 

hemmasittarproblematiken.  

Vidare menar Ek et. al., (2017) att en vanligt förekommande konflikt i samverkansärenden 

om hemmasittare är kring resurser och vilken organisation som ska stå för vilken kostnad. I 

studiens resultat framkom att företrädare för en verksamhet kunde överlåta ansvaret till någon 

annan aktör för att undkomma kostnaderna som insatserna skulle medföra. Friberg et. al., 

(2015) understryker vikten av god allians mellan de samverkande aktörerna och menar att 

gemensamma mål ökar möjligheterna för en framgångsrik samverkan och ett positivt utfall 
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med den enskildes behov i centrum, och därmed minskad risk för de konflikter som Ek et. al, 

(2017) beskriver.  

 

2.5 Studiens relevans 
Med anledning av att hemmasittare som fenomen och samverkande insatser gentemot 

hemmasittarproblematik är relativt outforskat anser vi att det är motiverat att synliggöra 

problemområdet ytterligare. Den tidigare forskningen om hemmasittare har i huvudsak 

fokuserat på bakomliggande orsaker till hemmasittarproblematiken, där studier visat att de 

bakomliggande orsakerna ofta anses vara mångfacetterade och komplexa (Doobay, 2008; 

Friberg, Karlberg, Sundberg Lax & Palmér, 2015). Samverkan har i den tidigare forskningen 

också visat sig vara komplex och komplicerad, såväl intraorganisatorisk- som 

interorganisatorisk samverkan (Axelsson & Bihari Axelsson, 2006; Ek et. al., 2017). Mot 

bakgrund av att vi i föreliggande studie avser att granska hur samverkan kring 

hemmasittarproblematik fungerar mellan olika professionella aktörer, liksom att identifiera 

möjligheter och hinder för denna, är vår förhoppning att kunna bidra med ny kunskap och nya 

perspektiv på samverkansarbetet i ärenden med hemmasittare, som skulle kunna användas till 

att utveckla arbetet med hemmasittare inom det sociala arbetets olika fält, som socialtjänsten 

och skolan till exempel. Vår förhoppning är även att kunskapen ska bidra till att utveckla den 

samverkan som ofta sker inom socialt arbete.  

3.Tolkningsram 
Följande kapitel presenterar den tolkningsram som kommer användas för att skapa djupare 

förståelse för insamlad empiri. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt, där det första avsnittet 

presenterar de lagrum som reglerar socialtjänsten och skolans verksamheter, samt en 

organisationsbeskrivning av båda verksamheterna. Det andra avsnittet presenteras de teorier 

och begrepp som knyter an till undersökningsområdet och bedöms vara användbara för att 

tillsammans med de juridiska ramarna och de organisatoriska beskrivningarna besvara 

studiens frågeställningar.  

 

3.1 Lagrum 
I följande avsnitt presenteras socialtjänstlagen (2001:453), SoL, skollagen (2010:800), SkolL, 

verksamheternas gemensamma samverkansansvar samt offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400), OSL, som både socialtjänstens och skolans verksamheter är förpliktigade att 

följa. 

 

3.1.1 Socialtjänstlagen 

Skolan och socialtjänsten är två offentliga organisationer, vilket innebär att verksamheterna är 

politiskt organiserade och styrda utifrån lagrum (Svensson, Johnsson och Laanemets, 2008). 

Socialstyrelsen (2015) beskriver hur socialtjänstens medarbetare arbetar på delegation av den 

kommunala politiska nämnden, inom ramen för socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen lämnar 

stor frihet till kommunerna att själva utforma och tillämpa sin kommunala verksamhet med 

utgångspunkt i lagens övergripande mål och grundläggande värderingar (1 kap. 1 § SoL). I 1 

kap. 2 § SoL framgår även att vid alla åtgärder som rör barn, ska barnets bästa tas i beaktande 

vid bedömningar och beslut. I föreliggande studie innebär det att de professionella aktörerna 

från socialtjänstens verksamhet i arbetet med barn som har hemmasittarproblematik ska ta 

hänsyn till vad som i varje enskilt fall är barnets bästa och vad som blir bäst för barnet vad 

gäller åtgärder och insatser. Vidare innebär organisationsformen att verksamhetens 

uppdelning i form av enheter och avdelningar kan skilja sig åt mellan olika verksamheter. 

Även benämningarna på de olika enheterna och avdelningarna kan skilja sig åt mellan olika 
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offentliga organisationer, utifrån att deras politiska styre inte är densamma (Socialstyrelsen, 

2015). Dock påverkar inte utformningen kommunens ansvar, som i 2 kap. 1 § SoL tydliggör 

att det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att enskilda kommuninvånare får det 

stöd och den hjälp de behöver. 

 

3.1.2 Skollagen 

Skolverket (2019) framhåller att riksdag och regering beslutar om vilka kunskapsmål som 

nationellt ska råda inom skolan, vilka tydliggörs i läroplanerna för de olika årskurserna. I 7 

kap. 2 § SkolL står att läsa om skolplikten, vilken innebär att alla barn i Sverige ska gå i 

skolan från höstterminen i förskoleklass, till utgången av vårterminen i nionde klass. Vidare 

står det i 7 kap. 3 § SkolL att alla barn som omfattas av skolplikten har rätt till kostnadsfri, 

allmän utbildning. I 2 kap. 25 och 26 §§ SkolL står även att läsa att det åligger skolan att ha 

tillgång till en elevhälsa. Elevhälsan ska ha tillgång till skolläkare, skolkurator, skolsköterska, 

psykolog samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans arbete ska bidra till 

att skapa trygga miljöer för eleverna samt bedriva förebyggande och hälsofrämjande arbete 

med barnets bästa som utgångspunkt (Skolverket, 2012; SkolL 1 kap. 10 §). Sammantaget kan 

man säga att skollagen reglerar vilket ansvar som åligger vem och vilka som har rätt till och 

ska tillgodoses utbildning, sedan är det kommunen och skolans rektor som utformar 

utbildningen och ansvarar för att eleverna uppnår kunskapsmålen (Skolverket, 2019). 

 

3.1.3 Gemensamt samverkansansvar 
I både socialtjänstlagen och skollagen finns föreskrivet att myndigheterna är förpliktigade att 

samverka med andra myndigheter eller berörda aktörer i ärenden där barn far illa eller riskerar 

att fara illa (SOU: 1995:142). 

 

3.1.4 Offentlighet- och sekretesslagen 

Såväl socialtjänst som skola lyder under offentlighets- och sekretesslagen vilket innebär att 

båda verksamheterna omfattas av sekretess och att ingen anställd inom dem har rätt att lämna 

ut uppgifter om den enskildes levnadsförhållanden eller personliga uppgifter till obehöriga. 

Vidare finns i offentlighets- och sekretesslagen bestämmelser kring att den enskilde måste 

samtycka till att verksamheterna har kontakt och delar relevant information med varandra 

gällande dennes ärende eller situation. Detsamma gäller insatser från socialtjänsten, som inte 

kan tillhandahållas utan den enskildes samtycke och frivilliga deltagande - vilket i 

undantagsfall kan ske utan samtycke, om tvångsvård är motiverat. 

 

3.2 Verksamhetsbeskrivningar 
I tidigare avsnitt nämndes att både socialtjänsten och skolan är förhållandevis fria att utforma 

sina verksamheter. I bilden nedan visas ett organisationsschema för den undersökta 

kommunens samtliga förvaltningar. Socialsekreteraren och familjebehandlaren tillhör 

verksamhetsområdet Socialnämnd - Socialförvaltning, medan rektorn, skolkuratorn och 

skolnärvarocoachen tillhör verksamhetsområdet Nämnd för livslångt lärande – Förvaltningen 

för livslångt lärande. Under respektive förvaltning finns det olika många 

verksamhetsområden, som i sin tur är indelade i flera enheter. Dessa kommer inte att 

redogöras för i bild av utrymmesskäl, utan istället ges korta beskrivningar av hur de två i 

studien aktuella verksamheterna är organiserade, baserat på information från den undersökta 

kommunens hemsida.  



 15 

 
Figur 3 Figuren visar den undersökta kommunens organisationsschema (Årsredovisning 2018, den undersökta 

kommunen. Budget, 2019. Flerårsplan 2020-2021, den undersökta kommunen.) 

 

3.2.1 Socialtjänsten i den undersökta kommunen 

Socialförvaltningen inom den undersökta kommunen innefattar tre olika 

verksamhetsområden, där den del av socialtjänstens arbete som är relevant för föreliggande 

undersökning innefattas under Individ- och familjeomsorgen, IFO. De andra två 

verksamhetsområdena är äldreomsorgen och LSS, stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Individ- och familjeomsorgen i sin tur är uppdelad i fem avdelningar där 

en av avdelningarna är Familjeenheten, inom vilken respondenterna från socialtjänsten i 

föreliggande undersökning arbetar. Familjeenheten är i sin tur är uppdelad i en myndighets- 

och en öppenvårdsavdelning. Socialsekreteraren arbetar inom myndighetsavdelningen med 

utredning av barn och familj. Familjebehandlaren arbetar med de behandlande insatserna som 

socialsekreteraren beslutar om (http://www.undersöktkommun.se). Mot bakgrund av den 

personliga erfarenheten som en av oss har från den verksamhetsförlagda utbildningen inom 

socialtjänsten i den undersökta kommun, har vi kännedom om att öppenvårdsinsatserna är 

förhållandevis fria i sin utformning, vilket innebär att de behov som identifieras av 

socialsekreteraren ligger till grund för behandlingsinsatsens utformning. Även om 

familjebehandlaren och socialsekreteraren arbetar inom samma verksamhet befinner de sig 

inom två olika avdelningar, vilket innebär att deras arbetsuppgifter är helt olika. Inom 

verksamheten samverkar de med varandra i flera led under en insats, dels innan 

behandlingsarbetet påbörjas men även under tiden för insatsen i form av uppföljningar och 

vid behandlingsinsatsens avslut.  

 

3.2.2 Skolan i den undersökta kommunen 

Mot bakgrund av att det är representanter från en kommunal skola som intervjuats är det av 

intresse att redogöra för det allmänna ansvaret och de skyldigheter som Skolverket (2019) 

beskriver åligger skolan tillsammans med kommunen. Skolans rektor och kommunen har ett 

gemensamt ansvar för utformningen av skolans verksamhet och organisatoriska uppbyggnad, 

inom ramen för lagrum och praxis, där kommunen som huvudman har det yttersta ansvaret. 

Kommunen ansvarar för resursfördelning, vilket innebär att kommunen är ansvarig att bistå 

de kommunala skolorna med de resurser som krävs för att skolan ska kunna tillgodose 

elevernas olika behov för att uppnå kunskapsmålen (SkolL. 1 kap. 8b §). Rektorn i sin tur 

fördelar resurser inom den egna organisationen och fattar beslut om vilka åtgärder och 

insatser som ska tillämpas för att tillgodose barnets behov (SkolL. 1 kap. 10 §). Vidare 

ansvarar rektorn för att skolmiljön är trygg och att utbildningen håller god kvalité samt att det 

finns rutiner kring frånvarorapportering och ordningsregler. Med grund i detta kan den 

undersökta skolans rektor beskrivas ha ett övergripande ansvar för skolans verksamhet, 

inklusive för utbildningens utformning och rutiner för hur verksamhetens arbete ska bedrivas. 

http://www.kumla.se/
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Detta innebär även att olika skolor inom samma kommunala organisation kan se olika ut och 

skilja sig åt vad gäller uppbygganden av verksamhetens olika enheter och funktioner.  

 

3.3 Teoretiska perspektiv 
Nedan beskrivs den teoretiska tolkningsramen och de centrala begrepp som är återkommande 

i föreliggande avsnitt men även i resultat och analys samt slutdiskussionen. För att möjliggöra 

för läsaren att följa med i texten och sedermera i de analytiska resonemangen är det av vikt att 

dessa redogörs för.  

 

3.3.1 Människobehandlande organisationer 
Människobehandlande organisationer är verksamheter som arbetar med välfärdsfrågor inom 

socialt arbete, skola, hälso- och sjukvård. Det är ofta offentliga organisationer vilket innebär 

att de är politisk styrda inom ramen för rådande lagrum och praxis (Svensson, Johnsson och 

Laanemets, 2008). Människobehandlande organisationer har ofta en avgörande roll i 

människors liv, eftersom yrkesverksamma inom dem ofta fattar beslut som på ett eller flera 

sätt kan påverka den enskildes liv såväl positivt som negativt (Dellgran, 2013). 

Johansson (2015) förklarar att det organisationsteoretiska området inte är välstrukturerat 

eller avgränsat på så sätt att det är enkelt att tydliggöra skillnader och likheter mellan olika 

teoretiska perspektiv på människobehandlande organisationer. Istället menar Johansson 

(2015) att människobehandlade organisationer inte är en homogena utan att de ofta innefattar 

olika former av professioner, arbetsuppgifter och målgrupper. Författarna (Johansson et. al., 

2015) skriver att människobehandlande organisationer utmanas allt mer utifrån att 

samhällsproblem anses bli allt mer utmanande på så sätt att befolkningen blir äldre och att 

problematiken som individer har oftare är flerdimensionell. Författarna menar vidare att detta 

har gett avtryck i lagstiftningen som skärpts och att det i sin tur lett till ökad politisk styrning, 

vilket ställer krav på ökad samverkan mellan professionella inom de människobehandlande 

organisationerna. 

 

3.3.2 Profession 

Dellgran (2013) skriver att professionsbegreppet inte på ett enkelt sätt kan ges en entydig och 

välavgränsad beskrivning, detta eftersom begreppet enligt hans mening har en bred innebörd. 

Författaren lyfter fram tre egenskaper som professionsbegreppet kan innefatta: vetenskap, 

monopol och expertis. Vetenskap enligt Dellgran (2013) innebär att kunskapen som 

professionen besitter är förvärvad genom högskoleutbildning och därmed en specialiserad 

kunskap. Med monopol menas att den kunskap som professionen har är exklusiv och endast 

kunskap som den specifika professionen besitter. Monopol innebär även att professionen har 

legal rätt att utföra vissa typer av arbetsuppgifter och att rättigheten att utföra dessa endast 

gäller för den professionen. Med expertis menas förmågan att tillämpa generell kunskap på ett 

specifikt ärende, men även tillämpa kunskap som endast innehas av den grupp som 

professionen har. 

 

3.3.3 Professioner inom människobehandlande organisationer  
Dellgran (2013) fokuserar i sitt kapitel på professionerna inom de människobehandlande 

organisationerna. Författaren skriver att den teoretiska och specialiserade kunskapen inom 

dessa organisationer blir allt mer omfattande och att organisationerna innefattar allt fler 

discipliner och därmed fler professioner och yrkesutövare. Författaren skriver att 

professionerna inom människobehandlande organisationer har en avgörande roll i samhället. 

Författaren beskriver hur professionerna har en nyckelroll i samhället eftersom det är de som 

omvandlar politiska beslut och reformer i praktiken. Dellgran (2013) fortsätter beskriva hur 



 17 

de professionella dagligen fattar de beslut som på olika sätt kan vara livsavgörande för 

samhällets invånare. Med detta följer ett ömsesidigt beroende mellan organisationerna och de 

professionella som utför arbetet eftersom organisationerna är beroende av den professionella 

kompetensen som de professionella har medan de professionella i sin tur endast kan utöva sin 

roll inom ramen för den människobehandlande organisationen och de lagstadgade regler och 

politiska riktlinjer som råder. De professionella sitter därför på makt gentemot såväl enskilda 

och samhället utifrån sin yrkeskompetens och rollen den innebär. Det menar Dellgran (2013) 

är en av anledningarna till att intresset för att studera professioner inom människobehandlande 

organisationer har ökat. Intresset ligger i att studera den professionella rollen och dennes 

funktion inom organisationen och därmed även i samhället. Författaren förklarar även hur den 

samhälleliga moderniseringen har inneburit en kraftig kunskapstillväxt och därmed också en 

ökad specialisering vilket också bidrar till att intresset för att studera professionerna har ökat. 

