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Abstract 
 
Uppsatsens syfte har varit att få förståelse för hur socialsekreterare tänker kring och arbetar 
med ärenden där barn och ungdomar skolvägrar. Frågorna som uppsatsen försökt besvara är 
hur socialsekreterare beskriver sin förståelse för fenomenet skolvägran och hur de arbetar med 
barn och ungdomar som skolvägrar, hur de ser på tillgängliga och alternativa arbetsmetoder 
kring skolvägran samt hur de beskriver sin kontakt med skolorna och barn- och 
ungdomspsykiatrin. Urvalet består av sju utredande socialsekreterare inom Stockholms stad 
som har erfarenhet av arbete med skolpliktiga barn och ungdomar som skolvägrar. Metodvalet 
är kvalitativa djupintervjuer som tolkats utifrån en fenomenologisk ansats. Analysen har haft 
sin grund i ett organisationsteoretiskt perspektiv. Resultatet visade att enligt socialsekreterarna 
kommer anmälan om skolvägran oftast från skolan och att socialsekreterarna upplever det 
som om anmälan görs i ett sent skede. Om inte den sociala utredningen visar att skolvägran 
orsakats av sociala brister hos eller kring den unge, anser socialsekreterarna att det inte ligger 
inom deras arbetsområde. Ofta förekommande insatser vid skolvägran har varit 
familjebehandling och kontaktperson. Socialtjänsten samarbetar ofta med barn- och 
ungdomspsykiatrin och med skolorna när barn och ungdomar skolvägrar. 
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Inledning 
Om barns eller ungdomars skolgång börjar gå dåligt, med allt längre frånvaroperioder, kan det 

vara ett tecken på att det finns problem hos, eller kring barnet som är så betungande att 

skolgången därför blir lidande. Därför är det viktigt med forskning i ämnet, för barn med 

skolvägran får problem senare i livet. Den här uppsatsen försöker beskriva fenomenet 

skolvägran ur ett socialsekreterarperspektiv och bygger på socialsekreterares egna 

erfarenheter från arbete med barn och ungdomar som skolvägrat.  

 

Uppsatsens fokus ligger därför på hur fenomenet förstås av de enskilda utredande 

socialsekreterarna och hur de arbetar med problemet. Intresset för att studera hur 

socialtjänsten behandlar ärenden med skolvägran kommer sig av att socialtjänsten är en av 

flera instanser som kommer i kontakt med skolvägran, andra instanser är skolan och barn- och 

ungdomspsykiatrin. Ur det barn och ungdomspsykiatriska perspektivet finns forskning om 

skolvägran. Forskningen har då fokus på symtom, diagnostisering och behandling. Det som 

motiverar denna uppsats syfte är att det inte gått att finna någon forskning kring hur 

socialsekreterare bemöter skolvägranärenden. 

 

Nedan presenteras uppsatsens syfte, frågeställningarna och de avgränsningar som gjorts. Sen 

följer en beskrivning av uppsatsens centrala begrepp, vidare till tidigare forskning. 

Inledningen avslutas med en redogörelse för det teoretiska perspektiv som färgat uppsatsens 

analysarbete. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att få förståelse för hur socialsekreterare tänker kring och arbetar med 

ärenden som rör barn och ungdomar som skolvägrar. Frågorna som uppsatsen skall försöka 

besvara är: 

o Hur beskriver socialsekreterare sin förståelse för fenomenet skolvägran och hur 

arbetar de med barn och ungdomar som skolvägrar? 

o Hur ser socialsekreterare på tillgängliga och alternativa arbetsmetoder kring 

skolvägran? 

o Hur beskriver socialsekreterare sin kontakt med skolorna och barn- och 

ungdomspsykiatrin? 
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Avgränsning 

Intervjuundersökningen riktade sig till sju utredande socialsekreterare från sex av 

socialtjänstens barn och ungdomsenheter i Stockholms stad. Socialsekreterarna har i 

intervjuerna utgått från företrädelsevis egna ärenden med barn och ungdomar i skolpliktig 

ålder, sju till sexton år.  Valet att inte ta med gymnasieelever i undersökningen grundade sig i 

att ungdomar utanför skolplikten ges möjligheten till alternativ aktivitet istället för traditionell 

skolgång, arbetsplatspraktik till exempel. En annan anledning till uppsatsens val av 

avgränsning är att ungdomar på gränsen till vuxenvärlden i större utsträckning än barn och 

ungdomar i grundskolan, kan antas förekomma i andra och delvis allvarligare situationer. Det 

kan vara graviditet (Kearney, 2001:31), missbruk, äktenskap och arbete. Dessa situationer kan 

påverka ungdomens skolgång men berör då ett annat och vidare ämne än just skolvägran.  

Centralt begrepp 

Här ges en förklaring till hur begreppet skolvägran tolkats och använts i uppsatsen.   

Skolvägran 

I uppsatsen används begreppet skolvägran genomgående. Skolvägran får i uppsatsen beteckna 

alla de situationer och sammanhang där barn och ungdomar slutar eller av någon orsak 

hindras att gå till skolan eller vara kvar i skolan under en hel dag. Till begreppet hör även 

sådant beteende hos barn och unga där målet är att slippa skolan men som ännu inte lyckats 

med det (Kearney, 2001:8). I begreppet skolvägran kan både konsekvenser av mobbing, 

ångest, depression och fobier ingå. Green Landell (2004:16) beskriver skolvägran som en 

markant svårighet för den unge att närvara i skolan vilket ofta resulterar i långvarig frånvaro 

och stark känslomässig reaktion på att vara i skolan (Ibid., 2004:16). I den här uppsatsen 

innefattar skolvägran också begreppen skolk och skolfobi. Skolk kan beskrivas som otillåten 

skolfrånvaro utan föräldrarnas vetskap, förekomst av brottslighet och utåtagerande beteende 

förknippas med begreppet (Kearney, 2001:210). Skolfobi kan härledas till separationsångest 

och till depressiva tillstånd (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2004:296) 

och kan karaktäriseras som skolfrånvaro med föräldrarnas vetskap (Kearney, 2001:209). 

Tidigare forskning 

Det har inte gått att finna någon tidigare forskning om hur socialsekreterares förhåller sig till 

eller arbetar med fenomenet skolvägran. Istället har litteratur om besluts- och 
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utredningsprocessen inom socialtjänsten använts som kunskapskällor samt svensk och 

internationell psykiatrisk litteratur om skolvägran. 

Besluts- och utredningsprocessen inom socialtjänsten 

I litteratur om hur besluts- och utredningsprocessen allmänt kan se ut när socialtjänsten får 

vetskap om barn som far illa, beskrivs det praktiska arbetet (Fridh & Norman, 2005; 

Marklund, 2003). Riktlinjer för hur socialsekreterarna på individ och familjeenheterna bör 

bedriva utredningar återfinns i litteratur (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2004; 

Edvardsson, 2003; Kommunstyrelsen i Stockholm, 2004). I riktlinjerna från 

Kommunstyrelsen i Stockholm (2004:6) för hur barn- och ungdomsärenden skall behandlas, 

står det inledningsvis att barn- och ungdomsverksamheten förutsätts omfatta förebyggande 

och avhjälpande insatser, socialtjänsten skall försöka undanröja sådana missförhållanden i 

barns miljö som kan innebära risk för skadlig påverkan på den personliga och sociala 

utvecklingen verka för att barn växer upp under gynnsamma förhållanden och identifiera de 

barn som behöver skydd och stöd (Ibid., 2004:6). I utredningsbeskrivningen nämns att 

utredningen bör ägna särskild omsorg om bemötandet av barn och familjer då de strategier 

som behövs för att kunna undanröja skadliga förhållanden för barn och ungdom bäst arbetas 

fram i förtroendefullt samarbete mellan utredare och familj (Ibid., 2004:22). I riktlinjerna 

finns även en icke namngiven utredningsmodell föreslagen, den utgår från barns 

behovsområden, föräldrars förmåga och familje- och miljöfaktorer (Ibid., 2004:23).  

 

I riktlinjerna från Kommunstyrelsen i Stockholm (2004:7) finns också definitioner för vad 

som menas med att barn far illa: fysiskt våld innebär att barnet orsakas kroppsskada, sjukdom, 

smärta eller blir försatt i vanmakt eller annat liknande tillstånd. Psykiskt våld kan vara att 

barnet tvingas att bevittna våld i sin närhet, leva i en våldsam miljö eller att fostras till asocialt 

beteende och kriminalitet. Sexuella övergrepp innebär sexuella handlingar som påtvingas ett 

barn av annan person. Kränkning, Fysisk och psykisk försummelse innefattar bristande omsorg 

vad gäller alla aspekter av barns fysiska och psykiska hälsa och utveckling, det vill säga 

hygien, kost, klädsel, vila, tillsyn, fostran, vägledning, stimulans och uppmärksamhet (Ibid., 

2004:8-9). 

Svensk forskning kring skolvägran 

En svensk långtidsstudie gjordes trettio år efter att barn i åldrarna sju till tolv år behandlats 

mot skolvägran på psykiatrisk klinik. Studien visade att de som tidigare skolvägrat oftare sökt 
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psykiatrisk vård, oftare bodde kvar hos sina föräldrar och hade färre egna barn än en 

jämförelsegrupp som inte skolvägrat men som varit patienter inom psykiatrin som barn. 

Studien visade även att gruppen med ickeskolvägrande sökt psykiatrisk vård färre gånger men 

var kriminellt belastade i högre grad än skolvägransgruppen (Flakierska, Lindström & 

Gillberg, 1997). Vidare finns beskrivningar av skolvägran i svensk litteratur om psykisk 

ohälsa hos barn och ungdomar med ångestsyndrom utifrån ett medicinskt perspektiv som 

menar att bland de barn och ungdomar som söker hjälp för skolvägran har flertalet 

ångestrelaterad problematik (Green Landell, 2004:7). Författaren menar att en ångeststörning 

ofta inverkar negativt på socialt fungerande, inlärningsförmåga och självkänsla och att detta är 

kritiskt för barn och ungdomar då det kan ha negativa konsekvenser för framtiden (Green 

Landell, 2004:15).  

Internationell forskning om skolvägran 

Två norska artiklar beskriver skolvägran och diskuterar hur barn och ungdomspsykiatrin 

tillsammans med skola och föräldrar kan arbeta för att komma tillrätta med skolvägran. 

(Ingul, 2005; Wilhelmsen, 2004). Ingul (2005) gör i sin artikel en genomgång av 

internationell forskning i ämnet. I internationell litteratur och fackpress har fenomenet 

skolvägran uppmärksammats desto mer till skillnad från i svensk. I och med att skolvägran är 

ett heterogent fenomen, så till vida att fenomenet tillskrivits flera skiftande symtom historiskt 

sett samt att skolvägran kan leda till olika konsekvenser (Kearney, 2001:58), har en översikt 

bland de vanligaste kännetecknen på skolvägran hos barn och ungdomar gjorts. Författarna 

ger ett övergripande förslag till hur fastställande och bemötande kan gå till samt ger förslag på 

hur skolpersonal kan arbeta med fenomenet (Albano & Kearney, 2004; Bates & Kearney, 

2005; Bensaheb & Kearney, 2006). Ett försök till helhetsgrepp om fenomenet skolvägran tas 

av Kearney (2001) i en bok som beskriver varianter av och symtom på skolvägran 

tillsammans med forskning om behandling. En del av materialet från den boken beskrivs här 

nedan. 