Nedan följer en målande sammanfattning av författaren avseende professioner inom 

människobehandlande organisationer: 

 
Människobehandlande professioner sysslar med andra ord med att antingen processa människor in i och 
genom olika typer av välfärdssystem, med att aktivt medverka till att åstadkomma utveckling, 

förändringar och förbättringar av olika slag i människors liv, eller med att upprätthålla människors hälsa, 

kapaciteter och förmågor (Dellgran, 2013, s. 173). 

 

Dellgran (2013) beskriver även skillnader och likheter mellan de olika professionerna inom 

människobehandlande organisationer. Författaren menar att de mest framträdande 

skillnaderna består i professionens historiska framväxt och nämner att socionomer, 

förskollärare och sjuksköterskor är omdiskuterade professioner som i vissa sammanhang kan 

kallas för semiprofessioner utifrån att de inte har en lika tydligt uttalad autonomi på 

marknaden, det vill säga, att de inte har en egen vetenskaplig kunskapsbas eller monopol på 

sina arbetsuppgifter.  

Dellgran (2013) lyfter fram andra framträdande skillnader mellan de olika professionerna 

inom människobehandlande organisationer, som skillnader i status samt politiskt och 

organisatoriskt inflytande. Författaren förklarar hur moderniseringen inom välfärds-

organisationer har lett till att samma yrkesgrupp kan ha olika arbetsuppgifter i olika 

organisationer och att professionens olika yrkesverksammas huvuduppgift kan skilja sig åt 

inom olika organisationer. Två framträdande likheter som Dellgran (2013) lyfter fram för 

professioner inom människobehandlande organisationer är de moraliska aspekterna som 

arbetet innebär. Författaren beskriver professionerna som moraliska agenter och menar att 

deras uppgift är att upprätthålla de samhälleliga normer som råder genom sitt arbete. Dock 

menar författaren att det kan vara försvårande utifrån att den professionella är präglade utifrån 

lagstiftning och lokala riktlinjer men även genom de etiska regler som råder för den egna 

professionen. Den andra likheten mellan professionerna menar författaren är 

standardiseringssvårigheterna. 

Standardiseringssvårigheter innebär svårigheter för de människobehandlande 

organisationerna att formulera gemensamma tillvägagångssätt eller arbetsrutiner kring den 

målgrupp som de arbetar med. Därför måste dessa organisationer ge sina professionella 

utrymme att göra bedömningar om vilka åtgärder som är bäst lämpade och vilka insatser som 

bör tillhandahållas. I relation till att andelen verksamma ökat inom dessa organisationer 

menar Dellgran (2013) även ökar behovet av att samverka. 

 

3.3.4 Professionalisering och diskretion  
Dellgran (2013) tar upp begreppet professionalisering i sitt kapitel. Han lyfter fram olika 

perspektiv på begreppet där en beskrivning av professionalisering anses vara relevant i 

föreliggande undersökning. Dellgran (2013) förklarar att professionalisering kan vara en del 
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av en differentieringsprocess, vilket innebär att olika yrkesgrupper avgränsas mot varandra 

vad gäller såväl befintliga som nya arbetsuppgifter. Dellgran (2013) beskriver att 

professionaliseringen i detta avseende tydliggör vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som 

åligger vilken arbetsroll. 

Vidare belyser Dellgran (2013) begreppet diskretion. Dellgran förklarar diskretion som den 

professionellas handlingsutrymme, dennes möjligheter att självständigt utforma och utföra 

sina arbetsuppgifter inom ramen för de lagrum och riktlinjer som styr arbetet. Dellgran (2013) 

menar att diskretion är grundläggande för de professionella inom människobehandlande 

organisationer. Med anledning av standardiseringssvårigheterna inom organisationerna är det 

av vikt att de professionella ges diskretion, det vill säga handlingsfrihet att utifrån lagrum och 

riktlinjer arbeta självständigt med de omständigheter som finns i de enskilda arbetet med olika 

individer. 

Mot bakgrund av att studien till viss del avser att undersöka de professionellas arbete med 

hemmasittare kan det vara intressant att göra det i ljuset av den professionella rollen i 

människobehandlande organisationer. Som redogjorts för ovan är den professionella rollen 

inom denna form av organisation komplex på så sätt att det arbetsuppgifterna och regelverken 

skiljer sig åt mellan professionerna, både utifrån lagrum och lokala riktlinjer, men även 

utifrån den egna organisationens strukturering.  

 

3.3.5 Samverkan 

Samverkan ska inte förväxlas med orden samarbeta eller samordna, vilka har en annan 

innebörd. Samverkan innebär att verka tillsammans för att åstadkomma ett gemensamt arbete 

(Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). I föreliggande studie kommer den interprofessionella 

samverkan studeras närmare. Interprofessionell samverkan innebär samverkan mellan olika 

professioner och yrkesgrupper, vilket i detta fall innebär samverkan mellan olika professioner 

inom två olika organisationer, socialtjänst och skola (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). 

 

3.3.6 Olika verksamhetskulturer 

Jakobsson och Lundgren (2013), författare till boken Samverkan kring barn och unga i behov 

av särskilt stöd, beskriver i ett kapitel hur olika verksamhetskulturer kan påverka samverkan. 

Författarna förklarar att det finns risk för att professioner från olika verksamheter kan ha olika 

mål med samverkansarbetet eller olika åsikter om hur utformningen av samverkan ska gå till. 

Eftersom intervjupersonerna i föreliggande studie är anställda inom olika verksamheter är det 

möjligt att det inom dessa råder olika uppfattningar om vad som exempelvis är eftersträvans- 

värt i arbetet med klienter. Med andra ord kan olika verksamhetskulturer påverka 

samverkansarbetet kring hemmasittande elever. 

Forkby (2007, refererad i Jakobsson och Lundgren, 2013) menar att professionella aktörer 

inom verksamheter internaliserar uppfattningar och föreställningar om olika situationer och 

arbetssätt. Detta leder i sin tur till att den professionelle över tid socialiseras in i ett bestämt 

sätt att tänka som kommer att fungera vägledande för hur denne, utifrån sin verksamhet, ska 

tolka och uppfatta situationer som den kommer i kontakt med. Med tiden leder detta till att 

verksamheter utarbetar ett vanemässigt förhållningssätt i olika sammanhang, vilket kan ligga 

till grund för olika slags svårigheter i samverkansarbetet – målsättningar med samverkan eller 

olika åsikter om hur samverkan ska gå till. För att främja ett gott samverkansarbete är det 

enligt Forkby (2007, refererad i Jakobsson och Lundgren, 2013) av vikt att reflektera och 

ifrågasätta dessa självklara uppfattningar eller arbetssätt. Det kan handla om att ställa sig själv 

eller andra i samverkansgruppen frågor kring varför vissa bedömningar görs, utifrån vilka 

grunder och med vilka avsikter. På så vis lyfts det självklara och rutinmässiga arbetet fram i 

ljuset och möjliggör för ett mer utvecklande samverkansarbete.  
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3.3.6.1 Proaktiv- och reaktiva verksamhetskulturer 
I litteraturen beskriver Lundgren och Persson (2003) två olika former av verksamhetskulturer, 

proaktiv- och reaktiv verksamhetskultur, vilka ska förstås som varandras motsatser. 

Författarna tillägger att ingen verksamhet har en renodlad proaktiv- eller reaktiv kultur, utan 

snarare är det så att en verksamhet har fler eller färre inslag från någon av 

verksamhetsformerna. 

 

 
Figur 2 Figuren visar den proaktiva verksamhetskulturen (Lundgren och Persson, 2003, s. 74, refererad i 

Jakobsson och Lundgren, 2013, s. 97). 

 

En proaktiv verksamhetskultur utmärks av de delar som framställs i figuren ovan, samt de 

olika delarnas samspel med varandra. En proaktiv verksamhetskultur präglas av att de 

professionella har en gemensam syn på uppdraget, att de har gemensamma mål och 

uppfattningar om vad som är problematiskt (jfr Uppdragets krav och mål vägledande för 

organisationen). Att kommunikationen är professionell mellan aktörerna innebär att de är 

positivt inställda till att samverka och att de anser samverkan vara en naturlig del av 

uppdraget, samt att samtliga har ambitioner att arbeta förebyggande. Vidare präglas en 

proaktiv verksamhetskultur av ett tillitsfullt klimat, med förtroende för varandra och att de 

professionella tillsammans har en gemensam kunskapsbas. En proaktiv verksamhetskultur 

kännetecknas även av att det finns gemensamma problemstrategier med fokus på den 

enskildes delaktighet, och att det i hög grad finns ett öppet klimat för utvärdering och 

feedback mellan de professionella (Jakobsson & Lundgren, 2013). 
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Figur 3 Figuren visar den reaktiva verksamhetskulturen (Lundgren och Persson, 2003, s. 74, refererad i 

Jakobsson och Lundgren, 2013, s. 98). 

 

En reaktiv verksamhetskultur präglas av att den är regelstyrd med fastlagda regler. Annat 

som utmärker den är en bland personalen utbredd uppfattning om att det ständigt saknas 

resurser i något avseende. Några vanliga uppfattning är att det inte finns tillräckligt med vare 

sig ekonomiska eller tidsmässiga resurser för att fullfölja olika arbetsuppgifter eller uppdrag, 

vilket i sig skapar en bestående känsla av att inte hinna med. Arbetetsinsatserna inom en 

reaktiv verksamhetskultur uppfattas ofta vara av akut art där fokus ligger på att åtgärda den 

akuta situationen snarare än att arbeta förebyggande. Problemlösning post hoc beskrivs vara 

lösningar på ett problem där orsaken antas vara den händelse som direkt föregick problemet, 

vilket är en återkommande inställning inom denna typ av verksamhetskultur. Det saknas ofta 

en gemensam kunskapsbas (jfr Individuell och outtalad kunskapsbas), vilket påverkar 

verksamhetsutvecklingen negativt eftersom det leder till att de professionella aktörerna inom 

verksamheten inte får kännedom om varandras kompetenser och av samma anledning inte kan 

ta hjälp av varandra i arbetet. Kommunikationen mellan de professionella inom denna form av 

verksamhetskultur är ofta selektiv och informell, vilket innebär att den ofta är enkel och 

begränsad utan några fördjupade diskussioner och gemensamma reflektioner. De 

professionella tvingas ofta prioritera och gallra hårt vad gäller vilka arbetsuppgifter som 

måste genomföras. Inställningen till samverkan är ofta negativ och vanliga uppfattningar 

kring samverkansarbete är att det är tidsödande och meningslöst och ofta saknar aktörerna 

motiv till att följa upp ärenden och utvärdera insatser. Den reaktiva verksamhetskulturen 

tenderar skapa negativa känslor som i sin tur påverkar inställningen till den egna yrkesrollen 

och stoltheten som yrket kan innebära och som på sikt kan leda till uppsägningar och/eller 

hög personalomsättning (jfr Organisatorisk resignation) (Jakobsson & Lundgren, 2013). 

Enligt Lundgren och Persson (2003) är det svårt att få till stånd samverkan mellan 

professionella aktörer som präglats av respektive verksamhetskultur eftersom det är varandras 

motsatser. Vidare menar författarna att det är fruktbart att reflektera kring 

verksamhetkulturernas olikheter i syfte att identifiera hur deras innehållsmässiga delar kan 

påverka samverkansarbetet.  
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3.3.7 Samverkanshinder 
Mot bakgrund av att proaktiva- och reaktiva verksamhetskulturer i huvudsak syftar till att 

undersöka samverkan i ljuset av organisatoriska och kulturella faktorer kan ytterligare 

förklaringsnivåer lyftas in för att skapa en bredare förståelse för identifierade hinder och 

möjligheter. 

I en studie av Flygare och Johansson (2009) identifierades fem centrala nivåer gällande 

samverkansproblem mellan myndigheter. Forskarna förklarade de identifierade hindren 

utifrån diskursiv-, juridisk-, organisatorisk-, interpersonell- och individuell nivå. I 

föreliggande analys kommer empirin att studeras i ljuset av dessa nivåer. Texten nedan 

baseras uteslutande på nämnda referens.  

På diskursiv nivå återfinns samverkansproblem som berör de professionellas kunskaper om 

och bedömningar kring klienternas problematik. Forskarna menar att det är vanligt 

förekommande att professionella har skilda uppfattningar om vad som är det problematiska i 

den enskildes situation och därför också gör olika bedömningar om vilken insats som är bäst 

lämpad. Den andra nivån, den juridiska nivån, innebär samverkansproblem som grundas i 

lagstiftning eller tolkningar av lagparagrafer. Den tredje nivån är den organisatoriska nivån, 

som berör faktorer som liknar dem som ovan beskrivits inom proaktiva- och reaktiva 

verksamhetskulturer exempelvis problem kring ansvarsfördelning, resurser, samordning och 

uppföljning i samverkan. Därav är uppföljning en ny identifierad faktor som enligt forskarna 

påverkar samverkan. Den fjärde nivån är den interpersonella nivån, och den kan i sin tur delas 

in i klientrelaterade avvisande relationer och verksamhetsrelaterade avvisande relationer, 

vilka enligt författarna hänger samman med varandra. Det förra innebär att klienten är 

omotiverad eller ointresserad av att etablera eller upprätthålla kontakt med verksamheter, 

medan det senare ofta är sammankopplad med klientens attityd och hur den i sin tur påverkar 

den professionelles bemötande av klienten. Den femte och sista nivån är den individuella 

nivån, som syftar till individen som samverkan sker kring och dennes motivation till 

förändring och hjälp. Ytterligare en aspekt som Flygare och Johansson (2009) framhåller är 

viktig att vara medveten om, är att problemen som identifieras på de respektive nivåerna ofta 

är sammankopplade med problemen som återfinns på en annan nivå. 

4. Metod 
I detta kapitel redogörs för studiens metod i följande ordning: först presenteras studiens 

metodval och vetenskapsteoretiska grund, därefter redovisas hur vi har gått tillväga vid 

sökning av tidigare forskning. Sedan följer frågor som rör urval och intervjudeltagare, 

datainsamling - inklusive utformningen av intervjuguiden och intervjuernas genomförande, 

hur vi bearbetat och analyserat empirin och tänkt kring etiska spörsmål. Avslutningsvis förs 

en metoddiskussion, där bland annat frågor som rör kvalitativa kvalitetskriterier behandlas.  

 

4.1 Metodval och vetenskapsteoretisk grund 
I föreliggande studie undersöks samverkan mellan olika aktörer i deras arbete med 

hemmasittare. Vår ambition är att få fördjupad kunskap och förståelse för aktörernas 

yrkesroller och samverkan med utgångspunkt i respondenternas upplevelser och erfarenheter. 

Av denna anledning har vi i studien valt att tillämpa kvalitativ metod. Studien har en 

tvärsnittsdesign utifrån att intervjuerna genomförts vid ett tillfälle med respektive respondent 

(Bryman, 2011).  

Mot bakgrund av att aktörernas yrkesroller bland annat påverkas av juridiska, 

organisatoriska och interpersonella faktorer är det rimligt att anta att deras samverkan också 

påverkas av liknande faktorer. Vårt sätt att tänka kring frågan vad som underlättar eller 

försvårar aktörernas samverkan har inspirerats av kritisk realism. Den kritiska realismen har 

en icke-reduktionistisk syn på verkligheten, vilket innebär att en förklaring av ett socialt 
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fenomen inte kan reduceras till en förklaringsnivå, det vill säga inte endast kan omfatta 

faktorer på en nivå av verkligheten (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003). 

Tillämpat på samverkan kan man säga att det är faktorer på olika nivåer (på diskursiv, 

juridisk, organisatorisk, interpersonell och individnivå) och deras sammantagna inverkan som 

möjliggör eller förhindrar aktörernas samverkan.  

Något annat som ligger i linje med den kritiska realismen och som vi också tillämpar är det 

abduktiva tillvägagångssättet, som möjliggör för forskaren att växelvis röra sig mellan empiri 

och teori i syfte att få fördjupad kunskap om fenomenet som undersöks. Uttryckt på annat 

sätt, de teorier och begrepp som en forskare slutligen använder vid analysen av ett 

datamaterial måste inte vara på förhand helt bestämt. Med den abduktiva ansatsen kan 

forskaren först söka efter mönster och teman i empirin för att sedan applicera teorier och 

begrepp efterhand som de bedöms vara relevanta. På så sätt kan fördjupad kunskap fås om 

fenomenet som undersöks (Danermark et. al., 2003). I föreliggande studie anses ett sådant 

tillvägagångssätt vara lämpligt utifrån att det på förhand inte är känt vilka eventuella hinder 

eller möjligheter som kommer framträda när intervjudeltagarna delger sina erfarenheter, och 

därmed är det inte heller möjligt att innan intervjuerna avgöra vilka teorier och begrepp som 

är användbara för att skapa djupare förståelse för empirin.  

  

4.2 Sökning av tidigare forskning 
Med utgångspunkt i de riktlinjer som Booth, Papaioannou och Sutton (2012) presenterar 

beträffande hur en systematisk forskningsöversikt bör genomföras, har tidigare forskning till 

studien inhämtats. Booth et. al., (2012) framhåller vikten av att inför en systematisk 

forskningsöversikt klargöra vilka inklusion- och exklusionskriterier som ska gälla för att få ett 

så avgränsat och relevant utfall som möjligt. Vid sökningen har totalt nio artiklar inkluderats 

utifrån att de berör målgruppen, barn som omfattas av svensk skolplikt och som har hög 

ogiltig frånvaro och som inte beror på tillfälligt skolk eller ströfrånvaro. Vidare har artiklar 

gällande bakomliggande orsaker till hemmasittarproblematiken skrivna både i Sverige och 

utlandet inkluderats. Sistnämnda kriterium har inte tillämpats vid sökningen efter studier som 

undersökt samverkan kring hemmasittare, detta för att vår uppfattning är att utländska 

välfärdssystem inte är jämförbara med det svenska välfärdssystemet. Detta utifrån att det 

svenska arbetet med hemmasittare inom socialtjänsten och skolan dels regleras utifrån 

socialtjänstlagen och skollagen, men också utifrån lokala riktlinjer. Samtliga artiklar som har 

inkluderats har varit peer reviewed för att säkerställa att de är vetenskapligt granskade. 

Forskningen kring hemmasittare är begränsad och den forskning som finns handlar i 

huvudsak om bakomliggande orsaker till problematiken, varför det varit svårt att finna 

forskning kring samverkan mellan socialtjänst och skola i ärenden med hemmasittar-

problematik. En svensk studie har inkluderats som berör samverkan mellan socialtjänst, 

hälso- och sjukvård. Denna inhämtades genom att använda sökorden ogiltig frånvaro och 

skola i Google Schoolar. 

Övriga artiklar är dels funna genom att kombinera i huvudsak följande sökord; truancy, 

school abseentism, school refusal, cooperation, collaboration i flera olika kombinationer. De 

databaserna som användes var främst Google Schoolar, SwePub och ProQuest - Social 

Service Abstract och Primo. Efter genomgång av artiklarnas referenslistor har två artiklar som 

bedömts vara relevans för studien inhämtats. Två artiklar är hittade genom litteratur, där 

författarna i huvudtexten hänvisat till studierna som sedan funnits med i litteraturens 

referenslista. 

 

4.3 Urval och intervjudeltagare  
Den typ av urval som använts för att komma i kontakt med studiens respondenter är målstyrt 

urval. Utifrån ett målstyrt urval väljer forskaren ut sina respondenter strategiskt, det innebär 
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att välja de respondenter som är relevanta för forskningen (Bryman, 2011). Bryman beskriver 

att utifrån urvalsmetoden väljer forskaren ut personer som har kunskap om det som studien 

syftar till. Tillvägagångssättet vid målstyrt urval innebär att forskaren kontaktar människor 

som forskaren anser är relevanta för studien. För att underlätta urvalet och säkerställa att 

respondenterna är relevanta för undersökningen kan problemformuleringen och 

forskningsfrågorna färdigställas innan urvalet (Bryman, 2011). Utifrån undersökningens syfte 

och frågeställningar tog vi kontakt med representanter från socialtjänsten och en skola i den 

undersökta kommunen. Socialtjänstens representanter och skolans rektor, vilka sedan vår 

verksamhetsförlagda utbildning har varit kända för en av oss författare, tillfrågades 

personligen respektive per telefon om deras möjligheter att delta i studien. Rektorn tog i sin 

tur kontakt med två, enligt hen, för undersökningen relevanta aktörer (skolkurator och 

skolnärvarocoach).  

Respondenterna i studien är fem olika professionella aktörer verksamma inom socialtjänst 

och skola från samma kommun. Från socialtjänsten intervjuades en socialsekreterare från 

myndighetsavdelningen vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda barn och ungdomars 

situation, i syfte att undersöka om det föreligger några behov av hjälp- eller stödinsatser från 

socialtjänsten. Den andra representanten från socialtjänsten är en familjebehandlare som är 

verksam inom öppenvårdens behandlingsavdelning. Dennes huvudsakliga arbetsuppgifter är 

att i behandling arbeta med barn och deras föräldrar utifrån de behov som har identifierats i 

den sociala utredningen som socialsekreteraren genomfört. Familjebehandlarens arbete 

innebär främst att ge föräldrarna stödinsatser i hur de kan hjälpa sitt barn att komma till 

skolan och delta i undervisningen. 

De andra tre respondenterna är representanter från samma skola i kommunen. En deltagare 

arbetar som rektor för skolans förskoleklass till sjätte klass. Rektorns huvudsakliga 

arbetsuppgifter är ekonomi-, personal-, och verksamhetsansvar. Verksamhetsansvaret kan 

skilja sig åt i vilka arbetsuppgifter det innebär, men handlar i stort om kontakter med såväl 

personal, vårdnadshavare och elever utifrån olika situationer och ärenden. 

En respondent är skolkurator vars arbete består av att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande, men även bistå med sin kompetens vid akuta situationer som kan uppstå, som 

t.ex. konflikter på skolan som måste hanteras omgående eller oplanerade möten som föranletts 

av en akut situation. Skolkuratorn berättar att det ingår i hens arbetsuppdrag att på just denna 

skola arbeta nära eleverna och mentorerna, detta genom att närvara i klassrummen och synas i 

skolans lokaler. Skolkuratorn observerar olika situationer och fungerar som ett stöd till lärarna 

utifrån olika situationer. Det kan till exempel handla om stöd i hur lärarna kan och bör 

organisera undervisningen utifrån olika behov som kan uppstå i klassrummen, eller om 

läraren behöver stöd i hur denne ska bemöta en elev. 

En respondent arbetar inom skolans elevhälsoteam som skolnärvarocoach. Respondenten 

hade tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom socialtjänsten. 

Skolnärvarocoachen beskriver sin roll som en del i elevhälsoteamet, som i sin helhet består av 

skolpsykolog, specialpedagoger, logoped samt elevassistenter. Skolnärvarocoachens 

huvuduppgift är att arbeta i nära relation till barnen. I arbetet ingår även nära samarbete med 

andra grundskolors skolnärvarocoacher för att utveckla arbetet och arbetsrollen men också för 

att arbeta förebyggande mot skolnärvarorelaterad problematik. Gemensamt för de tre 

respondenterna från skolan är att de ingår i skolans elevhälsoteam utifrån sina olika 

yrkesroller. De har alla olika funktioner i arbetet med hemmasittare tillsammans med andra 

professionella inom skolan. 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de i sitt arbete på olika sätt kommer i kontakt 

med målgruppen barn med hög ogiltig frånvaro som omfattades av skolplikt (7 kap. SkolL), 

samt att de har erfarenhet av att samverka tillsammans utifrån sina professionella roller i 

ärenden kring hemmasittare. Alla har en egen funktion i samverkansarbetet och de fem 
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intervjuade respondenterna utgör en reell gruppkonstellation vid de samverkansmöten som 

återkommande äger rum. I samverkansärenden kring hemmasittare kan det ibland även finnas 

med en representant från barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. BUP närvarar endast i de fall 

som barnet med hemmasittarproblematik har en utredd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 

som ADHD eller någon annan form av psykiatrisk problematik, exempelvis inom 

autismspektrumet. Dock har ingen representant från BUP intervjuats i denna studie med 

anledning av att både socialsekreteraren och familjebehandlaren som har god insyn i frågan 

vilka aktörer som vanligtvis samverkar, inledningsvis uppgav att BUP - enligt deras 

erfarenhet - inte vanligtvis eller inte alls deltar i samverkansärenden kring hemmasittare. 

Rektorn uppger att det kan förekomma att BUP kontaktas under tiden som arbetet med den 

sociala utredningen pågår om ett behov av psykiatrisk utredningen och/eller stödinsats kan 

identifieras. 

 

4.4 Datainsamling, intervjuguidens utformning och intervjuernas genomförande 
Datainsamlingsmetoden som har använts för att inhämta empiri till studien är 

halvstrukturerade intervjuer (Nilsson, 2014). Intervjuformen har i denna studie inneburit att 

en intervjuguide har författats med teman och frågor som är relaterade till studiens syfte och 

frågeställningar (Bilaga 1). Nilsson (2014) beskriver hur intervjuns förberedelse kan se olika 

ut och att intervjuguiden kan vara olika omfattande. Nilsson (2014) förklarar att det kan skilja 

sig på så sätt att vissa forskare väljer att ha mer övergripande teman, med huvudfrågor, medan 

andra, ofta oerfarna, väljer att ha en mer strukturerad intervjuguide med huvudfrågor och mer 

specifika frågor som följd. Bakgrundsfrågor är enligt Nilsson (2014) en bra början eftersom 

det kan bidra med att inge en känsla av trygghet. I vår intervjuguide inledde vi med 

bakgrundsfrågor i form av personliga frågor om intervjupersonens namn, utbildning och 

tidigare arbetslivserfarenhet.  

Med anledning av att vår erfarenhet att intervjua är begränsad valde vi att ha en mer 

strukturerad form på vår intervjuguide. Intervjuguiden utgår från två centrala teman, 

hemmasittare och samverkan. Innan arbetet med att utarbeta en intervjuguide påbörjades på 

allvar resonerade vi kring hur man skulle kunna formulera intervjufrågor som berörde dessa 

begrepp. Tidigare forskning visar bland annat att problematiken bakom hemmasittare ofta är 

komplex och att det är vanligt med flera olika förklaringar till problematiken (Doobay, 2008; 

Friberg, Karlberg, Sundberg Lax & Palmér, 2015). Med anledning av detta, och att insatser 

för att motverka hemmasittandet ofta baseras på hur man förklarar det, formulerades frågor 

som skulle möjliggöra svar kring hur den komplexa problematiken kunde tänkas påverka de 

olika aktörernas samverkan kring hemmasittarproblematiken, inklusive ansvarsfördelningen 

mellan dem och den enskildes möjligheter att i sin professionella roll påverka utformningen 

och genomförandet av åtgärder. Vidare formulerades frågor utifrån vad forskningen pekat på 

som försvårande och möjliggörande faktorer (Axelsson & Axelsson, 2006; Ek, Isaksson och 

Erikssons, 2017). 

Intervjuer har genomförts med fem respondenter på deras respektive arbetsplats. Som 

tidigare nämnts är en av oss författare bekanta med några av intervjupersonerna sedan vår 

verksamhetsförlagda utbildning. I dessa fall har kontakterna inför intervjuerna tagits med dem 

personligen. I de fall som dessa kontakter inte skett personligen har kontaktuppgifter 

vidarebefordrats via mail, vilket slutligen utmynnat i att en intervjutid kunnat bokas. Innan 

intervjuerna genomfördes har information- och samtyckesbrev mailats ut (Bilaga 2). I detta 

brev beskrivs studiens syfte, hur deras identitet och inspelade uttalanden kommer att hanteras 

under och efter studiens författande. Intervjuerna har spelats in med audio som tillhandahållits 

av Örebro universitet. Ljudinspelningarna har transkriberats nära i tid från intervjuns 

genomförande och sedan raderats efter att ha sparats på en USB som förvaras säkert.  
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4.5 Bearbetning och analys av empiri 
Som analysmetod valdes tematisk analys, vilket innebär att forskaren delar in materialet i 

kategorier utifrån vad som förstås vara det centrala. Forskaren skapar kategorier utifrån de 

centrala temana, som antingen kan uppstå under tiden materialet bearbetats, eller vara på 

förhand bestämda. Därefter samlar forskaren in allt material som ger uttryck för att tillhöra 

någon av kategorierna. När forskaren gör bedömningen att materialet har nått en teoretisk 

mättnad, vilket innebär att det inte finns någonting kvar i materialet som anses tillhöra någon 

kategori, upphör tematisering. Därefter analyseras materialet och de olika temana i ljuset av 

den tolkningsram som ligger till grund för analysen. Allt material behöver inte analyseras 

utifrån hela den teoretiska ramen men en övervägande del bör analyseras för att såväl 

materialet som den teoretiska ramen ska anses vara av relevans för undersökningen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

Inför bearbetningen av det insamlade materialet, formulerades inledningsvis tre centrala 

teman, samverkans hinder och möjligheter samt vad som skulle kunna utvecklas för att 

underlätta samverkan enligt intervjudeltagarna. Mot bakgrund av att studien har en abduktiv 

ansats har vi under den tematiska analysen varit öppna för att nya teman, eller mönster, kan 

uppträda under tiden som materialet bearbetas. Genom att skriva ut materialet i pappersform 

och färgkoda texten utifrån de olika temana och med ytterligare kulör om vi fann någonting 

annat som ansågs vara av intresse, letade vi efter mönster och teman i vårt insamlade material. 

Under den tematiska analysen av de tre förstnämnda kategorierna identifierades ytterligare ett 

centralt tema när vi tog del av respondenternas utsagor, de professionellas arbete med 

hemmasittare. Temat bedömdes vara av intresse för att nå djupare kunskap om barn med 

hemmasittarproblematik och arbetet kring målgruppen. Därefter har materialet återigen 

bearbetats utifrån fyra teman och med ytterligare en teoretisk tolkningsram som knyter an till 

den professionella rollen inom människobehandlande organisationer. 

4.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (u.å.) beskriver individskyddskravet och hur det innefattar fyra olika 

huvudteman som ska beaktas vid kvalitativa undersökningar som innefattar fysiska deltagare. 

De fyra teman som individskyddskravet innefattar är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan förs resonemang utifrån vardera 

huvudtema i relation till vår studie. 

Informationskravet har beaktats utifrån att vi redan vid tillfrågan om intervjupersonernas 

deltagande delgav dem information om studiens syfte och att den utförs i form av en 

kandidatuppsats. Vid tillfället för bokning av intervju informerades intervjudeltagarna ännu 

en gång om studiens syfte, vilka vi är och i vilken form studien genomförs. Vi gav 

information om intervjuernas genomförande och deras frivillighet att delta och att de under 

studiens gång närsomhelst kan välja att ta tillbaka sitt samtycke fram till att uppsatsen 

publicerats. För att försäkra oss om att de var medvetna om vad de tackade ja till mailade vi 

varje deltagare ett information- och samtyckesbrev (Bilaga 2) som de i god tid innan 

intervjuerna genomfördes kunde läsa igenom. I brevet framgick all information som 

individskyddskravet ställer på en vetenskaplig undersökning specificerat utifrån vår studies 

unika syfte. Vi har även samtalat med intervjudeltagarna om de möjliga fördelarna med deras 

deltagande, att de ges möjligheten att anonymt framföra vad de upplever vara förhindrande 

och möjliggörande i samverkan med de andra professionella, med förhoppning om att 

informationen kan bidra till att utveckla samverkan mellan dem. 