 

För att förstå vad det är för problematik socialsekreterarna möter i de ärenden1 där barn och 

ungdomar skolvägrar ges här litet kortfattat en bild utav kunskapsläget om skolvägran som det 

                                                 
1 Begreppet ärende innebär i denna uppsats ett fall med en viss problematik. Det kan exempelvis handla om att 
ett barn skolvägrar. Ett ärende är något som socialtjänstens personal och andra professionella formellt bemöter 
och arbetar med. Ärendet existerar som begrepp även innan en formell utredning inleds hos socialtjänsten 
(författarens förklaring).  
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beskrivits i litteratur och artiklar under tjugohundratalet. Följande information är till största 

delen hämtad från Inguls (2005) artikel om skolvägran hos barn och ungdomar. 

Karaktäristik 

Enligt Ingul (2005) grundar sig skolvägran ofta i emotionella problem som ångest och 

depression. Enligt Ingul (2005) kan definitionen på vilka som skolvägrar innefatta alla barn 

och ungdomar som inte går till skolan alls, de som går enstaka dagar, de som går till skolan 

men lämnar den under dagen (Ibid., 2005:28), till de som går till skolan efter att ha haft en 

lång kamp med sina föräldrar på morgonen (Kearney, 2001:8). Skolvägran kortare period än 

två veckor kan klassificeras som självläkande, åttio procent av skoleleverna har svårighet att 

anpassa sig till skolan under någon period men problemet brukar lösa sig självt eller när det 

uppmärksammas av föräldrar eller lärare (Kearney, 2001:17). Skolvägran längre än två veckor 

klassificeras som akut, och skolvägran som pågått längre än ett år klassificeras som kronisk 

(Ibid., 2001:17). 

 

Tamm (2003:60-62) skriver att skolvägran brukar visa sig när skolan startar, om den unge 

byter skola eller byter från låg- till mellan- eller högstadium. Särskilt känsliga tider är efter 

lov då den unge varit hemma. Barnet kan deklarera öppet att han eller hon inte vill gå till 

skolan eller skylla på somatiska besvär som magont, huvudvärk eller illamående. Den unge 

bör så snart som möjligt återuppta skolgången och inte ges möjlighet att undvika det som 

skapat dess rädsla (Tamm, 2003:60-62). Desto äldre barnen är när de drabbas av skolvägran 

desto svårare verkar det vara att komma tillrätta med problematiken (Ingul, 2005:29). Även 

tiden verkar vara en faktor som påverkar möjligheten att komma tillrätta med 

skolvägranproblematiken, då skolvägran verkar ha en tendens att permanenta sig om inget 

görs i ett tidigt skede (Wilhelmsen, 2004:21). 

Orsaker 

Enligt Ingul (2005:32) kommer barn och ungdomar som skolvägrar ofta från familjer som 

präglas av inadekvat och otydlig kommunikation samt att familjemedlemmarnas 

ansvarsområden är otydliga. Att föräldrar inte klarar av att sätta tydliga gränser för sina barn 

har direkt betydelse för skolvägran, menar Ingul (2005:32). Föräldrar med en föraktfull 

inställning till skolgång och utbildning inverkar negativt på barnen, liksom att föräldrars 

mentala hälsa har betydelse vid förekomsten av skolvägran (Ingul, 2005:32). 
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Familjer med ensamstående föräldrar verkar vara överrepresenterade när det gäller 

skolvägranärenden och skilsmässa kan leda till att barnet reagerar med att vägra gå till skolan 

(Ingul, 2005:29). Skillnaden i förekomst av skolvägran mellan familjer med skilda föräldrar 

och familjer där föräldrarna lever tillsammans är däremot relativt små och de flesta barn med 

skilda föräldrar fungerar normalt (Kearney, 2001:31). Det går heller inte att säga något om 

huruvida barn utan syskon är mer representerade än barn med, eller om det är äldsta eller 

yngsta barnet som oftast drabbas av skolvägran (Kearney, 2001:53). 

 

Enligt Ingul (2005:32) verkar skolans organisation spela in i förekomsten av skolvägran, 

faktorer som frånvarande lärare, dåliga system för rapportering och uppföljning av frånvaro 

samt otydliga och inkonsekventa regler vad gäller frånvaro inverkar negativt på förekomsten 

av skolvägran. Även dålig planering och framförhållning i undervisningen och låg kompetens 

hos lärarna bidrar till att barn och ungdomar inte trivs eller känner trygghet i skolan (Ingul, 

2005:32). Skolvägran är således ett problem som kan bero på många olika saker vilket kan 

vara viktigt att ta med i beräkningen under utredningen2 eller vid en eventuell insats3.  

En utredning av barn och ungdomar bör innehålla individuella, familje- och skolmässiga 

förhållanden som upprätthåller skolvägran men även de positiva resurser som barnet, familjen 

och skolan besitter (Ingul, 2005:34).  

Hantering av problemet 

Kearney (2001:196) beskriver ett förhållningssätt där föräldrar, socialsekreterare, 

skolpersonal eller vänner är envisa, ihärdiga och orubbliga i vad gäller gränssättning, regler 

och uppgjorda mål. Ibland måste behandlingsformer pågå i veckor eller månader för att 

fungera. Detta kan vara påfrestande för familjemedlemmarna som inte alltid kan behålla den 

energi som behandlingen kräver. Därför är det bra om det finns ett nätverk runt barnet eller 

ungdomen som kan ta vid när någon tröttnar så behandlingen kan fortgå utan avbrott (Ibid., 

2001:197).  

 

                                                 
2 Med utredning menas den aktivitet som innebär insamlande av uppgifter som kommer att ligga till grund för en 
professionell bedömning samt beslut i ärendet. Inom ramen för en utredning ingår aktiviteter som samtal, 
hembesök, inhämtande av utlåtande från utomstående privatpersoner och professionella (Kommunstyrelsen i 
Stockholm, 2004:22). 
3Med insats menas i allmänna termer en åtgärd som syftar till att förändra eller förbättra enskilda klienters eller 
gruppers situation. Till begreppet räknas åtgärder som sker inom socialtjänstens ramar samt de tjänster som 
privata behandlare erbjuder. En insats kan bedrivas i enlighet med en viss metod men behöver inte göra det 
(Bergmark & Lundström, 2000:83). 
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Ingul (2005:34) skriver att flera tillvägagångssätt används vid behandling av skolvägran men 

kring de flesta finns ingen dokumentation om att de verkligen hjälper. Ingul (2005:34) menar 

vidare att hemundervisning är en dålig insats i behandlingen av skolvägran då det som 

tidigare nämnts är viktigt att så snart som möjligt återuppta skolgången på skolan (Ibid., 

2005:34). Wilhelmsen (2004:21) är av lika åsikt och skriver att om hemundervisning sätts in 

undviker barnet eller ungdomen möta det som framkallar ångesten utan får istället sin vilja 

igenom vilken är att vara hemma i tryggheten, istället bör lärare och föräldrar i den mån det är 

möjligt börja ett gemensamt samarbete. Det är nödvändigt att de vuxna som finns runt barnet 

eller ungdomen övertar kontrollen och skapar trygghet och förutsägbarhet och det är framför 

allt viktigt att barnet ser att de vuxna samarbetar och att det märker av samarbetet både 

hemma och i skolan (Ibid., 2004:21). 

Sammanfattning 

En sammanfattning av ovan nämnda blir att ingen forskning om hur socialtjänsten kan arbeta 

med skolvägranärenden gått att finna men att det finns generella riktlinjer som beskriver barn- 

och ungdomsenheternas arbetsuppgifter och talar om hur de kan definiera sociala 

missförhållanden. I både svensk och internationell litteratur om skolvägran får de 

barnpsykiatriska aspekterna stort utrymme så till vida att skolvägran ofta beskrivs som ett 

ångest och depressionsproblem och behovet av trygghet och stabilitet inom både familjen och 

skolan nämns som väsentliga för att komma tillrätta med skolvägran. 

Teoretiskt perspektiv 

Under rubriken teoretiskt perspektiv redogörs för det teoretiska perspektiv som analysen av 

intervjumaterialet utgått ifrån. Human service organizations är en organisationsteori utformad 

för att förklara människobehandlande organisationer som till exempel socialtjänsten. Avsnittet 

om human service organizations är en fri tolkning gjord av uppsatsförfattaren och bygger på 

den amerikanska originaltexten i Hasenfelds Human Service Organizations (1983). Human 

service organizations kommer i texten att förkortas HSO där det är möjligt.  

Human service organizations 

Enligt Lundström och Sunesson (2000:64) kan organisationer där socialt arbete utförs kallas 

för human service organizations [HSO] enligt amerikansk terminologi och kan definieras som 

organisationer vars huvudfunktion är att värna, upprätthålla eller förbättra människors välfärd 
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och organisationernas existens bygger på att de förväntas stödja välbefinnandet för dessa 

människor (Ibid., 2000:64).  

 

Dessa organisationer skiljer sig från andra organisationer på två vis, först och främst arbetar 

HSO nära och direkt med de människor som de försöker förändra, människorna är med andra 

ord HSO:s arbetsmaterial (Hasenfeld, 1983:1). För det andra bygger existensen av HSO på att 

de förväntas skydda och stödja välfärden för människorna (Ibid., 1983:1).  

 

Enligt Hasenfeld (1983:4) kan HSO klassificeras utifrån två aspekter; vilken grupp av 

människor de skall finnas till för, samt utifrån vilka procedurer och metoder som HSO 

använder sig av för att skapa förändring hos människor (Ibid., 1983:4). Enligt första aspekten 

måste HSO anpassa sig efter rådande förhållanden för att ge en fungerande service till 

människorna (Ibid., 1983:4). Human service organizations som är satta att försörja och öka 

välfärden för sina klienter, klienter som egentligen fungerar i samhället, finns i ena änden på 

en tänkt HSO-skala, i den andra änden av skalan finns de HSO som kontrollerar, förbättrar 

och vårdar sjuka eller avvikande personer som inte själva fungerar i samhället (Ibid., 1983:4). 

För alla HSO är det en svår och ständig fråga vad som avgör om klienterna är tillräckligt eller 

inte tillräckligt fungerande i samhället (Hasenfeld, 1983:5). Föräldrar till fysiskt eller psykiskt 

handikappade barn med särskilda behov, kan kräva att deras barn skall gå i en vanlig 

skolklass utifrån att föräldrarna bortser från barnens handikapp. Skolan å sin sida tenderar 

utifrån sitt perspektiv att understryka barnens behov av särskild undervisning som ofta är skild 

från den ordinarie undervisningen (Ibid., 1983:5). 

 

Den andra aspekten hänvisar till vilken typ av service som HSO kan erbjuda och det är de 

tillgängliga förändrings- eller arbetsmetoderna som bestämmer vilka klienter som kan få stöd 

och hjälp (Hasenfeld, 1983:5). Denna process kallas för typifiering. Typifiering innebär att 

den som gör en bedömning av ett ärende inom till exempel socialtjänsten måste kunna 

identifiera vissa omständigheter eller problem, kallade diagnostiska enheter, för att kunna 

avgöra om och i så fall vilken hjälp som skall utgå till klienten, typifiering är således ett 

viktigt verktyg i sorteringen av ärenden (Hasenfeld, 1983:192).  

 

Human service organizations kan karakteriseras utifrån fem egenskaper som gör HSO unik, 

först och främst skiljer sig en HSO från andra organisationer genom att dess arbetsmaterial är 

människor, därför måste arbetsmetoder inom en HSO vara moraliskt försvarbara då eventuella 
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insatser skapar konsekvenser för klienterna (Hasenfeld, 1983:9). Om vi ser till socialtjänsten 

så är socialsekreterarna även begränsade i vad de kan göra för sina klienter samt i hur de 

väljer att utföra arbetet med klienterna.  