Samtyckeskravet har uppnåtts genom att ha inhämtat samtycke flera gånger under tiden 

som datainsamlingen pågått. Ett första samtycke till deltagandet gavs vid tillfället när 

intervjun bokades, ett andra innan intervjun påbörjades och de ombads då signera en utskriven 

version av det sedan tidigare mailade information- och samtyckesbrevet. Ytterligare ett 
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samtycke har inhämtats efter intervjuns genomförande, detta för att försäkra oss om att 

intervjupersonerna fortfarande upplever det som positivt att materialet används i det syfte som 

är avsett. 

Konfidentialitetskravet får anses vara uppnått i den mån det är möjligt utifrån att samtliga 

intervjudeltagares namn har avidentifierats och att de i studien presenteras utifrån sin 

professionella yrkesroll. Anledningen till att vi valt att avidentifiera respondenterna är för att 

målgruppen hemmasittare är begränsad och vi vill minska risken för att de barn som 

respondenterna har erfarenhet kring ska kunna identifiera sig i materialet, om de eller någon 

annan närstående skulle välja att söka vetenskaplig information kring hemmasittar- 

problematik. Materialet har under skrivandet av studien hanterats och förvarats på ett sådant 

sätt att ingen obehörig har haft möjlighet att ta del av informationen. Allt datamaterial i ljud- 

och textform kommer att raderas efter uppsatsens är godkänd av examinator. En aspekt som 

vi lyfter fram under studien i relation till konfidentialitetskravet är att skolans intervju-

deltagare har kännedom om de andras identitet. Detta utifrån att en av dem på eget initiativ 

initierade kontakten med de andra två. Dock bedöms det inte vara ett etiskt problem eftersom 

intervjudeltagarna redan från början varit medvetna om urvalsförfarandet och ändock 

samtyckt till sitt deltagande vid flera tillfällen med tid för reflektion där emellan. 

Nyttjandekravet får bedömas vara uppfyllt utifrån att intervjudeltagarna har givits 

information såväl muntligt som skriftligt om vilka vi är och i vilket syfte studien skrivs och 

sedan kommer att användas. Samtliga intervjudeltagare är införstådda med att vi är studenter 

på socionomprogrammet och att studien är vårt examensarbete. 

Kvale och Brinkmann (2014) framhåller svårigheterna med att omvandla talspråk till 

textform utan att påverka meningens innebörd. Vid transkriberingen av datamaterialet har 

”hummande” och ljud vid eftertanke som ”eh” valts att inte ta med. Detta för att ljuden inte 

tillför någonting till materialet eller fyller någon funktion i det som sägs. Ett annat val som 

gjorts vid transkriberingen är att skriva fram det som sägs i en mer flytande textform, med 

yttersta aktsamhet för att inte påverka meningens innebörd eller syftet med det som sägs. Det 

kan innebära att ljud som ”eh” eller upprepningar av samma ord har uteslutits eller att orden i 

en mening har bytt plats. Skälet är för att minska risken för att intervjudeltagarna uppfattas 

som osammanhängande eller otydliga vid citering. 

En annan aspekt som vi har tagit hänsyn till är konsekvenserna som undersökningen kan 

innebära för intervjudeltagarna. Kvale och Brinkmann (2014) menar att fördelarna med en 

undersökning bör överväga de eventuella negativa konsekvenserna som undersökningen kan 

medföra för den enskilde eller målgruppen som omfattas av undersökningen. Vår bedömning 

utifrån det insamlade materialet är att informationen inte är av sådan art att de enskilda 

deltagarna påverkas negativt av sitt deltagande. Om materialet ändock skulle väcka någon 

form av negativa känslor är det möjligtvis i analysen eller vid diskussionen av materialet, 

dock är det att betrakta som våra slutsatser och ingenting som intervjudeltagarna ska stå till 

svars för. Dock är det möjligt att intervjudeltagarna kan uppleva detta som en negativ 

konsekvens av sitt deltagande, om det som framkommer i analys och diskussion inte är i 

enlighet med deras uppfattning. Ett annat etiskt dilemma som vi har resonerat kring handlar 

om att socialtjänsten är känd för en av oss författare utifrån verksamhetsförlagda utbildning, 

som även är bekant med respondenterna socialsekreteraren och familjebehandlaren. För att 

minska risken att vårt resultat och analys ska påverkas av en subjektiv uppfattning har vi 

löpande resonerat kring det som har framkommit i resultatet i syfte att ha ett objektivt 

förhållningssätt. 

 

4.7 Metoddiskussion  
Mot bakgrund av studiens syfte, att få kunskap om hur olika professionella arbetar med barn 

som har hemmasittarproblematik och vilka deras erfarenheter av samverkan kring dessa 



 27 

ärenden är, ansågs det kvalitativa tillvägagångssättet som bäst lämpat eftersom den kvalitativa 

metoden bidrar med en djupare förståelse för de professionellas erfarenheter av arbetet med 

hemmasittare och samverkan i dessa ärenden. En kvantitativ metod hade kunnat bidra med 

mer övergripande kunskap om vilken professionell aktör som gör vad i arbetet med 

hemmasittare, genom att nå ut till fler respondenter i en enkätundersökning. Med anledning 

av att människobehandlande organisationer ofta är specialiserade på så vis att det praktiska 

arbetet skiljer sig mellan olika verksamheter, bedömdes en kvantitativ undersökning svår att 

genomföra. Detta för att hemmasittarproblematiken beskrivs vara komplex, flerdimensionell 

och unik i de enskilda fallen, vilket skulle göra det svårt att formulera frågor som passar för 

en enkätundersökning till en större population. Istället kan en kvalitativ intervjuundersökning 

bidra med en fördjupad kunskap om hur olika yrkesroller arbetar med hemmasittare samt hur 

de utifrån sin roll upplever samverkan i dessa ärenden. Kunskapen som metoden bidrar med 

är inte generaliserbar, vilket inte heller är av intresse för oss, utan vår avsikt är att få en mer 

fördjupad kunskap om professionellas arbete med målgruppen och kunskap om vilka hinder 

och möjligheter de har erfarenhet av i samverkan kring hemmasittare. Kvale och Brinkman 

(2014) skriver om generaliserbarheten i en kvalitativ studie och menar att resultatet av en 

kvalitativ metod inte är generaliserbart på samma sätt som resultatet från en kvantitativ 

metod. Nilsson (2014) beskriver hur en kvantitativ metod kan möjliggöra att inhämta en större 

mängd information, genom till exempel en enkätundersökning. Genom den formen av 

datainsamling är det möjligt att få information och kunskap från en större population, där alla 

svarar på samma frågor, vilket bidrar till att resultatet är mer generaliserbart. Nilsson (2014) 

förklarar samtidigt att en kvantitativ metod inte alltid är bäst tillämpbar för att besvara en 

undersökningsfråga när syftet är att nå en djupare form av kunskap. Dock är det möjligt att 

kunskapen som produceras i vår undersökning kan vara användbar för andra professionella 

aktörer i deras arbete med barn som har hemmasittarproblematik, eller i samverkan med andra 

kring dessa barn. 

Valet av metod föll därför på en kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer utifrån 

att studiens syfte är att undersöka enskilda professionella aktörers arbete med målgruppen, 

samt deras erfarenheter av att samverka kring dessa. Nedan följer en diskussion kring studiens 

reliabilitet, validitet och överförbarhet med en sammanfattning om huruvida dessa kriterier 

bedöms vara höga eller låga i föreliggande studie. 

 

4.7.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är tre grundläggande begrepp inom forskning. 

Bryman (2011) beskriver att dessa begrepp kan vara svåra att applicera på kvalitativa studier, 

eftersom kvalitativa och kvantitativa studier skiljer sig åt. Kvantitativa studier handlar ofta om 

att med hjälp av ett sannolikhetsurval inhämta en större mängd material. Generaliserbarheten 

handlar primärt om urvalet varför resultaten också är möjliga att generalisera till en större 

population. En kvalitativ studie syftar oftare till att få en fördjupad kunskap om en viss 

målgrupp, där intresset för att generalisera resultatet inte är detsamma. I en kvalitativ studie 

kan det istället handla om huruvida resultatet är överförbart till en annan kontext. 

Reliabiliteten i en kvantitativ studie handlar om hur tillförlitligt det insamlade materialet är 

och om resultatet blir detsamma om undersökning genomförs igen. I en kvalitativ studie 

beskriver Bryman (2011) tillförlitligheten med fyra underkategorier och att undersökningens 

reliabilitet bedöms utifrån dess trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att forskaren under sin undersökning har 

säkerställt att undersökningen har utförts i enlighet med de regler som finns och att resultatet 

återkopplas till de personerna som är inblandade i studien för att bekräfta att forskaren har 

uppfattat undersökningspersonerna korrekt (Bryman, 2011). Vi anser att materialet är 

trovärdigt på så vis att undersökningen har skett utifrån det rådande riktlinjer och krav som 



 28 

finns avseende ett vetenskapligt arbete, genom att maila respondenterna ett information- och 

samtyckesbrev (Bilaga 2) innan intervjuerna, för att sedan ta med en pappersutskrift av brevet 

till intervjutillfället och muntligt gå igenom detta tillsammans med respondenten innan denne 

signerar brevet. Resultatet har dock inte återkopplats efter att intervjuerna har transkriberats, 

dels på grund av tidsbrist – att vi ska hinna genomföra och färdigställa studien inom en 

förhållandevis kort tidsperiod, men också utifrån att det finns en risk med att låta 

intervjupersonerna ta del av intervjun i skriftlig form. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att 

det kan vara problematisk att låta respondenterna ta del av transkriberingen av intervjun, 

eftersom svårigheterna att omvandla talspråk till skriftform kan innebära att materialet kan 

upplevas osammanhängande, vilket kan påverka respondentens samtycke till sitt deltagande i 

studien. Mot bakgrund av det valde vi att inte låta våra respondenter ta del av det 

transkriberade materialet. 

Vad gäller studiens överförbarhet så anser vi att resultatet till viss del kan vara överförbart. 

Detta utifrån att resultatet som framkommit och den kunskap det genererat i genom analys 

och diskussion skulle kunna vara användbart för professionella inom liknande verksamheter 

eller professionella som arbetar med samma målgrupp. Studiens resultat skulle kunna vara 

användbart för dem på så sätt att kunskapen som produceras kan bidra till att utveckla deras 

samverkansarbete med varandra, eller deras eget arbete med barn som har hemmasittar- 

problematik. 

Pålitligheten i en kvalitativ studie handlar om huruvida resultatet skulle bli detsamma om 

undersökningen genomfördes på nytt. För att styrka pålitligheten kan författarna systematiskt 

redovisa hur undersökningen har förberetts, genomförts och sedan hur materialet har 

bearbetats. Genom att tydliggöra undersökningens olika steg ökar möjligheten för andra att 

återskapa samma typ av undersökning (Bryman, 2011). Utifrån dessa kriterier bedömer vi att 

pålitligheten är hög, därför att undersökningens genomförande presenteras detaljerat. 

Pålitligheten styrks vidare av att samtliga respondenter har fått svara på samma frågor utifrån 

samma intervjuguide oavsett vilken deras professionella roll är. Dock kan pålitligheten tänkas 

ha försvagats av att respondenterna har fått tala förhållandevis fritt utifrån intervjuns teman, 

och av att de besvarat olika följdfrågor som ställts spontant. Med anledning av detta är det 

inte möjligt att resultatet blir exakt detsamma eller liknande. Med andra ord, om samma 

intervjuguide används igen på andra respondenter kan dessa ha andra erfarenheter eller 

upplevelser av hinder och möjligheter i samverkan. Ytterligare en aspekt som behöver tas i 

beaktning vad gäller pålitligheten i en kvalitativ studie är forskarens påverkan på resultatet 

(Kvale och Brinkman, 2014). Vi kan i alltför hög grad ha varit präglade av den teoretiska 

ramen vi till viss del utgick ifrån när vi formulerade intervjufrågorna, eller ställde följdfrågor. 

Vid utformningen av intervjuguiden har vi dock försökt minska vår egen påverkan genom att 

skapa övergripande teman, detta för att möjliggöra för respondenten att svara så fritt som 

möjligt utifrån studiens syfte, och i så liten mån som möjligt påverkas av ledande eller riktade 

frågor. I vår studie skulle en fråga som utgår från att ett hinder i samverkan kunna bero på 

juridiska faktorer, eller en fråga där vi antar att verksamheterna är proaktiva till sin kultur, och 

därför ställer frågor som stämmer in på det antagandet.  

Det sista kriterium som Bryman (2011) menar påverkar tillförlitligheten i en kvalitativ 

studie är möjligheten att styrka och konfirmera resultatet. I föreliggande studie anser vi att de 

tolkningar som gjorts och slutsatser som dragits överensstämmer väl med vad tidigare 

forskning påvisat, vilket ökar tillförlitligheten i vår studie. 

Sammanfattningsvis kan studien anses ha en relativt låg reliabilitet utifrån pålitligheten. 

Detta för att en ny undersökning med samma syfte kan ge andra typer av svar - även om 

respondenterna är domsamma. Detta för att deras yrkesroll kan komma att förändras eller för 

att de fått nya och andra typer av erfarenheter kring samverkan gällande målgruppen. Skulle 

undersökningen genomföras på nytt med nya respondenter är möjligheten stor att svaren blir 
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annorlunda utifrån att de professionella kommer från andra verksamheter och/eller 

kommuner. En annan aspekt som bidrar till att minska vår undersöknings reliabilitet är att 

andra forskare kan påverka vilka följdfrågor som ställs i intervjun, vilket Kvale och 

Brinkmann (2014) menar inte är ovanligt vid halvstrukturerade intervjuer. 

Bryman (2011) beskriver att validitet i en kvantitativ studie handlar om huruvida forskarna 

har undersökt det som de avsåg att undersöka. Kvale och Brinkman (2014) förklarar att 

validitet i en kvalitativ undersökning handlar om trovärdighet och huruvida rätt 

tillvägagångssätt har använts för att undersöka det som syftet anger. Trovärdigheten får i 

föreliggande studie anses vara hög utifrån att samtliga respondenterna har erfarenhet av att 

samverka med varandra i fall med barn som har hemmasittarproblematik. Vidare stärker 

intervjuguiden undersökningens trovärdighet på så sätt att den dels har hjälpt oss att 

säkerställa att intervjuerna handlar om det som de är avsedda att handla om, men också 

genom att intervjuguiden har bidragit till att intervjuerna följt en röd tråd och att eventuella 

sidospår snabbt har kunnat lämnas. 

Avslutningsvis, en styrka med vår studie anser vi vara att den bidrar med fördjupad 

kunskap om vilka faktorer som kan möjliggöra och hindra samverkansarbetet mellan två olika 

verksamheter. Ytterligare en styrka med vår studie är att de olika professionellas arbete med 

barn som har hemmasittarproblematik lyfts fram och ses i relation till samverkansarbetet. Det 

i sin tur kan bidra med en ökad förståelse för vad de olika professionerna gör och möjligtvis 

bidra med kunskap som i sin tur kan vara användbart i samverkansarbetet. 

5. Resultat och analys 
I följande kapitel redogör vi för studiens resultat och analys. Inledningsvis presenteras hur de 

professionella aktörerna arbetar med hemmasittare utifrån sina respektive yrkesroller. 

Därefter presenteras hur de samverkar och hindren och möjligheterna som vi identifierat när 

det gäller samverkan. Kapitlet avslutas med att analysera socialtjänstens och skolans 

verksamheter i ljuset av proaktiv- och reaktiv verksamhetskultur. I nedanstående figur 

redovisas för kapitlets övergripande struktur, med en indikation på vad som kan framkomma i 

resultatet. 

 

 

5.1 De professionellas arbete med hemmasittare 
Under denna rubrik kommer de professionella aktörernas arbete med hemmasittare att 

presenteras. Empirin kommer att analyseras utifrån de lagrum som reglerar verksamheterna, 

samt Dellgrans (2013) begrepp diskretion och standardiseringssvårigheter. 

 

5.1.1 Socialtjänstens arbete med hemmasittare 

Både socialsekreterare och familjebehandlare beskriver utifrån sina yrkesroller olika former 

av ansvarsområden och arbetsuppgifter i ärenden med barn som har hemmasittarproblematik. 

I intervjuerna framkommer att båda upplever arbetet med hemmasittare som komplicerat, dels 
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utifrån att det inte finns några generella riktlinjer eller tydliga rutiner att förhålla sig till, men 

också utifrån att den bakomliggande problematiken till hemmasittandet skiljer sig åt i nästan 

varje enskilt ärende. Socialsekreteraren beskriver en typisk ärendegång inom verksamheten, 

där olika professionella fyller olika funktioner i en kedja från det att ett ärende aktualiseras 

inom socialtjänsten till dess att det avslutas, antingen genom att insatsen beviljas eller inte. 

Socialsekreteraren berättar att hen på egen hand planerar och strukturerar sitt utredningsarbete 

men att syftet alltid är detsamma, att utreda om det föreligger några behov som kan 

tillgodoses av socialtjänstens insatser. Vidare berättar socialsekreteraren att i de ärenden som 

det blir insats, så är samverkan mellan de professionella aktörerna centralt. 

Familjebehandlaren berättar att efter socialsekreteraren har färdigställt sin utredning och 

beviljat insats, så lämnas uppdraget över till öppenvårdensenheten: 

 
Ja, om vi inte ska dra hela kedjan, så tänker jag att det kommer till mig när socialsekreteraren har gjort 

klart sin utredning. Då skickar de ner den till vår arbetsledare, som sedan fördelar ärendena utifrån 

ärendebelastning på oss inom gruppen men också utifrån vilken målgrupp vi mest jobbar åt. 

 

Familjebehandlaren berättar att hens uppgift i ärenden med barn som har hemmasittar- 

problematik är att stötta föräldrarna utifrån de behov som identifierats i den sociala 

utredningen. Socialsekreteraren berättar att det enligt hens erfarenhet är återkommande i 

utredningar om barn som har hemmasittarproblematik att barnets föräldrar kan sakna 

förmågan att agera vid denna typ av problematik, eller att det förekommer konflikter mellan 

föräldrarna. Familjebehandlaren tydliggör att hens arbete inte är direkt riktat till barnet även 

om barnet indirekt är en del av behandlingsarbetet. 

 
Det är klart vi är hemma hos familjen, och då träffar vi ju barnen. Men vi är ju inte där för att påverka 

barnet att gå till skolan utan vi är där för att stötta föräldrarna så att de får barnet till skolan. Sen är det 

klart att vi i något specifikt ärenden faktiskt har suttit vid sängkanten och pratat med barnet. Men det är 

egentligen inte vår huvudsakliga uppgift utan det är att stötta föräldrarna. 

 

Utifrån vad de båda respondenterna från socialtjänsten berättar förefaller de ha en relativt stor 

diskretion (Dellgran, 2013), utifrån deras möjligheter att självständigt utforma sitt arbete inom 

ramen för socialtjänstlagen: socialsekreteraren är fri att planera upplägget för sin utredning 

medan familjebehandlaren har stor möjlighet att själv utforma behandlingsinsatsens 

genomförande. 

Socialsekreteraren berättar hur hens roll förändras när utredningen är färdigställd. 

Socialsekreteraren säger att ”när vi väl har en insats, så har jag inte längre en lika aktiv roll 

utan då är det familjebehandlaren som jobbar med föräldrarna och mitt ansvar är att kalla till 

uppföljningsmöten”. Familjebehandlaren berättar att de ärenden som leder till insats blir 

fördelade inom öppenvårdens arbetsgrupp utifrån den målgrupp som varje familjebehandlare 

är utsedd att arbeta med. Familjebehandlaren berättar att hens målgrupp vanligtvis är föräldrar 

yngre barn, men att det för tillfället är en blandad målgrupp som hens arbete riktar sig till: 

 
Tanken är att jag ska jobba mer mot yngre barn och lite föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar 

men så har det inte riktigt sett ut nu jag jobbar just nu mycket mot tonåringar och familjeproblematik. Jag 

har lite både och måste jag säga. Lite spretigt känns det just nu. 

 

I relation till den standardiseringssvårighet som Dellgran (2013) beskriver, att det inom 

människobehandlande organisationer skulle vara problematiskt att formulera gemensamma 

arbetsrutiner, tycks socialtjänsten i det aktuella fallet ha löst detta på ett fördelaktigt sätt. 

Detta genom att de tycks ha en utarbetad ärendegång som tydliggör vem som har vilket 

ansvar och var i processen det ansvaret tar vid eller tar slut. Socialtjänstens verksamhet kan 

även anses ge de professionella den handlingsfrihet som Dellgran (2013) menar behövs för att 
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genomföra sitt arbete: socialsekreteraren genom att hen planerar sin egen utredning och 

familjebehandlaren utifrån att hen kan anpassa sina arbetsuppgifter utifrån de unika behov 

som kan komma till uttryck i mötet med barnet och dennes familj.  

Vidare är familjebehandlarens beskrivning om hur hens målgrupp i dagsläget inte 

motsvarar den målgrupp som hen är tänkt att arbeta med en målande beskrivning av hur den 

professionella rollen inom människobehandlande organisationer är komplex på så vis att 

rollen kan innebära andra arbetsuppgifter än det som finns nedskrivet.  

Dellgran (2013) skriver hur arbetsbeskrivningarna och ansvaret för olika uppgifter kan 

skilja sig åt mellan olika verksamheter även om befattningen/yrkesrollen är densamma. I det 

empiriska materialet kommer detta till uttryck på olika sätt, exempelvis styrs 

familjebehandlarens arbete utifrån de behov som socialsekreteraren identifierar i sina 

utredningar och som inte är kända på förhand. Annorlunda uttryckt, eftersom 

familjebehandlarens insatser inom öppenvården måste anpassas efter klientgruppens 

varierande behov motsvarar hens faktiska arbete inte alltid det som finns nedskrivet. Mot 

bakgrund av att sociala utredningar handlar om människor och därmed unik problematik 

bidrar det med en förståelse för vikten av samverkan och klargörande av vad de olika 

professionerna arbetar med i det unika fallet, som Dellgran (2013) menar bör finnas inom 

människobehandlande organisationer för att uppnå ett främjande arbete. Detta utifrån att 

människor kan ha liknande problem och behov. men eftersom människor är unika uttrycks 

behoven på olika sätt – vilket sammantaget medför att också insatserna och bemötandet kan 

variera. Även deras behov kan ta olika uttryck och tillgodoses på olika sätt och med olika 

former av insatser från professionella. 

 

5.1.2 Skolans arbete med hemmasittare 

Rektorn förklarar vilka hens arbetsuppgifter är med barn som har hemmasittarproblematik, 

och menar att det främst handlar om ansvaret att samordna: 

 
Mina arbetsuppgifter blir i början att leda och fördela. Men jag brukar också, om det är en stor 

problematik, se till att ha ett första möte med föräldrarna där jag försöker skapa en god kontakt och god 

relation. Sen är det inte jag som utövar själva arbetet, det är inte jag som systematiskt träffar barnet eller 

har en stadig kontakt med hemmet, men jag försöker ändå etablera en god kontakt i ett tidigt skede. I 

början så har vi väldigt täta möten, som med den här familjen. Sen finns det ingen rutin som säger att 

exakt det här gör vi utan man får anpassa efter vad den familjen eller just det barnet behöver. 

 

I ljuset av de standardiseringssvårigheter som Dellgran (2013) beskriver, bekräftar rektorn att 

det inte finns någon rutin som talar om exakt hur arbetet ska genomföras, utan rektorn och 

personalen själva har möjlighet att utforma de insatser och åtgärder som de bedömer vara 

lämpliga. Därmed kan rektorn också sägas ha ett förhållningssätt som möjliggör för 

individuella insatser och åtgärder, som Dellgran (2013) menar är nödvändigt inom 

människobehandlande organisationer, utifrån att hen menar att de inom skolans verksamhet 

får anpassa sig efter de individuella behoven som finns i det enskilda ärendet. 

Samma diskretion, att arbeta självständigt utifrån de lagrum och riktlinjer som finns, kan 

identifieras i skolnärvarocoachens arbete med barn som har hemmasittarproblematik: 

 
Vi håller på just nu att försöka förtydliga rutinen och göra den ännu bättre för att jobba mer förebyggande 

med närvaro och så. Den nuvarande rutinen, kan jag säga, den funkar inte riktigt så bra som man skulle 

vilja att den gjorde. 

 

Skolnärvarocoachen berättar om sitt pågående arbete med att förändra hur skolans personal 

arbetar med den rutin som finns kring frånvaro och frånvarorapportering, men också om sina 

möjligheter utifrån sitt specifika uppdrag att själv utforma sitt arbete med barnen. Under 

intervjun återkommer skolnärvarocoachen ofta till den rådande frånvarorutinen och hens 
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upplevelse av att den inte är välfungerande. Skolnärvarocoachen menar inte att 

frånvarorutinen i sig är felaktig, utan att den inte efterlevs av andra medarbetare. 

Skolnärvarocoachen berättar att hen sedan årsskiftet har arbetat med att implementera 

frånvarorutinen hos de andra medarbetarna och att hen tillsammans med kommunens två 

andra skolnärvarocoacher försöker utarbeta ett gemensamt arbetssätt inom kommunens alla 

skolor, utifrån den frånvarorutin som finns kring barn med hemmasittarproblematik.  

Skolnärvarocoachen berättar även om sina arbetsuppgifter med barn som har 

hemmasittarproblematik och att det främst innebär att vara närvarande och skapa allians med 

barnet, i syfte att bygga en trygg relation. Skolnärvarocoachen berättar att det i vissa fall 

förekommer hemundervisning och att kontaktskapandet likväl kan ske på barnets hemmaplan 

eller i andra miljöer än skolan och hemmet. Syftet med arbetet för skolnärvarocoachen är att 

få barnet att komma till skolan och nå kunskapsmålen, men samtidigt innefattar arbetet även 

förebyggande åtgärder som att identifiera vilka barn som tenderar ligga i riskzonen för att 

utveckla problematisk frånvaro. 

Detta indikerar på, som tidigare lyfts, att skolnärvarocoachens i sin roll kan arbeta 

självständigt med barn som har hemmasittarproblematik och rutinerna omkring detta. Det i 

sin tur styrker det öppna förhållningssättet som rektorn tycks ha, utifrån att hen uppger att 

behoven måste få styra i det enskilda fallet. Det är möjligt att skolnärvarocoachens 

beskrivning av sitt arbete är ett resultat av rektorns öppna förhållningssätt till att låta sina 

professionella arbeta självständigt. 

Skolkuratorn beskriver att hen, på delegation av rektorn, ska arbeta nära eleverna genom 

att närvara på lektionerna och verka som ett stöd för lärarna utifrån de behov som identifieras. 

Skolkuratorn berättar att hen inte har arbetat som skolkurator under så lång tid och att hen 

endast har erfarenhet av ett fall med hemmasittare. I det ärendet beskriver skolkuratorn sina 

huvudsakliga arbetsuppgifter som: 

 
Jag har inte så mycket erfarenhet av hemmasittare, men vi hade två elever förra året som var syskon och 

som var hemma väldigt mycket. Där försökte jag ha en kontakt med föräldrarna i första hand, för att 

försöka se hur och om jag kunde stötta dem i hur de skulle kunna hjälpa eleverna och förmå dem att 

komma till skolan. Sen är det också lite kontakt där som när vi behövde ha in socialtjänsten för att det 

blev så pass svårt. Då fick jag vara lite mellanhand mellan socialtjänsten och skolan och informera om 

hur barnen utvecklades i skolan. 

 

Mot bakgrund av att skolkuratorn är ny i tjänsten och inte kan tydliggöra sina arbetsuppgifter 

i ärenden med barn som har hemmasittarproblematik, bekräftar det standardiserings- 

svårigheterna inom människobehandlande organisationer. Genom att inte kunna klargöra för 

vilket ansvar som åligger skolkuratorn eller vilka arbetsuppgifter som är dennes i dessa fall, 

bekräftar det svårigheterna att på förhand upprätta arbetsrutiner som avser individer och 

enskilda fall. 

Avsnittet om den professionella rollen kan sammanfattas med att resultatet kopplas an till 

Dellgrans (2013) beskrivning av människobehandlande organisationer och där han lyfter fram 

det ömsesidiga beroende mellan människobehandlande organisationer och deras 

professionella. I avsnittet får det anses framkomma att majoriteten av de professionella har 

möjlighet att självständigt utforma sitt arbete och göra bedömningar om vilka behov som 

identifieras och hur dessa på bästa sätt kan tillgodoses. Vidare blir det i avsnittet tydligt att det 

inte finns några konkreta och specificerade rutiner om hur arbetet med hemmasittare ska 

bedrivas eller vilka åtgärder som är bäst tillämpbara. Istället visar resultatet att det finns mer 

övergripande åtgärdsplaner som tillsammans med lagrum ger de professionella en styrning att 

hållas sig inom, medan handlingsutrymmet inom ramen är att förstå som relativt fritt. 
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5.2 Samverkans hinder och möjligheter 
I följande avsnitt kommer de identifierade hindren och möjligheterna i samverkan att 

presenteras och analyseras. För att analysera empirin kommer de lagrum som reglerar 

socialtjänsten och skolans verksamhet att användas, samt standardiseringssvårigheter inom 

människobehandlande organisationer som Dellgran (2013) beskriver. Vidare kommer 

samverkans hinder och möjligheter att ses i ljuset av Flygare och Johanssons (2009) olika 

nivåer av samverkanshinder.  

 

5.2.1 Sekretess och samtycke 

I resultatet beskriver rektor och familjebehandlare försvårande faktorer som skulle kunna 

anses vara vad Flygare och Johansson (2009) sin studie benämner som juridiska hinder. Detta 

utifrån att respondenterna berättar om hur socialtjänstlagen och offentlighet- och 

sekretesslagen påverkar socialtjänsten och skolans möjligheter att samverka. Rektorn berättar: 

 
När man har med sig föräldrarna på tåget och de ger tummen upp, att de samtycker till att vi kan ha ett 
öppet samarbete. Det är det absolut viktigaste. Där det inte fungerar, det är när vi kör i diket och fastnar i 

sekretess och där vi i skolan vet att det finns mycket bakom som vi inte får ta del av för att föräldrar inte 

lämnat samtycke, och socialtjänsten sitter på det. Det behöver inte vara runt just hemmasittare men där 

det finns barn som har stor svårigheter och där vi vet att det finns mer bakom som vi inte får ta del av. 

Som vi skulle behöva prata öppet om men som hindras på grund av sekretessen och inte har samtycke. 

Det är definitivt någonting som gör att samarbetet inte blir bra. Har man en öppen dialog och att man 

sitter och att man förstår att man sitter där för att vi alla vill samma sak och att vi kan bidra med olika 

saker. Det är jätteviktigt att vi kan prata om det här, att skolans del är det här, socialtjänstens del är det här 

och så har vi det här målet och jobbar såhär. 