 

För det andra är målen för HSO vaga, godtyckliga och problematiska beroende på att det är 

långt svårare att komma överens om vad som är en acceptabel välfärd och levnadsstandard än 

det är att till exempel industriellt framställa produkter (Hasenfeld, 1983:9).  

 

För det tredje, den moraliska godtyckligheten som omger HSO innefattar även en turbulent 

omgivning som består av flera intressegrupper och som vill nå sina mål genom att påverka 

HSO (Hasenfeld, 1983:9). Exempelvis kan en intressegrupp lobba för att skolbarn skall 

hämtas med polis om de inte kommer till skolan.  

 

Den fjärde egenskapen är att HSO ofta arbetar med oprövade metoder där det inte finns någon 

kunskap om hur önskat resultat skall uppnås (Hasenfeld, 1983:9). Saknaden av inarbetade 

arbetsmetoder som beskriver för personalen vilket tillvägagångssätt de skall använda för att 

nå önskat resultat beror på tre inbördes beroende faktorer, (1) människor är komplexa system 

som liknar varandra men samtidigt skiljer sig åt, (2) kunskapen om hur människor fungerar 

och hur de kan ändras är ofullständig, (3) flera av de egenskaper som HSO uppmanas att 

förändra går inte att observera eller mäta, detta sammantaget visar att HSO arbetar med 

otydliga metoder som har oförutsägbara egenskaper (Ibid., 1983:9). Dagens socialtjänst 

försöker att lösa denna problematik genom att använda sig av evidensbaserade4 metoder. 

 

Slutligen den femte egenskapen som gör HSO unik är att dess kärnverksamhet bygger på 

relationen mellan personal och klienter. Denna relation blir ett medel och verktyg genom 

vilken HSO värderar och avgör klientens behov. Utifrån den relationen sker 

förändringsarbetet och samarbetet avrundas efter uppnådd effekt. Alla viktiga uppdrag inom 

HSO utförs under en serie möten mellan klienten och tjänstemannen (Hasenfeld, 1983:10). 

 

Enligt Johansson (2002:15) finns flera egenskaper inom alla HSO som kan förklara varför de 

ser ut som de gör oavsett i vilka länder de existerar i. Men Johansson (2002:15) menar att det 

finns skillnader mellan svenska och exempelvis amerikanska HSO. En skillnad är att 

                                                 
4 Med evidensbaserad menas metoder som genom kontrollerade studier visat sig vara effektiva. 
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amerikanska vård- och omsorgsorganisationer ofta är självständiga nonprofitorganisationer 

även om de vanligtvis är offentligt finansierade. En annan skillnad enligt Johansson (2002:15) 

är att svenska HSO, till skillnad från internationella, är mer transparenta genom att det 

politiska inflytandet förekommer på operativ nivå. 

 

Metod 
I metoddelen redovisas undersökningens forskningsdesign, uppsatsförfattarens förförståelse, 

hur informationssökningen gått till och vilket som är undersökningens urval. Vidare redovisas 

hur intervjuerna utförts och skrivits ut. Därefter redovisas val av analysmetod och 

analysstrategi samt redovisning av reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Metoddelen 

avslutas med ett klargörande av de etiska förhållningsprinciper som präglat uppsatsarbetet.  

Forskningsdesign 

Forskningsmetoden har utgjorts av kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa forskningsdesignen 

innebär att likheter och/eller skillnader i intervjupersonernas uttalanden vägs mot varandra 

(Backman, 1998:54). Forskaren letar efter motsättningar i intervjupersonernas uttalanden och 

blir på så vis sin egen kontrollgrupp (Ibid., 1998:54). Genom den kvalitativa 

forskningsintervjun går det att erhålla nyanserade beskrivningar från de intervjuade 

socialsekreterarnas livsvärld (Kvale, 1997:35). De kan med egna ord berätta vad de upplever, 

känner och handlar. I och med att den kvalitativa forskningsmetoden arbetar mer med ord än 

med siffror fås precision och fyllighet i beskrivningarna från intervjupersonerna. Kunskapen 

som förvärvas i en intervju åstadkoms genom det mellanmänskliga samspelet i 

intervjusituationen (Ibid., 1997:34-36). Det är alltså inte enbart genom orden som 

intervjupersonen förstås utan intervjuaren får ett helhetssammanhang av intervjupersonens 

beteende, aktivitet och interaktion under intervjusituationen.  

 

Således kan informationen växa sig hur stor som helst. Därför avgränsas den kvalitativa 

forskningen till att kretsa kring teman (Larsson, 2005:91-92). I den här undersökningen har 

det centrala temat varit hur socialsekreterare förhåller sig till ärenden med barn och ungdomar 

som skolvägrar. Uppsatsarbetets intervju och tolkningsmoment har färgats av ett 

fenomenologiskt perspektiv. Förhoppningen har varit att få förståelse för hur utredande 

socialsekreterare upplever och förstår fenomenet skolvägran. Det fenomenologiska 
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perspektivet koncentrerar sig på livsvärden hos den intervjuade. Det präglas av en öppenhet 

för den intervjuades upplevelser, prioritering av exakta beskrivningar och att den som utför 

intervjun har försökt att sätta sin förförståelse åt sidan (Backman, 1997:42). Detta för att ges 

möjlighet att uppfatta sociala fenomen utifrån de intervjuades perspektiv och deras upplevelse 

av världen (Ibid., 1997:53). Att försöka ställa sig utanför den egna förförståelsen har varit 

viktig under intervjuarbetet för att inte förvrida den information som intervjuerna genererade. 

Under uppsatsarbetet har kontroll av åsidosättandet av den egna förförståelsen gjorts genom 

att regelbundet ifrågasätta om den egna uppfattningen eller förförståelsen påverkat 

intervjumaterialet. Att totalt avskärma sig från sin förförståelse tror jag inte är möjligt men att 

vara medveten om dess eventuella påverkan anser jag vara viktigt. 

Förförståelsen 

Uppsatsförfattaren har under socionomutbildningens praktikperioder och korttidsvikariat haft 

tillfälle att studera både en grundskolas, (låg och mellanstadium) och en socialtjänsts barn- 

och ungdomsenhets förhållningssätt gentemot skolvägranärenden. De erfarenheter som 

vunnits vid dessa tillfällen kan ha präglat uppsatsarbetet genom att rutiner eller arbetsmetoder 

redan varit självklara för författaren och därför inte redovisats på ett uppenbart vis. Till grund 

för intresset av uppsatsämnet ligger förståelse för de svårigheter som ärenden med skolvägran 

rymmer och svårigheter som de professionella (lärare, kuratorer, socialsekreterare) ställs 

inför, svårigheterna kan handla om att känna maktlöshet när inget som görs hjälper, att göra 

metodval. Det fanns heller ingen personlig erfarenhet av skolvägran hos uppsatsförfattaren 

utan intresset för ämnet har skapats utifrån att yrkesmässigt ha ställts inför skolvägranfrågor. 

Inledningsvis under uppsatsarbetet hade uppsatsförfattaren en begreppsram som till viss del 

byggde på ett barnpsykiatriskt perspektiv från barnpsykiatrisk litteratur. En sådan 

begreppsram innebar en åtskillnad mellan begrepp som skolvägran, skolfobi och skolk. Det 

betydde för mig att skolvägran var en nyare benämning på skolfobi som innehöll även 

symtomen separationsångest och social fobi. Skolk var något som kunde ske vid enstaka 

tillfällen, enstaka lektioner och inte förknippat med ångest eller fobi. Utifrån dessa begrepp 

inleddes uppsatsarbetet vilket kan ha påverkat intervjuguidens utformning och samtalsämnena 

i de efterföljande intervjuerna genom en fokusering på ångest- och depressionsbaserad 

skolvägran och mindre fokusering på sådant som benämnts som skolk. 
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Informationsökning 

Litteratursökningarna har skett genom Stockholms universitetsbibliotek söktjänst. Den 

litteratur som funnits har lånats från dels huvudbiblioteket och dels biblioteket för socialt 

arbete. Litteratur har även sökts och lånats från Arbetslivsbiblioteket. Vidare har 

informationsökning gjorts i de databaser som finns tillgängliga via Stockholms 

universitetsbiblioteks söktjänst. Sökning har även skett fritt på Internet via sökmotorn Google. 

Sökord har varit skolvägran, school refusal, skolfobi, school phobia, skolk, truancy, 

socialtjänst, socialsekreterare, organisationsteori, organization theory, human service 

organization. Orden har använts enskilt och i kombination. 

Urval 

Bland de första inom socialtjänsten att komma i kontakt med ärenden där barn och ungdomar 

skolvägrar är de utredande socialsekreterarna inom barn och ungdomsenheterna. Utifrån ett 

syftesbestämt urval valdes de utredande socialsekreterarna som intervjupersoner. Det 

syftesbestämda urvalet av intervjupersoner gjordes ur skilda grupper och intervjupersonerna 

hade de erfarenheterna som undersökningen var intresserad av (Patton, 1987:51). Barn och 

ungdomsenheter finns inom varje socialtjänst i varje stadsdel. Varje stadsdel anpassar sin 

verksamhet efter de lokala behoven, därför kan den sociala verksamheten se ut på olika sätt 

inom olika stadsdelar. I och med detta gjordes ett urval av sex stadsdelar för att jämna ut 

risken med alltför lokala omständigheter.  

 

Stadsdelarna valdes utifrån sina geografiska lägen. Nordligt, centralt och sydligt placerade 

stadsdelar inom Stockholms stad. Kontakten med socialsekreterarna skapades överlag genom 

telefonsamtal via stadsdelens växel till barn- och ungdomsenheterna. Samtalen togs oftast 

emot av jourhavande socialsekreterare, men även samordnare och enhetschefer har varit första 

kontakt. Förfrågan om att få intervjua utredande socialsekreterare med erfarenhet från ärenden 

med barn eller ungdomar som skolvägrar framfördes. Ofta passade undersökningens 

önskemål in på den socialsekreterare som tog samtalet, i annat fall skickades frågan vidare av 

jourhavande till andra utredande socialsekreterare inom den egna arbetsgruppen. 

Intervjuerna 

Intervjuguiden (se bilaga 2) skapades utifrån sex teman; Generell förståelse för begreppet 

skolvägran, generell uppfattning om metodval, generell förståelse kring socialsekreterarens 

roll, ett specifikt ärende, uppfattning om metodval i det specifika ärendet, och samarbete och 

  15  



 

kommunikation, generellt/specifikt. Med de generella frågorna söktes socialsekreterarnas 

allmänna uppfattningar utifrån egna erfarenheter och kunskaper. De specifika frågorna riktade 

in sig på ett unikt ärende som varje socialsekreterare valde att beskriva. Under varje tema 

fanns följdfrågor. Sammanlagt innehöll intervjuguiden tjugotvå förberedda frågor. 

Intervjusituationen 

De sju intervjupersonerna söktes hos de socialtjänster som finns inom varje stadsdel i 

Stockholms stad. Intervjuerna gjordes på intervjupersonernas arbetsplatser, alltså på de valda 

stadsdelarnas socialkontor. En av intervjuerna gjordes med två av socialsekreterarna samtidigt 

på önskemål från dem själva. Att så skedde framgår på några ställen i uppsatsens resultatdel. 

Under en av intervjuerna var även en praktikant från socialhögskolan i Stockholm närvarande. 

Intervjuerna inleddes med att undersökningens etiska principer muntligen redogjordes och att 

en skriftlig sammanställning (se bilaga 1) överlämnades om vad undersökningen skulle handla 

om, vad den skulle användas till, vilka rättigheter som intervjupersonerna hade och hur den 

informationen som intervjun genererade skulle behandlas. Även information om hur 

intervjupersonerna kunde komma i kontakt med den som utförde intervjun bifogades. 