 

Rektorn berättar vidare om hur sekretessen och samtycket försvårar samverkan men också att 

det påverkar barnet och familjen negativt: 

 
Det som ställer till det lite är det här att socialtjänsten är lite bakbundna. Även hur varmt vi än pratar om 

socialtjänsten och deras insatser och stöd, så får vi inte med oss alla föräldrar att tycka att vi ska vända 
oss till socialtjänsten för att få hjälp och stöd. Det är faktisk någonting som ställer till det i samverkan, att 

man inte har samtycke. För många av socialtjänstens insatser ställer krav på att förädlarna samtycker. Det 

kan vara så att det är två skilda föräldrar, som inte lever tillsammans där den ena föräldern hemskt gärna 

vill ha hjälp från socialtjänsten men inte den andra. Då kan man inte göra speciellt mycket även om det 

behövs. 

 

Familjebehandlaren uppger liksom rektorn juridiska hinder i samverkan mellan 

verksamheterna, men framförallt juridiska aspekter som kan påverka barnet negativt utifrån 

att den åtgärd som tillämpas inte nödvändigtvis på bästa sätt tillgodoser barnets behov utifrån 

sin problemsituation. Familjebehandlaren menar att en särskild svårighet kring samverkan om 

barn som har hemmasittarproblematik är när barnen inte själva är orsaken till svårigheterna, 

utan när det finns familjära svårigheter som inte skolan har kännedom om och som troligtvis 

skulle påverka skolans åtgärder om de hade. Familjebehandlaren berättar: 

 
Sekretessen är försvårande i dom fallen där barnet inte har en egen problematik. Man vet att barnen har 
det så tufft där hemma, de har det så här så här och såhär. Jag tänker att skulle skolan få en chans att se 

det så tror jag att man skulle agera på ett annat sätt. Men när föräldrarna inte vill ge samtycke till att dela 

information med skolan så har vi såklart ingen möjlighet till det. 

 

Samtidigt är det som Dellgran (2013) förklarar, en del av den professionellas arbete inom 

människobehandlande organisationer att förhålla sig till de lagar och regler som råder vid 

utformandet av sitt arbete. En anledning till att ovanstående lagrum kan anses vara 

försvårande skulle kunna förklaras utifrån att sekretessen och samtycket inte är någonting som 
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den professionella aktören, på ett självständigt sätt, kan frångå eller till viss del kringgå i sitt 

arbete utan att göra tjänstefel. 

 

5.2.2 Otydlig ansvarsfördelning och familjens erfarenhet 
I resultatet framkommer att familjebehandlaren och socialsekreteraren upplever att skolan kan 

sakna kunskap om socialtjänstens verksamhet och de professionella aktörernas arbete. 

Familjebehandlaren berättar att hens upplevelse är att skolan ofta är av den uppfattningen att 

socialtjänsten som verksamhet arbetar med utredning och att skolan inte har så god kunskap 

om vad hens arbete inom öppenvården innebär. Familjebehandlaren berättar även att hen 

saknar egen kunskap om vad andra professionella aktörer arbetar med i relation till barn med 

hemmasittarproblematik: 

 
Ja jag tycker att det är ibland är svårt att veta vad alla gör. Framförallt upplever jag att det är svårt för de 

andra att veta vad jag gör. Så just nu har vi det här projektet med samverksdagar, där socialtjänsten och 

skolan träffas, från förskolan, mellanstadiet och högstadiet. Det är för att vi ska få en mer tydlig bild om vad 

skolan kan göra och vad vi kan göra. För det upplever jag att de har svårt att veta och även jag också ibland. 

Jag vet inte riktigt alltid vad skolnärvaroteamet kan göra och det är inte så tydligt vad de kan jobba med, det 
finns ingen särskild rutin utan skiljer sig åt från fall till fall. Så det är ibland lite svårt att veta vad man kan 

förvänta sig av de andra aktörerna. 

 

Även socialsekreteraren berättar att det med fördel kan finnas en bredare kunskap om de olika 

aktörernas arbete: 

 
Jag tycker absolut jag kan ha mer information om hur olika aktörerna jobbar och de skulle säkert behöva ha 

mycket mer information om hur vi jobbar. Därför tycker jag att samverkan som vi ska ha nu är jättebra för att 

just få mer tydlig bild av varandras arbete och inte beskylla varandra för att saker inte blir gjorda. Istället kan 

vi försöka förstå vad de andra gör och de försöker förstå oss och tillsammans kan vi hitta gemensamma 

lösningar. 
 

Detta indikerar vara samverkanshinder på, vad Flygare och Johansson (2009) beskriver som 

organisatorisk nivå. Det framkommer att det saknas kunskap om vad de olika professionella 

aktörerna inom socialtjänsten och skolans verksamhet gör, vilket i sin tur skulle kunna bidra 

till en oklar ansvarsfördelning. Detta utifrån att om de professionella aktörerna saknar 

kunskap om varandras arbete är det svårt att avgöra vilken verksamhet som kan tillgodose 

vilket behov och vems ansvar det är bland de professionella aktörerna att se till att behovet tas 

om hand. Även rektorn tycks ha erfarenhet av att kunskapen om varandras verksamheter har 

påverkat samverkan negativt tidigare, detta utifrån att hen förklarar att kunskapen har blivit 

bättre. En av anledningarna till att rektorn upplever sin kunskap om andra professionella 

aktörers arbete som förbättrad, är för att hen vid samverkan upprättar skriftliga mål samt 

klargör ansvarsfördelningen. 

I resultatet framkommer även att skolnärvarocoachen har erfarenhet av att barnet och dess 

familjs bild av och tidigare erfarenhet från socialtjänsten, kan ligga till grund för att 

samverkansarbetet mellan verksamheterna dröjer eller försvåras. Skolnärvarocoachen säger: 

”De fallen som man upplever som mer problematisk är där föräldrarna inte inser eller vill ha 

någonting med socialtjänsten att göra”. Skolnärvarocoachen berättar att det är problematiskt 

på så sätt att skolan inte vill förlora sin allians med föräldrarna med risk för att förlora ett 

samarbete, samtidigt som skolan förstår att föräldrarna behöver stöd från socialtjänsten. 

Rektorn vidhåller samma sak och tillägger att de kontaktar socialtjänsten om de upplever en 

sådan oro för barnet att det inte kan vänta, men medger ändock att det är en svår bedömning. 

Den problematiska situationen kan ses i relation till Dellgrans (2013) beskrivning av 

professionella inom människobehandlande organisationer som moraliska agenter, där 

avsaknaden av tydliga rutiner ställer krav på de professionella att göra egna bedömningar 
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utifrån de lagrum och riktlinjer som råder. Vidare kan det anses vara vad Flygare och 

Johansson (2009) har identifierat som ett samverkanshinder på individnivå, där den enskildes 

motivation påverkar samverkansarbetet negativt. Samtidigt kan det likväl vara vad Flygare 

och Johansson (2009) beskriver som interpersonell nivå, och klientrelaterad avvisande 

relation, där den enskildes inställning till verksamheten kan anses vara negativ och att det kan 

påverka dennes intresse i att etablera en kontakt med i detta fall socialtjänsten. Mot bakgrund 

av att Flygare och Johansson (2009) förklarar att klientrelaterad avvisande relation ofta är 

sammankopplad till verksamhetsrelaterad avvisande relation finns det en risk att den här 

typen av inställning kan komma att påverka barnet och föräldrarna negativt, och att de inte får 

den hjälp de möjligtvis behöver. Detta är möjligt att anta utifrån att den enskildes inställning 

kommer att påverka de professionellas bemötande och förhållningssätt. Dock är det svårt att 

bedöma hur stor den här risken är utifrån att den enskildes negativa inställning till 

socialtjänsten är någonting som skolnärvarocoachen har erfarit, och som inte är kritik mot 

hens egen verksamhet. Det är möjligt att det underminerar risken eftersom skolnärvaro-

coachens arbete med barnet och föräldrarna inte behöver vara påverkat av samma negativa 

inställning utifrån att hen finns inom en annan verksamhet.   

I resultatet framkommer att skolnärvarocoachen tycker att samverkan med socialtjänsten 

sker alldeles för sent: 

 
Jag kan säga att den samverkan som sker i dagsläget med socialtjänsten, kopplas in alldeles för sent. Det 
är ett stort problem känner jag, eller vi, som jobbar med just skolnärvaro. Och jag har också fått reda på 

att innan min nuvarande tjänst blev permanent, så var den i projektform. Då ska samverkan ha skett 

mycket tidigare men i och med att tjänsten blev permanent, vilket innebär att den ska finnas i kommunen, 

då blev socialtjänsten bortkopplad. 

  

Vidare berättar skolnärvarocoachen att ”detta har gjort att innan det går så pass långt att det 

blir samverkan med socialtjänsten så har det blivit ett slags etablerat problem, och först då blir 

de inkopplade, socialtjänsten”. Det är möjligt att skolans vilja att värna om alliansen med 

föräldrarna blir problematisk på så vis att det blir en försvårande faktor för samverkansarbetet 

med socialtjänsten, eftersom det kan leda till att kontakten från skolans sida dröjer. 

 

5.2.3 Gemensamma mål och gemensam kunskapsbas 

Under intervjuerna framkommer att rektorn, socialsekreteraren och familjebehandlaren 

upplever att gemensamma mål är någonting som främjar samverkan mellan de olika 

verksamheterna. Rektorn beskriver tydligt hur hen brukar säkerställa att samtliga 

professionella har samma målbild: 

 
När vi samverkar med socialtjänsten nu så kommer vi fram till ett gemensamt mål, som vi har skriftligt. 

Där brukar vi skriva ner vad som är socialtjänstens uppgift, vad som är hemmets uppgift och vad som är 

skolans uppgift. Vem som ansvarar för det och sen bokar vi in uppföljningsmöten där vi stämmer av om 

det är någonting som behöver ändras. Socialtjänsten brukar föra den dokumentationen. 

 

Socialsekreteraren bekräftar det som rektorn berättar och beskriver att hens erfarenheter 

från samverkan med skolan är liknande och att socialsekreteraren upplever att det bidrar till 

god samverkan. Vidare berättar socialsekreteraren att tydliga gemensamma mål och delmål 

underlättar arbetet eftersom det blir enkelt att följa insatsen och hur den fortlöper, samt vilka 

eventuella behov som tillkommer under tiden. Rektorn och socialsekreterares erfarenheter av 

att skriftliga gemensamma mål är välfungerande och främjade för samverkansarbetet men 

även för individen, kan ses som en positiv effekt av den standardiseringssvårigheten som 

Dellgran (2013) skriver om. Även om det kan tyckas vara problematiskt att arbeta inom 

människobehandlande organisationer med otydliga eller med avsaknad av rutiner att förhålla 
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sig till, kan det likväl vara någonting positivt. Resultatet talar för att avsaknaden av en rutin 

kan ha lett till att det har framkommit en strategi i samverkan mellan socialtjänsten och skolan 

som bidrar till att främja samverkansarbetet. Familjebehandlaren vidhåller det som rektorn 

och socialsekreteraren beskriver och tillägger att hens erfarenhet är att kvalitén på dessa 

skriftliga uppdragsbeskrivningar och ansvarsfördelningar kan skilja sig åt beroende på vem 

som ansvarar för samverkansmötet. Familjebehandlaren säger att hens erfarenhet är att 

socialsekreterare i högre utsträckning vill tydliggöra målen och fördela ansvaret i samverkan 

mellan de professionella. En möjlig anledning till familjebehandlarens upplevelse skulle 

kunna vara att socialsekreterarens dokumentationsskyldighet är mer omfattande än till 

exempel en rektors. Socialsekreterarens arbetsuppdrag kräver en skriftlig dokumentation, som 

är tydlig och konkret, vilket skulle kunna förklara familjebehandlarens upplevelse av att 

samverkansmöten som hålls av en socialsekreterare är mer tydliga. 

Vidare beskriver familjebehandlaren att samverkan tenderar att utfalla mer positivt när 

skolnärvarocoachen är en deltagande aktör: 

 
Men jag tänker att samverkan fungerar bättre när skolnärvarocoach är inkopplat. Det är också beroende 
på skola tänker jag faktiskt. Att det beror på vilken rektor och vilken mentor eller vem det nu är som står 

bakom. Framförallt när skolnärvaroteamet är med som det är lättare för det inte alltid de är det. 

 

Familjebehandlaren fortsätter förklara att hen tror att samverkan förbättras i dessa fall utifrån 

att skolnärvarocoachen bidrar med en bredare kunskap som även innebär att hänsyn tas till 

mer komplex problematik och att barn med hemmasittarproblematik inte är någonting som 

löses genom ”att knäppa med fingrarna”. Genom att se familjebehandlarens erfarenhet i ljuset 

av vad Flygare och Johansson (2009) beskriver som den diskursiva nivån av samverkans- 

hinder, kan hens erfarenheter vara ett resultat av att detta hinder har avhjälpts genom att det 

finns en gemensam bild av problematiken, där de samverkande aktörerna har en kollektiv bild 

av hur problemsituationen på bästa sätt kan lösas. Det är möjligt att de skriftliga målen och 

den tydliga ansvarsfördelningen som rektorn och socialsekreteraren berättat om bidrar till att 

avhjälpa den här formen av samverkanshinder. 

 

5.3 Proaktiv- och reaktiv verksamhetskultur 
Under följande rubrik kommer socialtjänsten och skolans verksamheter att ses utifrån 

proaktiv- och reaktiv verksamhetskultur för att möjliggöra för en vidare diskussion om 

verksamheternas samverkansarbete. 

 

5.3.1 Socialtjänstens verksamhetskultur 

Utifrån det som framkommit i resultatet hittills förefaller socialsekreteraren och 

familjebehandlaren ha en relativt stor diskretion att självständigt utforma och genomföra sina 

olika arbetsuppgifter. Socialsekreteraren berättar att hen är fri, utifrån det lagrum som råder 

att strukturera och planera sin utredning. Familjebehandlaren berättar i sin tur att hen har 

utrymme att bestämma insatsens genomförande. Ur ett verksamhetskulturellt perspektiv kan 

denna handlingsfrihet vara ett proaktivt inslag. Detta dels utifrån att uppdragets krav och mål 

ska vara vägledande för organisationen, som Jakobsson och Lundgren (2013) skriver. I detta 

fall kan uppdragets krav vara de individuella behoven som barnet och föräldrarna har, medan 

målet kan vara att föräldrarna på egen hand ska kunna motivera och stötta barnet till en 

fungerande skolgång, efter stöd och hjälp från familjebehandlaren. För att familjebehandlaren 

ska förmå planera och genomföra insatsen behöver hens uppfattning om vad som är 

problematiskt för föräldrarna vara i linje med socialsekreterarens bedömning i den sociala 

utredningen. Även socialsekretarens mål med insatsen behöver överensstämma med vad 

familjebehandlaren anser är genomförbart, för att det ska bli en främjande insats. Av resultatet 
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att döma tycks socialsekreteraren och familjebehandlarens arbetssätt överensstämma med 

beskrivningen ovan. De förefaller ha gemensamma uppfattningar om problematiken och vilka 

mål som behöver uppfyllas, vilket indikerar på proaktiva inslag i verksamhetskulturen. I 

resultatet framkommer att de behov som socialsekreteraren identifierar och som 

familjebehandlaren i sin insats försöker tillgodose, utgår från de individuella behoven som 

barnet och dennes familj har. Genom att ta hänsyn till de individuella behoven kan det vara så 

att syftet med insatsen är att ge föräldrarna strategier att hjälpa och stötta sitt barn och därmed 

minska risken för fortsatt negativ utveckling. Detta utgör ytterligare ett proaktivt inslag i form 

av förebyggande arbete, vilket tillsammans med att låta uppdragets mål och krav vara 

vägledande styrker proaktiva kulturella inslag. 