Utskrift av intervjuer 

Utskrift av de bandade intervjuerna har i regel skett samma dag som intervjun hållits. Två av 

intervjuerna skrevs ut några dagar efter genomförd intervju. Intervjuuttalandena har inte 

skrivits ut ordagrant så till vida att upprepningar eller meningsavslutningar likt ”så är det”, ”å 

så” och ”liksom” i de flesta fallen tagits bort. Även sådan information som skulle kunna röja 

identiteten på klienter, socialsekreterare eller stadsdelar har tagits bort direkt vid utskrift, detta 

med respekt för de inblandade och för att slippa ta hänsyn till den sekretess-etiska faktorn vid 

senare tolknings- och analysarbete.  

Analysmetoder 

Den transkriberade intervjutexten gavs en ny och mer lätthanterlig form med hjälp av 

meningskoncentrering (Kvale, 1997:174). Det innebar att de tillfrågade socialsekreterarnas 

svar gavs en mer koncis form. Den väsentliga innebörden i svaren plockades fram. De 

koncentrerade meningarna gavs en mer skriftspråklig form till skillnad från den transkriberade 

texten som var ett skrivet talspråk. Den nu mer lättförståliga intervjutexten var fortfarande 

strukturerad utifrån intervjuguidens olika teman. I slutet av varje temasektion skrevs en 

sammanfattning av vad intervjupersonerna svarat. På grund av spretigheten i 
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intervjumaterialet gjordes en ny strukturering med rubriker utifrån svarens nyckelämnen. 

Dessa rubriker kunde till exempel heta Bakomliggande orsaker? och Vem gör anmälan? 

Rubrikerna fick sedan utgöra dispositionen till resultatdelen som alltså baserats på 

intervjumaterialet och exemplifierats med citat från intervjuerna. 

 

Analysens utgångsläge var induktivt då undersökningsarbetet länge hade en empirinära 

strategi. Induktiv analys innebär att mönster, teman och kategorier skapas utifrån den 

insamlade informationen (Patton, 1987:150). Under analysarbetet med det insamlade 

materialet har nya teman skapats och nya mönster har framträtt. Vid analysarbetet med 

intervjumaterialet framträdde olika ämnen mer påtagliga än andra, till exempel åsikter om 

skolans ansvarsområde. Dessa ämnen bildade mönster och en logik för det fortsatt 

analysarbetet. Flera av de mönster som framträdde visade sig kunna tolkas med hjälp av ovan 

nämnda teoretiska perspektiv. De organisationsteoretiska och socialkonstruktivistiska 

perspektiven kunde kasta nytt ljus över vissa av fenomenen som resultatdelen uppvisade. 

Vissa resultat diskuterades och tolkades främst i relation till tidigare forskning. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet innebär en tillförlitlighetsprövning av forskningsmaterialet. Förhållandena bör 

redovisas för läsarna. Förhållanden som att intervjuerna gjordes utan tidspress och att 

intervjupersonerna kunde säga vad de tyckte utan att det skulle leda till något obehag för dem. 

Enligt Ruth (1991:283) är det centrala att forskaren är medveten om sin egen förförståelse och 

hur den eventuellt kan påverka materialet. I den här uppsatsen har förförståelsen varit att det 

ibland förekommer diskursiva skillnader mellan skolan och socialtjänsten i synen på vad som 

är sociala brister hos barn och ungdomar, något som uppsatsförfattaren kunnat studera under 

utbildningens praktikperioder vid socialhögskolan. Att vara vaksam på hur godtycklig 

subjektivitet kan påverka hela materialet är viktigt för att höja reliabiliteten (Kvale, 

1997:213). Under intervjusituationerna ställdes de förbestämda frågorna utifrån 

intervjuguiden till alla intervjupersonerna. Enligt Ruth (1991:285) höjer standardisering 

reliabiliteten. Däremot anpassades och skiftades eventuella följdfrågor till intervjusituationen. 

Det kan ha påverkat reliabiliteten negativt om forskaren stannat följdfrågandet vid ett svar 

som passat undersökningen. Följdfrågorna finns inte med i intervjuguiden av utrymmesskäl. 

Likaså under transkriberingarna av intervjumaterialet ändrades information av 

anonymitetsskäl och de ersättningsord som valdes kan ju tänkas ha en annan betydelse än 

ursprungsordet vilket i så fall försämrar reliabiliteten. Med hänvisning till målsättningen att 
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sätta förförståelsen litet i skymundan vid intervjuerna så anpassades följdfrågandet till när den 

intervjuade inte längre hade något mer att säga i ämnet, till skillnad från att sluta 

följdfrågandet då intervjuaren inbillar sig ha förstått. De intervjuade socialsekreterarna gavs 

utrymme att tala färdigt om ett ämne. 

 

Validiteten hänger samman med innebörden och relevansen i forskningsmaterialet. Validitet 

kan beskrivas som vad som skall göras för att uppnå bästa resultat (Ruth 1991:286). 

Exempelvis kan vi fråga oss vilken typ av information vi skall samla in för att få svar på vår 

fråga? Hur skall informationsinsamlandet gå till? För att få veta hur socialsekreterarna tänkte 

kring sitt arbete utfördes kvalitativa intervjuer med socialsekreterarna. För att kunna samla in 

just den informationen som behövdes för att besvara uppsatsens forskningsfrågor 

formulerades en uppsättning frågor. Dessa var konstruerade för att på bästa sätt stimulera 

intervjupersonerna att ge så innehållsrika beskrivningar som möjligt. Validiteten i den 

kvalitativa forskningen bygger också på att läsaren klart kan följa med i hela den process som 

uppsatsen strukturerat presenterar och som avslutas med en analys (Larsson, 2005:117). 

Validitet är inte bara en fråga om vilka metoder som använts utan också en klar redovisning 

av var forskaren står uppfattningsmässigt gentemot det insamlade forskningsmaterialet, vilken 

forskarens förförståelse är (Kvale, 1997:218).  

 

Validitet innebär kontroll av det insamlade materialet. I denna undersökning har två av 

intervjupersonerna getts tillfälle att kontrollera sina bidrag till materialet efter att det 

bearbetats. Båda intervjupersonerna godkände materialet. Validitet innebär ett ifrågasättande 

av materialet. En fråga som kan ställas är om de tillfrågade socialsekreterarna talade sanning? 

Att jämföra svaren från de sju socialsekreterarna visar om det finns avvikande uttalanden. 

Dessa avvikelser måste i så fall klart redovisas och diskuteras i uppsatsen. Denna redovisning 

anses gjord i resultatdelen. Validitet innebär även teoretisk kunskap om det som undersöks. 

För att avgöra om en metod undersöker vad det är tänkt att den skall undersöka behöver 

forskaren vara teoretiskt införstådd om vad som undersöks (Kvale, 1997:218-220). Under 

uppsatsarbetet har litteratur om fenomenet skolvägran och organisationsteori studerats.  

 

Uppsatsens eventuella generaliserbarhet kan benämnas som analytisk generaliserbarhet 

(Kvale, 1997:210). Det innebär att en helhetsbedömning utifrån undersökningens resultat görs 

och om det kan förklara fenomen i andra liknande sammanhang. Målet med uppsatsen var att 

studera hur socialsekreterare förstår och arbetar med skolvägranärenden. Genom att så noga 
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som möjligt beskriva vilka argument som använts för att generalisera uppsatsens resultat kan 

således läsaren själv på egen hand bedöma riktigheten i generaliseringsanspråken. En möjlig 

generalisering blir att uppsatsens resultat går att applicera på andra utredande 

socialsekreterare inom Stockholms stad som arbetar med ärenden där det förekommer 

skolvägran. Argument för detta är att de sju intervjuade socialsekreterarna från sex stadsdelar 

visat på likheter i sätt att tänka och förstå fenomenet skolvägran som inte var områdesbundet. 

Etiska aspekter  

När det gäller att göra utredningar och skriva rapporter skall det utföras på sånt vis att 

människor inte nedvärderas, förnedras, förtrycks eller på något vis skadas, vare sig på lång 

eller kort sikt (Edvardsson, 2003:121). Etiken skall även sträcka sig att gälla övriga personer, 

organisationer och samhällen som direkt eller indirekt berörs av textens innehåll (Ibid., 

2003:121). Arbetet med uppsatsen har utgått från dessa etiska principer. Under hela 

uppsatsarbetet har de etiska aspekterna varit viktiga och framträdande. De etiska aspekterna 

spelade roll redan under planläggandet av uppsatsen genom val av intervjupersoner och 

därigenom lades grunden till hela uppsatsens inriktning. Att utredande socialsekreterare 

valdes berodde till viss del på de etiska aspekterna. Antagandet gjordes att intervjuerna kunde 

föras på ett objektivt plan om de intervjuade inte var personligt involverade eller drabbade. 

Risken för att socialsekreterarna personligen skulle vara drabbade av skolvägran ansågs som 

liten till skillnad från att intervjua anhöriga eller direkt drabbade. Samtidigt besatt 

socialsekreterarna erfarenhet och kunskap och blev därigenom intressanta intervjupersoner. 

 

I och med socialsekreterarnas kunskap om sekretess och etik skulle intervjun kunna föras 

övergripande utan att väsentliga, viktiga och intressanta aspekter kring deras erfarenhet av 

skolvägran försvann och utan att de drabbade, de barn och ungdomar samt deras familjer 

skulle avslöjas. Av samma skäl har socialsekreterarnas namn och arbetsort utlämnats. Dessa 

etiska gränsdragningar gjordes först och främst utifrån kravet att aldrig riskera identiteten på 

de privatpersoner som intervjuerna vid flera tillfällen kom att kretsa kring eller de som 

intervjuades men även av förenklande skäl. De intervjuade nämnde aldrig några namn vare 

sig på barn eller skolor vilket gjorde att sekretessredigeringen under transkriberingsarbetet 

underlättades. I den mån det förekom namn, antingen på orter, chefer, kolleger eller lokala 

metoder redigerades detta bort under transkriberingen. Därmed blev det fortsatta analysarbetet 

klart förenklat ur etiskt perspektiv.  
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Före intervjun informerades intervjupersonerna dels muntligen och dels skriftligen (se bilaga 

1) om vilka etiska regler uppsatsarbetet ställt upp. Redan i de inledande telefonkontakterna 

med intervjupersonerna informerades de om att bandspelare skulle användas under intervjun. 

Trots det blev flera förvånade över bandspelaren vid intervjutillfället men ingen nekade att 

intervjun spelades in. Inga anteckningar som kunde koppla ihop personer med inspelad eller 

utskriven information gjordes. Kassettbanden med intervjumaterialen förstördes efter 

transkriberingarna genom att de eldades upp. Det var viktigt för uppsatsarbetet att ha 

möjligheten att kunna härleda citat till rätt person eller stadsdel och att uppsatsförfattaren gavs 

möjlighet att ta kontakt med intervjupersonerna för eventuella förtydliganden. Därför 

skapades ett kodsystem som skrevs ner, trycktes ut och raderades från datorn. Kvar fanns 

endast ett exemplar av kodsystemet som förvarades i författarens hem och förstörs 

tillsammans med transkriberingarna efter examinationen. 

 

Resultat 
I resultatdelen redogörs för de empiriska resultaten från intervjuerna. Resultatdelen är 

uppdelad i fyra avsnitt; Socialsekreterarnas uppfattning om skolvägran, Andra instanser, Om 

metoderna och Socialsekreterarnas uppfattning om ansvarsområden. 

Socialsekreterarnas uppfattning om skolvägran 

Generell förståelse 

För att få en uppfattning om vilken förståelse socialsekreterarna hade för skolvägran fick de 

inledningsvis beskriva hur de tolkar och förstår begreppet och fenomenet skolvägran. 