Vidare kan den ärendegång som både socialsekreteraren och familjebehandlaren beskriver 

anses indikera på ytterligare proaktiva inslag i verksamhetskulturen. I resultatet förefaller 

socialtjänstens organisation vara strukturerad på så vis att den gemensamma kunskapsbasen 

tas tillvara på. Detta utifrån att de identifierade behoven i den sociala utredningen ligger till 

grund för vilken familjebehandlare som tilldelas insatsen, utifrån sina olika kompetens- 

områden. Det kan i sin tur anses styrka det proaktiva inslaget, att låta uppdraget vara 

vägledande för verksamheten genom att målen och behoven kan styra vem som på bästa sätt 

kan hjälpa barnet och dennes familj att förbättra sin situation. Jakobsson och Lundgren (2013) 

menar att det är den kollektiva kunskapsbasen som leder till dessa tillitsfulla och 

verksamhetsrelevanta problemlösningsstrategier, och därför kan även den ärendegång som 

socialsekreterare exemplifierar ovan förstås vara ett sätt att tillvarata de olika professionellas 

kompetens genom att ge dem olika nyckelroller i ärendekedjan.  

Ytterligare en aspekt som identifieras i resultatet ovan som skulle kunna anses vara att 

motverka ett reaktivt inslag, är att socialtjänsten som verksamhet försöker underbygga risken 

för att de professionella ska behöva prioritera sina arbetsuppgifter på grund av hög arbets- 

belastning, genom att ta hänsyn till deras arbetsbörda redan vid ärendefördelningen. En 

central aspekt inom verksamheter med reaktiva kulturer är att dessa styrs av lagar och regler 

samt att inställningen är att samverkan är tidsödande och onödig (Jakobsson & Lundgren 

(2013). Socialsekreterarens arbete kan beskrivas som styrt eftersom hela utredningen sker 

inom ramen för socialtjänstlagen och socialsekreteraren uppger själv att det finns styrningar 

från såväl lagrum och ledning hur de ska hantera vissa situationer. Dock framkommer i 

resultatet att socialsekreteraren kan anses ha en positiv inställning till samverkan och 

förebyggande arbete: 

 
Absolut mer samverkan om inte annat. Det vore kul om dessa samverkansdagar som kommer framöver 

kunde ha lärare med, så att vi får förståelse för dem och de för oss men också för att få till mer samverkan 

i särskilda ärenden. Att det kanske sker oftare, men är det hög arbetsbelastning är de inte lätt att få in det 

ofta. Att det kanske sker tidigare. 

 

Jakobsson & Lundgren (2013) skriver att de professionella inom sin verksamhet präglas av 

den kultur som råder och att kulturen återspeglas av den professionella. Socialsekreterarens 

inställning frångår den reaktiva verksamhetskulturens grundläggande delar och visar istället 

på en positiv inställning till kollektiv kunskapsutveckling, jämfört med den reaktiva kulturens 

individuella och selektiva information. Familjebehandlaren kan likt socialsekreteraren anses 

vara öppen för att arbeta mer förebyggande och samtidigt utveckla arbetet. I resultatet uppger 

familjebehandlaren att hen tror att tidiga samordnade insatser skulle kunna förbättra utfallet i 

arbete med hemmasittare; ”framförallt tidigt i åldrarna eftersom vi ser nu mycket i 

mellanstadiet att gå in där och inte gå in i högstadiet för att det är lite för sent”. 

Sammantaget är socialtjänstens verksamhetskultur svår att identifiera. I enlighet med 

Jakobsson och Lundgren (2013) kan verksamheten anses ha såväl proaktiva- som reaktiva 

inslag, där ingen verksamhet kan anses vara ha renodlad proaktiv- eller reaktiv kultur. Utifrån 
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det som framkommit i resultatet får socialtjänsten anses ha inslag av båda kulturerna men till 

störst del tycks de vara proaktiv. Detta utifrån att det framkommer i resultatet att både 

socialsekreteraren och familjebehandlaren är positivt inställda till förebyggande arbete och 

mer samordnade insatser, vilket förefaller vara inställningar som internaliserats och präglats 

av en proaktiv verksamhetskultur. Vidare framkommer i resultatet fler inslag av proaktiva 

delar än reaktiva, där familjebehandlarens arbete tillsammans med hur verksamhetens 

utformning av ärendehanteringen anses vara utvecklande och tillvaratar på den kompetens 

som finns. 

 

5.3.2 Skolans verksamhetskultur 

Rektorn uppger att skolans arbete med hemmasittare skulle se annorlunda ut om det fanns mer 

tillgängliga resurser i form av personal: 

 
Jag skulle vilja ha några fler skolnärvarocoacher som har den mer sociala biten, som kan jobba med 

rutiner i hemmet och i skolan, som kan jobba med hur vi kan stötta barnet att känna sig tryggt i skolan. 

Sen skulle jag vilja ha någon som har en pedagogisk utbildning, det har inte skolnärvarocoachen, denne 

kanske är en kurator eller socionom. Den utbildningen har ju lärarna här, men det säger ju sig självt, 

kommer inte eleven hit, du kan inte bara ta en lärare och skicka hem flera dagar i veckan, det går inte för 

det är andra barn som behöver den. Jag skulle såklart önska att jag hade fler lärare då som kanske kunde 

jobba i ett team tillsammans med skolnärvarocoachen och en till kurator kanske. 

 

Vidare förklarar rektorn att ambitionen är att kunna arbeta mer förebyggande men att det inte 

är det ser ut i dagsläget: 

 
Men, där jag sitter i dag, det handlar mycket om åtgärdande. Jag tänker att ett sådant team skulle kunna 

jobba mycket mer för skolnärvaro och prata mycket med vårdnadshavare, och ha främjande och 

förebyggande arbete för lyfta vikten av att faktiskt gå i skolan. 

 

I ovanstående citat blir det tydligt att verksamhetens ambition är att arbeta förebyggande och 

främjande men att det inte är genomförbart på grund av avsaknad av resurser. Resultatet kan 

anses tydliggöra det författarna (Jakobsson & Lundgren, 2013) menar med att en verksamhet 

inte är renodlad proaktiv eller reaktiv. Dock kan rektorns inställning anses vara ambitiös, 

positiv och påvisa genomtänkta problemlösningsstrategier men att de som bedöms vara den 

bäst tillämpbara lösningen inte går att få till i realiteten på grund av bristande resurser. Den 

proaktiva inställningen inom skolans verksamhet kan styrkas av skolnärvarocoachen som 

berättar om hur hens arbete varje vecka består av samverkan med andra professionella för att 

utveckla arbetet kring barn med hemmasittarproblematik och att hen upplever det som 

positivt. Skolnärvarocoachen berättar att hen tillsammans med andra skolnärvarocoacher 

träffas för att tillsammans utveckla den rutin som finns i kommunen kring arbetet med barn 

som har hemmasittarproblematik. Syftet med dessa möten beskriver skolnärvarocoachen vara 

att ta del av varandras erfarenheter och möjliggöra för en bredare kunskapsbas för att 

tillsammans utveckla verksamheternas arbetet med barn som har hemmasittarproblematik.   

Vidare berättar skolnärvarocoachen om hur samverkansarbetet kring barn med 

hemmasittarproblematik skulle kunna utvecklas, utifrån att det i resultatet framkommer att det 

är mentorn som ansvarar för den initiala kontakten med barnets vårdnadshavare: 

 
Jag tänker att om vi ska jobba förebyggande, att vi blir inkopplade mycket tidigare, då kan 

skolnärvarocoachen hålla i det här trådarna, och presentera ansökningsmöte för familjen. 

Skolnärvarocoachen kan berätta att ansökningsmöte kan man ha och det är inget farligt med det, och ett 

möte med socialtjänsten innebär att de kan komma in för att undersöka om det finns något vi kan erbjuda, 

det är inget farligt med just det. Att familjen får informationen mycket tidigare skulle liksom underlätta 

för samarbete och så. 
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Det som skolnärvarocoachen uttrycker i citatet ovan indikerar på att hen är präglad av en 

proaktiv verksamhetskultur som bringar verksamhetsrelevanta problemlösningar och en 

positiv inställning till förebyggande och utvecklande arbete (Jakobsson & Lundgren, 2013). 

Detta utifrån att skolnärvarocoachen tycks reflektera kring vari det förekommer svårigheter 

och föreslår lösningar som skulle kunna utveckla samarbetet med föräldrarna men även 

främja samverkan med socialtjänsten. I resultatet där skolkuratorn beskriver sina 

arbetsuppgifter är dock inte den kulturella präglingen lika tydlig: 

 
Ja, på pappret ska det vara förebyggande och hälsofrämjande och så men det har blivit mycket akuta 

situationer som man behöver ta samtal med elever, min rektor har uppdraget att jag ska vara mycket ute i 

klass, observera mycket, vara stöd till lärarna i hur de kan göra sitt arbete. Rektorn är väldigt noga med att 

jag ska lägga så mycket tid som möjligt på förebyggande och främjande arbete. 

 

Arbete som präglas av en akut karaktär är vanligt förekommande inom reaktiva 

verksamhetskulturer och ofta beskrivs arbetet innebära en mer åtgärdande form, snarare än 

förebyggande och främjande (Jakobsson & Lundgren, 2013). För skolkuratorn skulle det 

kunna innebära att hens särskilda kompentens inte kommer till användning i den 

utsträckningen den är avsedd för eftersom det akuta arbetet ställer krav på att prioriteras och 

åtgärdas. Reaktiva inslag är riskabelt på så sätt att det kan bidra till att påverka den 

professionellas inställning till sina arbetsuppgifter och sin yrkesroll negativt om det får utgöra 

en betydande del av arbetet (Jakobsson och Lundgren, 2013). 

Skolkuratorns beskrivning av hur hen skulle önska att arbetet med barn som har 

hemmasittarproblematik ger en delad beskrivning utifrån det kulturella perspektivet: 

 
Oj.. (funderar) då skulle jag vilja få till att man, jag vet inte hur, men på något sätt hitta dom tidigare att 

det aldrig ska bli hemmasittare överhuvudtaget för när dom väl är hemmasittare då ser jag inte att man 
kan göra så jättemycket mer. Utan grejen är att man ska hitta dom så tidigt som möjligt innan dom blir 

hemmasittare och vad man ska göra då om de krävs fler ögon som kan uppmärksamma eller om personal 

behöver utbildas mer eller behövas fördjupas i hur vi hittar dom här. 

 

Skolkuratorns önskan kan anses vara en indikation på få arbeta mer förebyggande och 

undvika att komma till den punkt där problematiken är omfattande. Resultatet visar på att det 

kan finnas en uppfattning om situationen är svår eller omöjlig att lösa efter att hemmasittandet 

har blivit ett faktum, vilket skulle kunna anses som en reaktiv inställning till problem- 

situationen. Dock framkommer i resultatet även en proaktiv inställning utifrån önskan om att 

vara fler professionella redan vid ett tidigare stadium för att tillsammans öka chansen att 

upptäcka riskfaktorer innan de sker. 

Avslutningsvis kan det konstateras att skolans verksamhetskultur likt socialtjänstens är 

svår att identifiera. Mot bakgrund av att ha analyserat verksamheterna utifrån proaktiva- och 

reaktiva verksamhetskulturer kan de kulturella inslagen anses skilja sig åt mellan de 

professionella inom samma verksamhet. En möjlig förklaring till det skulle kunna vara 

proaktiva inställning påverkas utifrån deras roll och vilka möjligheter till handlingsutrymme 

som följer med den. Detta utifrån att rektorn tillsammans med skolnärvarocoachen inom 

skolans organisation förefaller vara de två som har mest proaktiva inslag enligt resultatet. 

Detsamma gäller familjebehandlaren som tycks vara mer proaktiv i sin inställning jämfört 

med socialsekreteraren. Detta skulle kunna bero på att socialsekreterarens utredningsarbete är 

mer formellt och lagstyrt och att det i sin tur bidrar till en mer reaktiv inställning. 

6. Slutsats och slutdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur samverkan kring hemmasittare fungerar mellan rektor, 

skolkurator och skolnärvarocoach tillsammans med familjebehandlare och socialsekreterare. I 
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syftet formulerade tre frågeställningar; hur de professionella aktörerna arbetar med 

hemmasittare, hur de samverkar med varandra samt vilka hinder respektive möjligheter som 

finns i samverkan. Avslutningsvis i detta avsnitt diskuterar vi vad som kan utvecklas för att 

främja samverkan mellan de involverade aktörerna. 

I resultatet framkommer att de olika professionella aktörerna utifrån sina roller har olika 

erfarenheter och uppfattningar om vad som kan vara den bakomliggande orsaken till 

hemmasittarproblematiken. Deras uppfattningar skiljer sig inte nödvändigtvis åt men de kan 

anses komplettera varandra och på så vis styrker det vad den tidigare forskningen skriver om 

orsakerna, att det är komplexa och ofta flerdimensionella (Doobay, 2008; Kearney, 2008; Ek 

& Eriksson, 2017). Det i sin tur förtydligar att det finns ett behov av att samverka i dessa 

ärenden eftersom problematiken ofta kräver olika former av kompetens för att kunna 

tillgodose behoven. 

Vidare framkommer det i resultatet att de professionella aktörerna har skilda 

arbetsuppgifter och ansvarsområden i arbetet med barn som har hemmasittarproblematik. 

Resultatet indikerar på att familjebehandlaren och skolkuratorn har snarlika arbetsuppgifter i 

ärenden med hemmasittare. Båda beskriver att deras uppgift är att arbeta med föräldrarna och 

stödja dem i hur de kan hjälpa sitt barn att öka sin närvaro i skolan. Risken med detta är att de 

kan komma att göra samma sak i samma ärendet, men inom två olika verksamheter, vilket Ek, 

Isaksson och Eriksson (2017) lyfter fram som en anledning till att samverka och tydliggöra 

ansvarsfördelningen. För att minska risken för negativa konsekvenser av att professionella 

aktörer gör samma sak i samma ärende kan det tillvägagångssätt som både socialsekreteraren 

och rektorn beskrev vara fördelaktigt. De berättade att de professionella aktörerna i 

samverkansmöten presenterade sig för varandra och berättade om sin roll och vilket ansvar 

som åligger den i det ärende som samverkan gäller. Det skulle kunna minimera risken för att 

göra samma sak. Det kan även förefalla minska risken för att klienter faller mellan stolarna, 

eller att behov missas som Ek. et. al., (2017) också lyfter fram i sin studie.   

Ekstrand (2015) redovisar i sin studie att skolorganisationens förmåga att fördela 

arbetsuppgifter och ansvarsområden kan påverka barnets frånvaro eftersom det påverkar vilka 

bedömningar som görs och vilka insatser som anses vara bäst lämpade. I vår undersökning 

beskriver rektorn att de enskilda behoven måste vara vägledande vid samverkan och insatser 

till barn med hemmasittarproblematik. Vidare i resultatet beskriver rektorn även att hens 

tillvägagångssätt vid samverkan med socialtjänsten är att de gemensamt upprättar skriftliga 

mål och delmål, för att minska risken för att något behov inte blir tillgodosett eller för att det 

ska uppstå oklarheter kring vem som ska göra vad, och att det i sin tur skulle påverka barnet 

negativt. Det här tillvägagångssättet kan möjliggöra för att olika uppfattningar om 

problemsituationen och vilka insatser som är bäst lämpade tas upp i samverkansmöten och 

samtidigt blir utredda. Utan detta borde det vara svårt att ens förmå upprätta denna skriftliga 

överenskommelse. Som tidigare redogjorts för har det i tidigare forskning framkommit att 

otydliga ansvarsfördelningar förhindrar och försvårar samverkansarbetet (Ek et. al., 2017; 

Odegård &Willumsen, 2013). 