Samtliga socialsekreterare konstaterar att det existerar ett fenomen som de kan kalla 

skolvägran. Socialsekreteraren i det följande citatet menar att det inte är något ovanligt med 

skolvägrande barn och ungdomar: 

 
”Det är klart att det finns skolvägran, det är alltid några ungdomar som är aktuella och som vägrar gå 

till skolan. Jag har haft en del såna ärenden, nästan alltid nån som är aktuell på grund av det. Jag har 

under de åtta, nio åren som jag jobbat stött på det regelbundet, kanske ett par ärenden om året, med barn 

och ungdomar som inte går till skolan alls och inte har gjort det under en lång period och då menar jag 

under en hel termin.”  
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Majoriteten av socialsekreterarna menar att de ständigt har olika pågående ärenden med barn 

och ungdomar som skolvägrar. Någon hade även haft ett skolvägranärende där barnet eller 

ungdomen fått diagnosen skolfobi. Ordet skolvägran var nytt för en del av socialsekreterarna, 

men associerar begreppet med skolk. En socialsekreterare konstaterade, efter att hon fått 

frågan om vad skolvägran står för, att inom den stadsdel där hon arbetar förekommer det 

ungdomar som inte går till skolan och att det är ett problem i sig oavsett vad fenomenet har 

för begrepp. 

 
”Skolvägran är ju mer än bara strövis skolk så att säga, vi har ganska många ungdomar som över 

huvudet inte går i skolan alls och inte gjort det under en period, så tänker jag. Jag vet inte, det är väl 

inget ord man kan slå upp sådär, att det finns nån fast formulering för.” 

 

I de arbetsgrupper som socialsekreterarna ingick i hade det knappast förts någon diskussion 

alls om fenomenet skolvägran. 

 
”Jag har inte hört så mycket om dessa frågorna och det har inte diskuterats speciellt mycket i 

arbetsgruppen heller, och nu är det då flera såna här ärenden samtidigt, hos kolleger också. Och 

skolvägran är ju ett ord och man funderar ju vad det står för”. 

 

En annan socialsekreterare menade att i den mån det har diskuterats inom arbetsgruppen har 

det varit utifrån var ansvarsområdet går för de inblandade organisationerna.  

 

Socialsekreterarnas uppfattning om ärendetillströmningen över tid skiljde sig åt dem emellan. 

Fyra av dem hade inte märkt någon ökning i ärendetillströmningen, en anade en ökning 

medan två upplevde påtaglig ökning under det senaste året. En av socialsekreteraren som 

märkt en ökning i ärendetillströmningen berättar: 

 
”... det känns som om skolan är mer benägna att anmäla nu, dom anmäler mer, det kommer in fler 

anmälningar från skolan nu mot vad det gjorde. Från när jag började så är det fler skolanmälningar nu. 

En del anmälan kan vara där det handlar enbart om väldigt hög frånvaro, kanske inte direkt några andra 

bekymmer, så det har blivit en ökning”. 

 

Även om flertalet socialsekreterare inte märkt någon ökning av skolvägranärenden inom sina 

egna stadsdelsområden, tyckte sig en av de intervjuade uppleva att hon läste och hörde mer 
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om skolvägranbeteende på senare tid än tidigare fast hon inte märkte någon ökning bland 

ärendena. 

Uppfattning om bakomliggande orsaker 

De intervjuade socialsekreterarna var övertygade om att det företrädelsevis var inom familjen 

som orsaken till skolvägranbeteendet fanns. Ofta kretsade socialsekreterarnas funderingar 

kring systemteoretiska5 orsaker till att barn och ungdomar skolvägrar, exempelvis problem i 

föräldrarnas inbördes relation eller problem i föräldrars sociala situation. 

 
”Det handlar ofta om att det är något annat bakom, ofta något problem i familjen eller någonting som 

gör att barnet inte vill gå till skolan eller väljer att stanna hemma. Det är något som bekymrar barnet för 

att det är något i hemmet som gör att det inte kan lämna mamma eller pappa eller så. Men det kan också 

handla om en förälder som har svårt att sätta gränser. Så det kan vara allt möjligt.” 

 

Just föräldrars förmåga att sätta gränser och ibland svaga föräldrakontroll tas upp av flera 

socialsekreterare. En socialsekreterare menade att han kunde urskilja två varianter av 

skolvägran. De som inte går till skolan och är någon annanstans, sen de som endast är hemma 

och vägrar att gå. Några socialsekreterare anser att det inte heller gick att se några tydliga 

socioekonomiska mönster i förekomsten av skolvägran bland de ärenden de hade erfarenhet 

av. 

 
” Min erfarenhet är att det är ett problem som också uppstår i, kanske, där alltså familjer också är 

väletablerade i samhället, där föräldrarna har jobb och sådär. Jag har sett det både i välfungerande 

familjer och i familjer där det finns ett annat problem också”. 

 

En annan socialsekreterare hade däremot uppmärksammat ett mönster i sina ärenden, men av 

ett annat slag. Ungdomarna i socialsekreterarens ärenden som hade problem med sin skolgång 

var alla flickor, de var enda barnet och hade ensamstående mödrar med egna sociala problem. 

Förutom att händelser eller situationer i familjen kan framkalla skolvägran går det enligt 

socialsekreterarna att finna orsaker till skolvägran i barns och ungdomars psykiska ohälsa 

eller i problematiska skolförhållanden. 

 

                                                 
5 Systemteori innebär att människor är beroende av olika system i sin sociala omgivning för att klara av att leva 
ett tillfredsställande liv, familjen är ett system och därför bör det sociala arbetet fokusera på sådana system 
(Payne, 2002:198). 
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” Det kan ju vara ungdomar som är deprimerade till exempel. Eller det kan ju vara mobbing eller att det 

hänt något på skolorna. Och så är det kanske när man börjar utreda att det ses som om orsaken ligger 

hos individen, att de med vilje inte tar sig till skolan men när man börjar peta i det kommer det fram 

andra flera delar och det gör det ju när det kommer till socialtjänsten”. 

 

Socialsekreteraren nämner att det inledningsvis i en utredning kan verka som om det är 

ungdomens karaktär eller attityd som gör att denne inte går till skolan men ingen av de 

intervjuade socialsekreterarna uttryckte någon uppfattning om att barn och ungdomar som 

skolvägrar skulle vara lata eller gilla att inte gå till skolan, däremot talade en av 

socialsekreterarna om elevers skoltrötthet och att det kunde vara bra för äldre elever att ta ett 

sabbatsår utan att vuxna skall skuldbelägga dem för det.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ansåg socialsekreterarna att orsakerna till skolvägran först och främst 

gick att finna inom familjen, men psykiska eller skolrelaterade problem kunde enligt 

socialsekreterarna också vara orsaker till skolvägran. Socialsekreterarna hade ständigt några 

pågående ärenden. En tolkning utifrån socialsekreterarnas svar är att de använder begreppet 

skolk för alla de situationer då barn inte går till skolan och att skolvägran är ett relativt nytt 

begrepp för dem, men som ändå tycks uppfattas som en allvarligare problematik än vanligt 

skolk. 

Andra instanser  

Skolan anmäler 

Det är först och främst skolan som enligt intervjupersonerna anmäler till socialtjänsten när ett 

barn eller en ungdom har problem med skolgången. I vissa stadsdelar kan skolan anmäla 

direkt till en förebyggande enhet. En socialsekreterare berättar: 

 
”Skolan kan söka stöd hos en förebyggande enhet, det behöver inte gå via oss. Ett barn slutade gå till 

skolan, sen slutade barnet gå ut över huvud taget, och då har den här förebyggande enheten tränat barnet 

i att gå ut för att kunna gå till skolan. Den förebyggande enheten tyckte ändå att det var sån stor oro 

kring barnet så de remitterade ärendet till oss”. 

 

Med ”oss” menas socialtjänstens utredningsavdelning på barn- och ungdomsenheten. Även 

om ett förebyggande team består av socialsekreterare måste dessa anmäla sina misstankar om 
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att ett barn far illa till barn- och ungdomsenheten och det räcker enligt anmälningsplikten6 

med misstankar. Det är endast utredande socialsekreterare inom individ- och familjeenheten 

som har befogenhet att genomföra en utredning om det finns misstankar om att ett barn far 

illa. Vem som helst kan däremot göra en anmälan till socialtjänsten när som helst. För övrigt 

har personal både från andra delar av socialtjänsten och från skolan anmälningsplikt om det 

finns misstankar om att ett barn far illa. Är rektorer, kuratorer eller lärare osäkra i någon 

situation kan de alltid rådgöra med socialtjänsten. De behöver inte nämna några namn, vare 

sig sitt egna eller på den det gäller. 

Barn- och ungdomspsykiatrin [BUP]7

Socialsekreterarna ansåg att det många gånger var bättre att skolan tog kontakt, eller ännu 

hellre att skolan föreslår att föräldrarna, tar kontakt direkt med BUP än att ärendet först går 

via socialtjänsten. En socialsekreterare menade att vissa BUP prioriterar samtal från barn och 

föräldrar framför samtal från socialtjänsten. Majoriteten av de intervjuade socialsekreterarna 

ansåg att kontakten med BUP fungerade bra men att personalen på BUP kunde vara svåra att 

komma i kontakt med. De ansåg också överlag att BUP hade lång väntetid innan barnen och 

deras familjer fick någon hjälp. Två socialsekreterare med samma stadsdels BUP hade olika 

uppfattning om huruvida kontakten med BUP fungerade bra eller dåligt. På frågan om hur 

socialsekreterarna uppfattade samarbetet med BUP svarade den mer positivt inställda 

socialsekreteraren så här: 

  
”Jag tycker att det blivit mycket bättre, jag tänker på kommunikationen med BUP, de senaste åren. 

Tidigare så var det jättesvårt att få till en dialog, de är så väldigt specialiserade, ”vi kan bara göra det 

här”. Jag tycker det är bättre, de har öppnat upp litet. Jag tycker de är beredda att jobba lite mera 

annorlunda än vad de gjorde tidigare, förr var det bara sitta på rummet och prata om psykiatriska saker. 

Mer att man diskuterar sig fram snarare, kan vi vara till hjälp på något sätt här och kanske inte låsa sig 

fast”. 

 

Socialsekreteraren uppfattade det som om personalen på BUP numer gjorde hembesök i större 

utsträckning, och tänkte på ett flexiblare sätt idag. Den andre socialsekreteraren som inte 

tyckte att samarbetet fungerade bra menade att BUP ofta försökte tala om för henne vad hon 

skulle säga och göra istället för att personalen på BUP talade med den unge eller med familjen 

direkt. Hennes erfarenhet var även att en familjs problem, som ett BUP inte tagit emot i en 
                                                 
6 14 kap. 1§ socialtjänstlagen. 
7 I Stockholms län finns 16 barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar [BUP] som vänder sig till barn och 
ungdomar 0-17 år och deras familjer. 
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stadsdel, hade blivit behandlat av ett annat BUP i en annan stadsdel. Detta kan vara ett 

exempel på att verksamheten inom de olika BUP som finns i Stockholm, påverkas av vilka 

resurser de har tillgång till, liksom stadsdelarnas olika socialtjänsters verksamheter påverkas. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis var det enligt socialsekreterarna skolan som oftast gjorde anmälan. 

Socialsekreterarna ansåg att skolrelaterade problem hörde till skolans ansvarsområde. Vid 

misstankar om problem i familjen var det socialtjänstens sak och vid psykisk ohälsa hos 

barnet var det enligt socialsekreterarna socialtjänstens eller BUP:s ansvar. 

Om metoderna 

Generellt tillvägagångssätt 

Socialsekreterarna menar att de vanligtvis använder en generell utredningsmetod, alltså ett 

tillvägagångssätt som är oberoende av problematik. Det kan innebära samtal med barnet, 

föräldrarna och skolan. En socialsekreterare berättade att hon och hennes kolleger utgick från 

ett systemteoretiskt arbetssätt: ”Vi har länge jobbat systemiskt, och det betyder ju att man 

försöker titta på hela systemet, barnets hela situation”. Ingen särskild utredningsmetod för 

skolvägran nämns av någon. En av socialsekreterarna tycker att socialarbetare verkar 

improvisera utifrån egen erfarenheter eller tycke. Flera socialsekreterare förklarar att de i 

utredningen försöker hitta de bakomliggande orsakerna till att ett barn inte går till skolan. En 

socialsekretare hade vid ett tillfälle använt intervjumetoden EuroADAD8 under en utredning 

där skolvägran förekom. Den används även allmänt på ungdomar och täcker av olika 

områden. Ett av områdena är skolan. Intervjun utmynnar i att en skattning görs av resultaten 

som presenteras för föräldrarna. Resultatet kan då visa inom vilka områden ungdomen har 

problem.  

 

En av socialsekreterarna berättade om ett återkommande forum för alla verksamhetsdelar 

inom en stadsdel. Under ledning av en ordförande diskuteras ett ärende förutsättningslöst; 

”hur skall vi bäst tillsammans lösa de problem som vi har, vad kan socialtjänsten göra, vad 

kan skolan göra”. Med på dessa möten är cheferna från barn- och ungdomsenheten samt de 

professionella som är involverade i ett ärende.  
                                                 
8 EuroADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnos) är en strukturerad intervju som ger en mångdimensionell bild 
av ungdomar. Den belyser sju livsområden: fysisk hälsa, utbildning, sociala relationer, brottslighet, 
alkohol/droger och psykisk hälsa. Intervjun fastställer en problemprofil och ger indikationer på 
behandlingsbehov inom varje område. Informationen kan användas i klientarbete, behandlingsplanering, 
utvärdering och forskning. 
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Mötet mellan socialsekreterare och klient som företeelse framhålls av en socialsekreterare 

som ett metodval, möten tillsammans med ungdomen, föräldrarna och skolan. Om 

socialsekreteraren anar att det finns något bakomliggande, oavsett vad det kan vara, blir det 

viktigt att tala om det. En av socialsekreterarna menar att det krävs återkommande möten med 

barn och föräldrar, även tillsammans med skolan för att det överhuvudtaget skall gå att 

komma underfund med eventuellt bakomliggande orsaker, han säger ”Man skall inte ge sig 

utan fortsätta ha möte på möte och uppmärksamma det här”. Samtidigt visar vuxna att de bryr 

sig och budskapet blir att det är viktigt att gå till skolan, menar socialsekreteraren. I uppgiften 

som utredande socialsekreterare ingår enligt flera av de intervjuade socialsekreterarna, 

förutom att utreda sociala förhållanden, att vägleda och stödja föräldrar och barn, att 

samordna insatser, samarbeta med andra organisationer och fördela ansvar. En av 

socialsekreterarna menar att i en del utredningar har han varit den som förmedlat information 

mellan barn, föräldrar och skolan då kontakten emellan dem ibland varit dålig. 

 

Socialtjänstens eget samarbete med skolan var något som alla de intervjuade 

socialsekreterarna såg som väsentligt. En socialsekreterare beskrev hur socialtjänsten idag 

hade möjlighet att i projektform bilda arbetsgrupper gemensamt med skolan. Utifrån en 

särskild strukturerad arbetsmodell arbetar socialtjänsten och skolan med barnet och 

föräldrarna. Arbetsmodellen skuldbelägger inte barnet och ser skolvägran som uttryck för 

andra problem som de vuxna skall samarbeta kring. Socialsekreteraren beskrev vidare att 

tidigare kartlades hemförhållanden mera men med detta nya synsätt fås även möjlighet att 

kartlägga hur det ser ut i skolan, hur skolan är organiserad och vilka förutsättningar barnet har 

i skolmiljön. 

Val av insatser 

Genom arbetsuppgifter eller en vårdplan instrueras till exempel en familjebehandlare. Dennes 

arbete beror inledningsvis på hur grundlig utredningen varit. Det är inte alltid som den 

utredande socialsekreteraren får fram tillräcklig information på grund av att familjen kanske 

inte vill samarbeta eller ens har möjlighet att lämna nödvändig information. Detta kan leda till 

att valet av insats inte blir bra inledningsvis. Om däremot socialsekreteraren håller kontakt 

med behandlaren ökar chansen till bra insatser. 
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” I denna stadsdel finns anställda familjebehandlare och väldigt utbyggt med kontaktpersoner. En hjälp 

som fungerar bra och flexibelt”. 

 

Flera av de intervjuade socialsekreterarna framhöll insatsen kontaktperson9 som vanligt 

förekommande inom stadsdelarna. Det var endast i en av stadsdelarna som insatsen 

kontaktperson inte var lika vanlig. Varför den insatsen inte var lika vanlig framkom inte under 

intervjun men socialtjänsten hade enligt socialsekreteraren inte använt sig av den typen av 

insats i speciellt hög grad tidigare. Det hade istället funnits tillfällig extrapersonal på 

socialtjänsten som ibland fått i uppdrag att fungera som kontaktperson. 

 
”Vi hade en person här, under någon arbetsmarknadspraktik, ung kille, och han tillsatte vi några 

ärenden för att han skulle gå hem till ungdomar och följa med dem till skolan. Nu har vi arbetslösa 

akademiker. De har fått sådana uppdrag men annars innan de här personerna fanns så gjorde vi inte så 

mycket sånt.” 

 

Andra sätt att arbeta på i ärenden med barn som skolvägrar är genom föräldrautbildning 

kallad KOMET10. Detta är något som förekommer i flera stadsdelar. En av de intervjuade 

socialsekreterarna utbildade föräldrar enligt den metoden. Syftet med KOMET är att hjälpa 

föräldrarna hitta nycklar till en bättre kommunikation med sina barn och även att skapa en 

bättre kommunikation mellan föräldrar och skola. Samarbete mellan skolan och föräldrarna 

skapar möjligheter att tala samma språk kring barnen och på så vis inger de vuxna som finns 

kring ett barn samma budskap. ”Överhuvudtaget håller stadsdelen på att utveckla egna 

resurser, det är ett sätt att spara pengar” säger en annan av socialsekreterarna. Flera stadsdelar 

låter utbilda redan anställd personal inom olika metodområden, på så vis undviker de att köpa 

in dyra tjänster från privata vårdgivare. Just ekonomin är det fler socialsekreterare som berör. 

Den stadsdel som hade inrättat ett återkommande forum där olika kommunala verksamheter 

kunde mötas och diskutera problemlösning i till exempel skolvägranfrågor, diskuterade även 

problemlösning utifrån ett budgetperspektiv. Många gånger handlar det om vem som skall ta 

det ekonomiska ansvaret, skolan eller socialtjänsten. Huruvida det är möjligt för de olika 

organisationerna att dela på kostnaderna, svarar en socialsekreterare:  

                                                 
9 En kontaktperson är en vuxen stödperson som får ett relativt lågt arvode från stadsdelen. Kontaktperson 
används ofta för barn med egna svårigheter eller för barn som har problematiska hemförhållanden. 
Kontaktpersonen får inte tillsättas i stället för professionell behandlingsinsats utan är mer ett stöd och ofta 
komplement till familjeterapeutiska insatser (Fridh & Norman, 2005:148). 
10 KOMET står för Kommunikationsmetod och är ett evidensbaserat strukturerat föräldraträningsprogram för 
föräldrar med barn med problematiska beteenden. Fokus ligger på att bryta negativa beteenden och förstärka det 
som barnet gör bra.  
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”Det är en diskussionsfråga. Det har varit väldigt vanligt att den tunga bördan hamnar hos oss /.../. Idag 

är det extremt svårt, vi får inte igenom någonting. Vi har ändå så pass mycket att det inte räcker med 

våra öppenvårdsinsatser, det behövs annat, mer avancerat och det kostar pengar, och det är restriktioner, 

sparbeting”. 

 

Socialsekreteraren tyckte det var svårt att få vissa insatser godkända av cheferna. Flertalet av 

de intervjuade socialsekreterarna ansåg dock att det generellt gick bra att komma överens om 

vilken typ av insats ett visst ärende var i behov av. 

Sammanfattning 

En sammanfattning av avsnittet blir att socialsekreterarna inte ansåg sig använda någon metod 

specialiserad på utredning av skolvägran utan utredde skolvägran på samma vis som annan 

problematik. Däremot hade utredningsmetoden EuroADAD använts vid ett skolvägranärende. 

Kontaktperson, familjebehandlare och föräldrautbildning var insatser som förekom vid 

skolvägran och samarbetet med skolan var något som alla de intervjuade socialsekreterarna 

såg som väsentligt. 

Socialsekreterarnas uppfattning om ansvarsområden 

Majoriteten av socialsekreterarna anser att barns och ungdomars problem i skolan ligger inom 

skolans och föräldrarnas ansvarsområde. Några av socialsekreterarna menar att barnets 

individuella skolbehov är något skolan skall bemöta. Ansvaret för att barnet kommer till och 

från skolan vilar på föräldrarna, menar några av socialsekreterarna. Om föräldrarna inte klarar 

föräldraansvaret kan socialtjänsten stötta dem med vägledande föräldrasamtal. Om barnet mår 

psykiskt dåligt eller om hemsituationen är problematisk så är det socialtjänstens ansvar. Några 

av socialsekreterarna nämnde det faktum att socialtjänsten inte är den enda organisationen 

som skolan kan vända sig till då de försöker komma till rätta med skolvägran utan även barn- 

och ungdomspsykiatrin finns att tillgå. 

 

När socialsekreterarna tidigare beskrev metoder i utredningsarbetet kom flertalet av dem in på 

ansvarsområden för socialtjänsten respektive skolan. Överlag menade socialsekreterarna att 

om det inte upptäcks några sociala brister hos eller kring barnet eller ungdomen, utan det 

endast är skolan som inte fungerar för den unge avslutas utredningen utan insats: 
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” Om vi får in en anmälan om att ett barn inte går i skolan då utreder vi den sociala situationen, det är 

det som är vårt uppdrag. Kommer vi fram till att det finns brister i den sociala situationen hos 

ungdomen eller i föräldraförmågan så att säga, då utreder vi ju det och vad möjliga insatser till det 

skulle kunna vara, i vanlig ordning, det är ingen skillnad. Och är det så att vi kommer fram till att det 

inte finns några brister i föräldraförmågan eller i barnets eget beteende utan detta är ett eget isolerat 

beteende, så kan det ju vara, det enda problemet man har är att man inte går i skolan, då avslutar vi utan 

insatser”. 

 

En annan socialsekreterare menar att när det faller sig så att ärendet inte passar in i det som 

socialtjänsten skall arbeta med, då gäller det att i stället uppmuntra föräldrar och skola att 

komma på lösningar. Hon såg det som viktigt med flexibelt arbete från alla inblandade och 

kanske framförallt ett tidigt hjälpsökande från skolorna. En socialsekreterare beskrev sin 

inställning så här: 

 
” Jag har tidigare i mitt yrkesverksamma liv haft en ganska hård linje, men jag börjar mjukna nu och det 

är bara den allra sista tiden kan jag tycka och ser svårigheter, men förr har jag haft den här linjen, och 

det gäller även gentemot psykiatrin när det varit den typen av ärenden, det är deras och vi behöver inte 

in alls. Det är likadant här liksom, skolan, blanda inte in oss. Det är solklart erat problem ni får fixa det 

och försökt att hålla en klar och tydlig linje i tron om att tydlighet hjälper alla liksom va, och det kanske 

inte behöver vara fel. Samtidigt tycker jag det är svårt”. 