I vår studie tyder resultatet på att verksamheterna som undersökts har funnit fördelaktiga 

lösningar som minskar risken för den typen av samverkanshinder. Verksamheternas 

tillvägagångsätt går i linje med vad Odegård och Willumsen (2013) beskriver som 

grundläggande för att främja en god samverkan. Författarna skriver att en förutsättning är en 

gemensam bild där komplexiteten kring den problematiken samverkan sker omkring reds ut 

och ansvaret fördelas mellan de professionella utifrån deras kunskapsområde. Dock stämmer 

resultatet från vår studie överens med det som Ek et. al., (2017) också identifierat, att de 

professionella eftersöker en större kunskap om varandras arbete. Familjebehandlaren uppger i 

resultatet att hens erfarenhet är att få vet vad öppenvårdens arbete inom socialtjänsten innebär, 
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medan hen själv upplevde oklarheter kring vad skolnärvarocoachen arbetade med i relation 

till hemmasittare. 

En annan intressant aspekt som identifierats i resultatet är rektorns beskrivning av 

skolnärvarocoachens roll och att den är ny inom organisationen. Rektorn berättade att 

skolnärvarocoachen endast har funnits inom elevhälsoteamet i tre år och att rektorn, om hen 

fick önska, skulle vilja att skolnärvarocoachen även hade en pedagogisk utbildning. Sett till 

den forskning som Axelsson och Bihari (2006) skriver om kan skolnärvarocoachens roll och 

rektorns önskan om att utveckla den ytterligare vara ett tecken på att skolans verksamhet 

genomgår den modernisering som forskarna skriver om i sin studie. Axelsson och Bihari 

Axelsson (2006) uppger i sin studie att moderniseringen internationellt är ett resultat av den 

förändring och utveckling som skett internationellt och för att följa utvecklingen behöver 

organisationerna anpassa sig efter världsförändringarna. I det här fallet är det intressant att se 

att den ökade differentieringen inte endast sker inom den privata välfärdssektorn utan även 

inom den kommunala. En intressant konsekvens av den differentiering som beskrivs ske inom 

den undersökta skolan är att samverkansarbetet med socialtjänsten blev sämre enligt 

skolnärvarocoachen när hens tjänst blev permanent inom kommunen. 

Majoriteten av de hinder som har identifierats i resultatet är av juridisk eller organisatorisk 

karaktär. Flera av respondenterna uppger att sekretessen och samtycket från föräldrarna var 

försvårande vid samverkan och påverkade samverkansarbetet negativt. Även föräldrarnas bild 

av socialtjänsten kunde påverka skolans samverkansarbete med socialtjänsten i det fall 

familjens erfarenhet var negativ. Skolnärvarocoachen berättade att i de fall som familjen hade 

en negativ bild av socialtjänsten så kunde skolans kontakt med socialtjänsten dröja för att inte 

riskera alliansen med föräldrarna. Rektorn förklarar i resultatet att det endast är i de fall som 

skolans oro för barnet inte är jättehögt som kontakten kan dröja och när skolans personal gör 

bedömningen att de kan låta en viss tid passera för att se om det gör någon skillnad i 

situationen. Dessa situationer kan tyckas vara problematiska på så vis att det å ena sidan är av 

vikt för skolans del att ha ett gott samarbete med föräldrarna för att främja arbetet med att få 

barnet att återgå till skolan, samtidigt som familjen har rätt att få stöd av socialtjänsten om det 

finns behov hos dem som kan identifieras. För att försöka minska den här typen av situationer 

och den känsla av balansgång som det kan tänkas ge skolans personal behöver den allmänna 

uppfattningen om socialtjänstens arbete utvecklas. Ett första steg kan vara att de 

professionella inom skolan och socialtjänsten får bättre kunskap om varandras arbete och 

vilka insatser som vilken verksamhet kan tillstå familjen. Vidare kan den kunskapen 

möjligtvis leda till en mer avdramatiserad bild av socialtjänstens verksamhet och ett 

klargörande om vilka tillgångar som öppenvårdsenheten kan bistå med. Även om de juridiska 

hindren är svåra att övervinna kan strategier utvecklas för att förbättra förutsättningar och 

minska risken för att föräldrar ska vara negativt inställda till att låta socialtjänsten och skolan 

samtala öppet om problemsituationen, i syfte att kunna tillämpa den tillgängliga kompetensen 

och resurserna. 

Socialsekreterarens erfarenhet, att bristande föräldraskap är återkommande i hens 

utredningar med barn som har hemmasittarproblematiken, får stöd i den studie som Kearney 

& Silverman (1995) genomförde. I deras studie fokuserar de på familjära orsaksförklaringar 

till problematiken istället för att fokusera på att problematiken skulle ligga enbart hos barnet, 

vilket en större andel av de tidigare studierna anses göra enligt oss. Vidare framkommer i 

resultatet att den här typen av problematik är försvårande vid samverkan utifrån dess 

komplexitet och ofta flera orsaksförklaringar. Det tycks vara enklare att samverka i ärenden 

där problematiken är tydlig, till exempel där barnet har en egen problematik och där 

förklaringarna till hemmasittandet inte är lika flerdimensionellt.  

Utifrån det resultat som framkommit i studien får båda verksamheterna som undersökts 

anses ha förmågan på ett effektivt sätt organisera arbetet kring hemmasittare, även om det inte 
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framkommer att det finns några färdiga och tydliga rutiner kring den här typen av 

problematik. Socialtjänstens verksamhet tycks ha ett logiskt flöde i verksamheten, där 

socialsekreterarens bedömningar om vilka behov som har identifierats lämnas över till 

familjebehandlaren, som i sin tur är relativt fri att utforma hur behoven på bästa sätt 

tillgodoses. Axelsson och Bihari Axelsson (2006) beskriver den intraorganisatoriska 

samverkan som svår och att för att möjliggöra maximal utdelning av tillgängliga resurser 

krävs det från ledningen att det finns tydliga arbetsbeskrivningar med klara ansvarsområden. 

Detsamma kan identifieras inom skolans organisation, framförallt utifrån den beskrivning 

som skolnärvarocoachen ger gällande sin roll och sin funktion i arbetet med hemmasittare. 

Skolnärvarocoachen beskriver hur hen ges möjligheten att tillsammans med kommunens 

andra två skolnärvarocoacher, utarbeta en rutin kring hemmasittarproblematiken som de tror 

kan ge den mest främjande utdelningen och som samtidigt bidrar till att tydliggöra vem som 

har vilket ansvar och vilken arbetsuppgift i dessa ärenden inom skolans organisation. Vidare 

framkommer i Axelsson och Bihari Axelssons (2006) studie att utmaningarna är ännu större 

när professioner från olika verksamheter ska samverka i gemensamma ärenden. 

Vidare kan det konstateras att det i denna studies resultat har visat sig vara gemensamma 

mål och en tydlig ansvarsfördelning som möjliggör en god samverkan, vilket delvis får stöd 

av Axelsson och Bihar Axelssons (2006) studie som visar att en bristande ansvarsfördelning 

är en försvårande faktor för samverkan, samt Odegård och Willumsen (2013) som menar att 

en gemensam bild underlättar samverkan. Detta utifrån att en tydlig målbild förenklar för de 

professionella aktörerna att fördela arbetsuppgifterna utifrån deras kompetensområde.  

Utifrån det som framgår av resultatet kan slutsatsen dras att socialtjänstens och skolans 

verksamheter har såväl proaktiva- som reaktiva inslag. Detta överensstämmer med vad 

Jakobsson och Lundgren (2013) skriver, att ingen verksamhet har en renodlad proaktiv- eller 

reaktiv kultur. Mot bakgrund av det som framkommer i analysen anser vi att verksamheternas 

proaktiva inslag är övervägande de reaktiva inslagen och därmed är vår bedömning att 

socialtjänsten och skolan den undersökta kommunen är två proaktiva verksamheter. Mot 

bakgrund av att verksamheterna förfaller ha proaktiva kulturer tänker vi att möjligheterna att 

utveckla samverkan är goda. Detta utifrån att två verksamheter som har en proaktiv kultur 

tenderar ha en godare samverkan med varandra (Jakobsson & Lundgren, 2013). Det 

framkommer i resultatet att de professionella aktörerna från båda verksamheterna har att de 

ser samverkan som någonting positivt och naturligt, att de tycks arbeta förebyggande och/eller 

försöker utarbeta rutiner som skulle kunna förbättra verksamhetens arbete med hemmasittare. 

Även det som framkommer i resultatet vad gäller verksamheternas styrning och ledning, kan 

de ses vara av proaktiv karaktär. Detta utifrån att socialtjänsten i ärendegången tycks ta 

hänsyn till de olika kompetenser som finns inom verksamheten. Detsamma tycks gälla 

skolans verksamhet utifrån att rektorn förklarar att hens målsättning är att arbeta 

förebyggande och främjande samt att hen låter behoven vara vägledande för insatserna, vilket 

skolkuratorn bekräftar med sin arbetsbeskrivning. Att detta är någonting som möjliggör för en 

god samverkan får stöd i det resultat som Axelsson och Bihari Axelsson (2006) lyfter i sin 

studie, att en god styrning är en förutsättning för en fungerande samverkan. 

Sammanfattningsvis kan samverkan förstås som god mellan socialtjänstens och skolan i 

den undersökta kommunen. Utifrån det projekt (TSI) som pågår kan deras samverkansarbete 

förstås vara under utveckling, vilket i relation till vår slutsats, att båda verksamheterna är av 

proaktiv karaktär, tror vi ger goda förutsättningar till att finna lösningar på de hinder som 

identifierats eller kan komma att identifierats längre fram. De hinder som har synliggjorts i 

vår studie är delvis sådana hinder som inte kan frångås eftersom det är lagstadgade rättigheter 

och skyldigheter men genom en god samverkan och tydlig kommunikation är det möjligt att 

finna förhållningssätt som möjliggör en god samverkan omkring dessa juridiska hinder. 

Utifrån detta är vår förhoppning att studien kan bidra med mer kunskap om hur 
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verksamhetskulturerna kan påverka och bidra till att samverkan mellan olika professionella 

aktörer och deras verksamheter kan utvecklas. Genom att medvetengöra professionella 

aktörer om verksamhetskulturens betydelse hoppas vi att vår undersökning har bidragit med 

användbar kunskap till framtida samverkansarbeten, men också att kunskapen bidrar till att 

medvetengöra hur internaliserade normer och värden kan ligga till grund för samverkans-

svårigheter eller möjligtvis även andra svårigheter inom den egna verksamheten eller i 

relation till andra verksamheter. 

Som vi redan nämnt i vår metoddiskussion valde vi en kvalitativ metod för att möjliggöra 

en undersökning som lyfter fram professionella aktörers egna beskrivningar om sitt arbete 

med barn som har hemmasittarproblematik, samt vad de professionella aktörerna upplever 

möjliggör och hindrar i samverkan kring dessa barn. En styrka med den valda metoden är att 

resultatet kan ge en mer fördjupad förståelse för såväl hemmasittarproblematiken som 

samverkans möjliggörande och hindrande aspekter, men samtidigt kan den subjektiva 

uppfattningen som respondenterna har vara bunden till just den undersökta kommunen. Det är 

möjligt att det som resultatet visat, att gemensamma mål och tydlig ansvarsfördelning, är en 

upplevelse av möjliggörande faktorer som endast kan härledas till den undersökta kommunen 

i denna studie. Det är möjligt att en kvalitativ metod är bäst lämpad för att uppnå kunskapen 

som syftet eftersöker men att en studie med fördel skulle kunna ske genom att intervjua 

representanter från olika kommuner. Genom att låta flera kommuner delta i samma 

undersökning möjliggör det för intervjuer med representanter från olika socialtjänster, och 

därmed även andra skolor som utifrån sin kommun kan ha en annorlunda styrning. Det är 

även möjligt att det räcker med att undersöka samma kommun som deltagit i denna studie, 

men välja en annan skola för att få en annorlunda bild av vad som enligt erfarenhet anses vara 

möjliggörande och försvårande vid samverkan kring barn med hemmasittarproblematik. En 

annan svaghet med vår studie är att respondenterna har olika mycket erfarenhet av att arbete 

med barn som inte går till skolan. Det har i sin tur bidragit till att respondenterna har lite 

erfarenhet kring just samverkan i ärenden med hemmasittarproblematik. Men å andra sidan 

anser vi att vår studie av samma anledning är en styrka i sin helhet, eftersom vi i studien 

väljer att beröra ett ämne som är relativt outforskat och något som professionella aktörer 

enligt vårt resultat upplever sig sakna erfarenhet kring. Genom vår studie tar vi fasta på den 

erfarenhet som finns och sprider förhoppningsvis kunskap vidare som på sikt bidrar till att 

utveckla det sociala arbetet med barn som har hemmasittarproblematik. 

Mot bakgrund av det som har framkommit i undersökningen kan förslag på vidare 

forskning dels vara mer forskning kring målgruppen och deras flerdimensionella problematik, 

och att det i sin tur kan bidra till en bredare kunskap som professionella aktörer kan använda 

sig av för att effektivisera samverkan. Men även mer forskning om hur andra kommuner eller 

andra professionella aktörer arbetar med barn som har hemmasittarproblematik, för att 

tillsammans få en bredare kunskapsbas att använda sig av i sitt arbete med målgruppen.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  

 
 

 

Bakgrund 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat som professionen? 

• Hur länge har du arbetat som professionen inom organisationen? 

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

- Hur mycket tid uppskattar du att du lägger på arbete med barn som har 

hemmasittarproblematik? 

- Vad gör du på din resterande arbetstid? 

 

Hemmasittaren 

• Hur aktualiseras ett ärende ett ärende med hemmasittarproblematik inom din 

organisation? 

- Kan du beskriva en typisk ärendegång kring hemmasittare? Hur ser 

ärendegången ut, från det att ärendet aktualiseras? Vilka är involverade i 

ärendet och när? 

- Vilken funktion har du i arbetet med hemmasittare? 

- Vilka är dina arbetsuppgifter i arbetet med hemmasittare? 

 

• Kan du beskriva ett typiskt fall med hemmasittare inom din organisation? 

- Vad är utmärkande i barnets beteende?  

- Hur skulle du beskriva barnets problematik eller svårigheter? 

- Vad är utmärkande i familjesituationen? 

- Upplever du att hemmasittarnas situationer skiljer sig åt? Om ja, kan du 

beskriva skillnaderna? 

- Vilka åtgärder vidtas, när och av vem? 

- Finns det några rutiner ni följer? Kan du beskriva era rutiner kring 

hemmasittare? 

- Om du hade obegränsat med resurser, finns det något som du skulle göra för att 

förbättra rutinerna? Vad i så fall?  

 
Samverkan 
 

• Beskriv vad samverkan innebär för dig. 

 

• Hur vanligt förekommande är samverkan kring hemmasittare?  

- Finns det några särskilda rutiner kring samverkan gällande hemmasittare, kan 

du beskriva? 

• Kan du beskriva hur samverkan går till i ett typiskt ”hemmasittarärende”? 

- Deltagande aktörer? 

- Vilken är din roll och ditt ansvar? 

- Upplever du att du har tillräckligt med kännedom om de olika medaktörernas 

uppgift vid samverkan, eller finns det någonting som är oklart i detta 

avseende? 

- Arbetar ni utifrån någon särskild metod eller rutin när ni samverkar? Eller kan 

ni anpassa samverkan utifrån den unika situationen i det enskilda fallet? Om ja, 

vad innebär det, ge exempel? 
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Bilaga 2: Information- och samtyckesbrev 

 