 

En anledning till att socialsekreteraren tyckte att det blivit svårare att avgöra hos vilken 

organisation ett skolvägranärende hörde hemma kan bero på ökad förståelse hos 

socialsekreteraren om att skolvägran kan orsakas av många olika saker; familjesituationen, 

psykisk ohälsa eller en kombination av dem. Även kunskap om organisationernas kapacitet, 

till exempel att BUP kan ha lång väntetid och att skolan har svårt att skaffa sig uppfattning om 

hur familjeförhållandena ser ut, kan göra det svårare att helt utesluta att ärendet ligger inom 

socialtjänstens ansvarsområde. 

 

Några av socialsekreterarna tycker samtidigt att det ofta tar lång tid innan skolorna anmäler 

skolvägran till socialtjänsten. Ibland har det gått en termin innan socialtjänsten blir 

informerad. Under denna tid har antagligen skolan själv försökt komma tillrätta med 

problemet men inte lyckats.  

 
”...det pratar vi ofta om att lärare, tror vi, är så där att dom skall klara sin klass och att det är väldig 

prestige i det. Och de försöker länge tills det bara inte går och tänker då att någon annan skall lyckas på 
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en vecka, en månad och så är det lika svårt för den, och den kanske inte känner till hur skolan fungerar. 

Men om man sökte hjälp tidigare, eller jobbade på andra sätt för att möta det här, man måste vilja tänka 

flexibelt för att möta ungarna”. 

 

En socialsekreterare är inne på samma spår och menar därför att socialtjänsten skall vara 

inkopplad tidigt i och med att skolvägran enligt honom är ett socialt riskbeteende hos den 

unge. ”Det går inte att förvänta sig att skolan löser det helt själv, socialtjänsten skall vara 

inblandad och samarbeta med skolan”. 

 

Under intervjuerna med socialsekreterarna talade de flera gånger om skolan som en helhet. 

Det är den naturligtvis inte. Inom en stadsdel finns vanligtvis många skolor av olika slag. 

Förskolor, grundskolor med olika stadier, särskolor och i vissa stadsdelar även 

gymnasieskolor. Alla dessa skolor har sina egna skolledningar och olika budgetar som 

påverkar skolans egna resurser och möjligheter till insatser. Olika ledningar och olika 

inställningar ger olika uppfattningar mellan skolorna om hur en skolas utomorganisatoriska 

relationer skall skötas.  

 

Flera av de intervjuade socialsekreterarna ansåg att vissa skolor agerar i efterhand. När en 

elev samlat på sig ett högt antal frånvarotimmar så vidtas åtgärder och ibland leder vissa av 

dessa åtgärder till att socialtjänsten kontaktas. Sen fanns det enligt en av socialsekreterarna, 

skolor som aktivt tog kontakt och ringde till eleverna på morgonen för att de skulle komma 

upp. Samma socialsekreterare svarade så här på frågan om vad hon tror det beror på att 

skolorna har olika sätt att ta sig an närvaroproblematik: 

 
” Det är väl ledningsfrågor antar jag, så det finns ledningar i skolorna som, du frågar mig tror så jag tror 

alltså att det är som i en skola i ett belastat område med hög invandrartäthet att det kanske varit 

nödvändigt att för att få en gynnsam pedagogisk situation måste, gå in och ringa till elever och fråga om 

dom har vaknat. Hitta lösningar, praktiska lösningar för att eleverna överhuvud taget skall komma till 

skolan. Man ser att det är viktigt för dem, för det är nog körigt på annat sätt att finnas i skolan”. 

 

Socialsekreteraren menar att i en skola ansåg ledningen att de kunde påverka elevernas 

framtida chanser i samhället genom att eleverna fysiskt befann sig inom skolan. En tanke som 

fanns hos vissa av socialsekreterarna var att skolorna borde tänka mer i banor kring socialt 

arbete samtidigt som socialtjänsten borde få in ett pedagogiskt tänkande i större omfattning än 

nu. En åsikt från en socialsekreterare var att skolan förutom att vara en pedagogisk 
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organisation även har en helande inverkan på barn och ungdomar, ”det behöver inte vara 

hopplöst bara för att inte familjeförhållandena är idealiska”. Hon menar att skolan också kan 

vara något som skapar fotfäste och stabilitet när det kanske är problematiskt hemmavid.   

 

En socialsekreterare berättar om en händelse när en skola ville ha med representanter från 

socialtjänsten vid ett möte med en ungdom och dennes förälder.  

 
” Och sen ett ärende där jag var inblandad. Då var jag den här tjuriga som inte fattade vad jag skulle 

med alls för, men jag gick dit ändå och jag var väl inte direkt gladare sen. Det var ett möte på skolan, 

rektorn var väldigt angelägen och eldade på liksom och så hade vi möte med mamman, ungdomen och 

rektorn och andra från skolan och jag och en samordnare mellan skolan och socialtjänsten. Jag tror vi 

var på två möten, jag har svår att förstå skolans påeldning. Ungdomen fick berätta om sina önskemål 

och skolan gick med på dem...vad det nu var, sen var det inget mer problem med det. Varför ha med oss 

på tåget över huvudet taget, varför tog dom inte de här stegen själva utan oss först och sen se, det 

misslyckades, nu, kunde jag tänka. Om det skall vara ett samarbete kring en person så borgar det inte 

för ett jämlikt samarbete om de vill sätta ett problem i knät, det blir dåliga ingångar”.  

 

Det finns hos några av socialsekreterarna misstankar om att olika skolledningar nästan 

använder socialsekreterarnas närvaro som ett påtryckningsmedel gentemot föräldrarna och 

den unge. Några socialsekreterare berättar att de ibland uppfattar det som att skolan vill att 

socialtjänsten skall agera med dramatiska insatser för att komma tillrätta med någon 

problematik. Fler av socialsekreterarna nämner tillfällen då skolan framfört önskemål om att 

en viss ungdom borde omhändertas. En socialsekreterare berättar så här om sin kontakt med 

en skola och ett särskilt ärende: 

 
”Den har inte varit så bra, skolan har ju velat att vi skall göra mer och vi vill att de skall göra mer, så det 

är ett bollande. Skolan tycker vi skall placera ungdomen i vissa lägen. Skolan är lite gammalmodiga kan 

man känna, i alla fall vissa lärare som man haft kontakt med de har en förlegad syn på vad 

socialtjänsten har för möjligheter över huvudtaget, jag menar vi har en lagstiftning och ekonomi att rätta 

oss efter, det går inte att, göra vad som helst, och det är inte bra att göra vad som helst för placerade 

ungdomar går det dåligt för”. 

 

Att det går dåligt för placerade ungdomar är det inga av de övriga socialsekreterarna som 

uttrycker men att socialsekreterarna först och främst förespråkar insatser i hemmet eller under 

dagtid är tydligt. När de intervjuade socialsekreterarna beskrev några ärenden med barn och 

ungdomar som skolvägrat var familjebehandling den vanligaste insatsen följd av insatsen 
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kontaktperson. I några av de beskrivna ärendena löste inte de första valen av insats problemen 

utan efter några månader upp till ett år ändrades några av insatserna till 

dagbehandlingsverksamhet eller till en skola med behandling. Något ärende remitterades 

vidare av socialtjänsten till BUP. I tre av ärendena läste slutligen ungdomarna in 

grundskolebetygen och fortsatte efter några år till vanliga gymnasieskolor.  

Sammanfattning 

Om socialsekreterarna inte upptäcker några sociala brister under en utredning avslutas 

utredningen utan insats. Socialsekreterarna ansåg att det ibland kunde gå lång tid innan 

skolorna anmälde skolvägran till socialtjänsten och att skolorna då kunde ha förväntningar på 

ett snabbt resultat.  

 

Analys 
I denna del kommer resultatet att analyseras med hjälp av tidigare forskning och genom 

uppsatsens teoretiska perspektiv; human service organisation. 

Socialsekreterarnas definition av skolvägran 

Enligt vad socialsekreterarna säger i intervjuerna så definierar de skolvägran som när barn och 

ungdomar vägrar gå till skolan. Skolvägran är enligt några socialsekreterare något mer än 

skolk, vad skolk är definieras inte av socialsekreterarna men skolvägran är enligt dem något 

som pågått en längre period, en hel termin enligt en av socialsekreterarna. Däremot kunde 

socialsekreterarna urskilja två varianter av skolvägran, de som inte var i skolan men heller 

inte hemma, och de som var kvar i hemmet under skoltid. En tolkning skulle kunna vara att de 

barn som var någon annanstans än i skolan eller hemmet skolkade i betydelsen att föräldrarna 

i sådant fall skulle ha sämre chans att känna till att barnen inte var i skolan (Kearney, 

2001:210). Skolvägran kan enligt socialsekreterarna också vara mobbing eller något fobiskt. 

Skolfobi nämns som en diagnos i samband med skolvägran av en socialsekreterare och kan 

definieras som en typ av skolvägran som resulterar i skolfrånvaro med föräldrarnas vetskap 

enligt Kearney (2001:209). Sammantaget går dessa definitioner att känna igen i beskrivningen 

som Kearney (2001:7-8) ger av skolvägran, nämligen att skolvägran är ett heterogent problem 

som kan bero på flera saker hos individen själv eller i det sociala sammanhanget.  

 

  32  



 

Socialsekreterarna konstruerar ett skolvägranärende utifrån vad som kan vara anledningen till 

skolvägran enligt socialtjänstens syn på orsaker, exempelvis orsaker till att barn far illa och 

utifrån socialtjänstens uppdrag att undanröja missförhållanden i barns miljö 

(Kommunstyrelsen i Stockholm, 2004:6-9). Detta gör enligt socialsekreterarna att inte alla 

ärenden av skolvägran anses vara ärenden som socialtjänsten skall arbeta med. 

Socialsekreterarna måste upptäcka sociala brister hos barnet eller i barnets närhet för att de 

skall se ärendena som socialtjänstens ansvarsområde. En förenkling av ärendets natur 

konstrueras för att lättare kunna förstås och avläsas, till exempel kan problemet eller behovet i 

ärendet vara av psykiatrisk art och ärendet skall behandlas av psykiatrin. Likaså kan ärendet 

ha sin grund i ett skolproblem, till exempel mobbing eller skoltrötthet varpå det är skolan som 

skall behandla ärendet. Den förenklade konstruktionen bygger på beslutsfattarnas tidigare 

erfarenheter, välkända urval och alternativ. När sen ett beslut tas är det utifrån organisationens 

uppfattning av vad som är dess ansvarsområde (Hasenfeld, 1983:29).  

Typifiering av skolvägranärenden 

Ur ett organisationsteoretiskt perspektiv talas det om typifiering (Hasenfeld, 1983:192). 

Typifiering innebär att ett ärende klassificeras utifrån vilka problem eller omständigheter det 

innehåller och utifrån förutbestämda riktlinjer (Kommunstyrelsen i Stockholm, 2004:6-9). Om 

inte socialtjänstens utredning kan identifiera det som enligt riktlinjerna utgör sociala problem, 

så skall inte socialtjänsten fortsätta att arbeta med ärendet (Ibid., 2004:6-9).  

 

När en utredning inte finner något som kan typifieras som socialt problem ur socialtjänstens 

perspektiv lämnas ansvaret tillbaka till skolan eller till föräldrarna. Ur ett HSO-perspektiv 

beskrivs detta som om socialtjänsten styr över klienterna till andra instanser (Hasenfeld, 

1983:189). Ansvaret att söka hjälp någon annanstans läggs ofta på klienten, med andra ord 

föräldrarna, till skillnad från de ärenden där socialsekreteraren genom beslut arrangerar så att 

klienten kommer i kontakt med till exempel behandlingsorganisationer utanför socialtjänsten 

(Ibid., 1983:189). När föräldrarna själv skall fortsätta hjälpsökandet är det inte sällsynt att de i 

saknad av egna resurser helt enkelt ger upp (Ibid., 1983:189). Således kan ett 

skolvägranärende som bedömts bero på att en deprimerad förälder inte orkar se till att barnet 

kommer upp och iväg till skolan på mornarna, typifieras tillhöra vuxenpsykiatrin som 

föräldern själv skall ta kontakt med, men som föräldern inte kan motivera sig till att göra. 
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Val av arbetsmetoder 

De intervjuade socialsekreterarna talade om vidareutbildning av organisationens egen 

personal som kostnadsbesparande lösningar på grund av sparbeting, att det var svårt att få 

igenom insatser som krävde avancerad kunskap och som inte den egna öppenvården hade 

kapacitet att behandla, det kunde gälla ett barns behov av en speciell skola med behandlig 

eller dagbehandlingsverksamhet. Hasenfeld (1983:219) menar att innovationer, med andra ord 

metoder, produkter och slag av service som är nya för organisationen, drar på sig kostnader. 

Organisationens ovilja att anamma nya metoder och förändringar beror på 

resursbegränsningar (Hasenfeld, 1983:222). Detta är särskilt tydligt i HSO, för det första beror 

det på att HSO ofta inte får gå med vinst utan ökade kostnader finansieras, i socialtjänstens 

fall, med skatter, detta begränsar valet av alternativa insatser (Ibid., 1983:222). För det andra 

är socialtjänstens ekonomiska resurser åtföljda av flera restriktioner och regler för hur de kan 

användas, vilket tydligt begränsar socialtjänstens självstyre (Ibid., 1983:222). Organisationen 

måste genomgå en utdragen process för att komma runt budgetrestriktionerna för att kunna 

finansiera innovationerna (Ibid., 1983:222). Även om en organisation inte har sparbeting eller 

starkt öronmärkta finanser kan socialtjänsten välja att inte göra några ytterligare investeringar 

i andra metoder, kanske beroende på att socialtjänsten redan har existerande program som helt 

enkelt bedöms vara tillräckliga, som till exempel insatsen kontaktperson, eller att de 

existerande programmen inte går att anpassa till andra ändamål (Hasenfeld, 1983:223). 

Insatser mot skolvägran 

Några socialsekreterare talade om familjebehandling och använde sig även utav det som en 

insats i de ärenden de beskrivit. Det generella målet för familjebaserade insatser är att ändra 

ett problemfyllt samspel eller dynamik som påstås utlösa dåligt beteende hos barnen 

(Kearney, 2001:182). Behandlingen innehåller upprättande av ett kontrakt mellan barn och 

föräldrar, träning i kommunikationskunskap och att barnet får sällskap av någon till och från 

skolan (Kearney, 2001:183). Insatsen kontaktperson nämns som en av de vanligast 

förekommande insatserna enligt de intervjuade socialsekreterarna, kontaktpersonfunktionen 

kan ingå i familjebehandlingen och kan vara någon som följer barnet eller ungdomen till 

skolan, till och från klassrummen om det så skulle behövas. Insats i form av kontaktperson 

kan sättas in tidig i behandlingen (Kearney, 2001:188).  

 

I familjebehandlingen finns enligt socialsekreterarna ibland moment av föräldrautbildning 

med. Föräldrautbildning föreslås av Kearney (2001:166) som en effektiv metod att lära 
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föräldrar förändra ett felaktigt eller dåligt beteende hos sina barn, utbildningen är speciellt 

användbar när barn skolvägrar för att få uppmärksamhet (Ibid., 2001:166). Dessa barn är ofta 

i stort behov av vårdnadshavarens uppmärksamhet och vill även vara tillsammans med dem så 

mycket som möjligt (Ibid., 2001:166). De föräldrar som är i en sån här situation har funnit sig 

i och tillmötesgått sina barns beteenden och även gjort det under en längre tid, på så vis har 

föräldrarna snärjt in sig uppfostringsmässigt (Kearney, 2001:166). Föräldrautbildning anses 

av Kearney (2001:166) vara ett förnuftigt sätt att återställa föräldrakontrollen och förbättra 

kommunikationen mellan föräldrarna och barnen. Kearney (2001:168) hävdar att en första 

nyckelåtgärd för att komma tillrätta med flera av varianterna av skolvägran är att återskapa 

föräldrakommandot. 

Kontakter med andra organisationer 

Socialsekreterarna nämner organisationernas ansvarsområden. Socialtjänstens ansvarsområde 

rör sociala problem enligt socialsekreterarna och de nämner att skolvägran kan bero på flera 

samtidiga orsaker, till exempel kan ett barn ha separationsångest och samtidigt är barnets 

föräldrar svaga i gränssättandet. Det kan betyda att socialsekreterarens utredning kommer 

fram till att föräldrarna behöver stöd i föräldrarollen och separationsångesten behöver 

behandlas via BUP. Föräldrastödet kan ske genom föräldrastödsprogrammet KOMET och är 

en resurs som finns inom socialtjänsten, medan separationsångesten remitteras till den barn- 

och ungdomspsykiatriska vården. Det betyder att socialtjänsten behöver ta kontakter med 

BUP. Likaså syftar föräldrautbildningen till att skapa en bättre kommunikation mellan 

föräldrarna och skolan så att de vuxna håller sig till en gemensam gränssättning gentemot 

barnet eller ungdomen. Det betyder att socialtjänsten behöver ta kontakter med skolan. Att 

knyta dessa kontakter ansåg socialsekreterarna ingick i deras arbetsuppgifter. I riktlinjerna 

(Kommunstyrelsen i Stockholm, 2004:9) står det att socialtjänsten skall samverka11 med 

andra organisationer angående samhällets skyddsansvar gentemot barn som riskerar att fara 

illa. Några av socialsekreterarna nämnde en strukturerad arbetsmodell som drevs i 

projektform tillsammans med pedagoger. De nämnde också en förebyggande enhet dit 

skolorna kunde vända sig med skolfrågor och de tog även upp ett återkommande forum där 

olika verksamhetsgrenar strålade samman och diskuterade ärenden. Detta är exempel på 

samverkan där skolvägranärenden kommer i centrum och exempel på sätt som 

socialsekreterarna har kontakt med skolorna och BUP. 

                                                 
11 Samverkan innebär ett varaktigt, formaliserat och syftesbestämt arbete mellan organisationer (Mallander, 
1998:136). 
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Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att genom intervjuer med utredande socialsekreterare få 

förståelse för hur socialsekreterare förhöll sig till ärenden med barn och ungdomar som 

skolvägrar. Dessutom var syftet att ta reda på vilka arbetsmetoder som socialsekreterarna hade 

möjlighet att använda sig av och vad som styrde dem i valet av arbetsmetod och i valet av 

insats. I uppsatsen undersöktes också socialsekreterarnas kontakter med andra organisationer 

när det gällde skolvägranfrågor.  

Forskningsresultat 

Det var enligt socialsekreterarna oftast skolorna som anmälde till socialtjänsten när ett barn 

eller en ungdom hade hög skolfrånvaro. Ibland när skolorna anmälde hög frånvaro eller en 

elevs bråkiga beteende och socialtjänsten utredde, ansåg de flesta av socialsekreterarna att det 

var en föräldra- och skolfråga och att socialtjänsten inte skulle vara inblandad. Eventuellt 

kunde socialtjänsten bistå med föräldrastöd i form av stödsamtal. Det som enligt 

socialsekreterarna avgjorde om socialtjänsten skulle vara inblandad i ett ärende var om det 

fanns sociala missförhållanden kring barnet. Den sociala utredningen som socialsekreterarna 

utför skall visa om det finns sociala missförhållanden. Socialsekreterarna utreder ärenden med 

skolvägran som de utreder andra ärenden och till sin hjälp finns metoder som EuroADAD. 

Ingen specifik utredningsteknik i skolvägranärenden användes enligt socialsekreterarna. 

 

Enligt socialsekreterarna var det vanligt att orsaken till skolvägran gick att finna i barnets eller 

ungdomens familjesituation. Föräldrars oförmåga att sätta gränser för barnen ansågs som en 

orsak till skolvägran av socialsekreterarna och som kunde mötas med familjeutbildning. 

Relationsproblem mellan föräldrarna kunde också vara en orsak till skolvägran och då var 

familjebehandling med familjeterapeut en vanlig insats enligt socialsekreterarna. Insatsen 

kontaktperson var också något som användes, ibland i kombination med familjebehandling. 

Andra orsaker till skolvägran som nämndes var psykisk ohälsa och skolrelaterade problem. 

Dessa kunde uppstå enskilt eller parallellt med de familjerelaterade orsakerna och då 

samarbetade socialsekreterarna med barn- och ungdomspsykiatrin och med skolan. 

 

Socialsekreterarnas metodval är egentligen metodförslag då de i utredningen föreslår en insats 

som sen en beslutsfattare tar beslut om. Utredningsmässigt nämnde socialsekreterarna ett 

systemiskt synsätt eller att utredande socialsekreterare arbetar utifrån egen erfarenhet och 
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känsla. När det gäller socialsekreterarnas kontakt med andra organisationer så är 

socialsekreterarnas uppfattning att kontakten med BUP generellt fungerar bra. 

Socialsekreterarnas kontakt med skolan beskrivs inte som lika oproblematisk. Majoriteten av 

de intervjuade socialsekreterarna anser att det ofta tar lång tid innan skolan gör en anmälan 

och när den väl görs så uttrycker socialsekreterarna att de upplever ett krav på sig från 

skolpersonalen att lösa elevens skolproblematik på kort tid och med metoder som inte är i 

linje med hur socialtjänsten arbetar, till exempel omhändertagande och placering av barn och 

ungdomar. 

Metodvalet 

Valet av en kvalitativ undersökningsmetod med djupintervjuer ansågs som relevant för att ta 

reda på socialsekreterares förståelse av fenomenet skolvägran. En svaghet var att endast 

intervjua utredande socialsekreterare då de inte arbetar med behandling och kommer således 

inte i kontakt med behandlingsformer i samma utsträckning som en behandlande 

socialsekretare. Ett alternativ till djupintervju kan vara att samla socialsekreterarna i 

fokusgrupper för att på så vis få tillgång till socialsekreterarnas reflektioner över andra 

stadsdelars sätt att arbeta. Att även ha med behandlande socialsekreterare i fokusgrupper 

skulle ge information om metodval i behandlingsarbetet. En svaghet med fokusgrupper är att 

få de inbjudna att ställa upp vid samma tidpunkt. 

Avslutande diskussion 

Det har varit intressant att genomföra den här undersökningen på flera sätt. Förutom de rent 

forskningstekniska frågorna som uppstått, som metodval, antal respondenter, slag av 

respondenter, så har forskningsämnet gett mig inblick i hur arbetet inom socialtjänsten kan gå 

till. De metoder som användes vid utredningarna var generellt detsamma för skolvägran som 

om det gällt missbruk eller ansökan om kontaktfamilj. Erfarenheten detta uppsatsarbete har 

gett är att arbetet inom socialtjänsten sker på ett rutiniserat och standardiserat vis. När 

problem uppstår så talar socialsekreterarna med berörda parter och med andra organisationer 

och försöker tillsammans lösa problemen. Ibland ordnas problemen upp, ibland inte, och 

arbetet fortsätter utifrån de resurser som finns tillgängliga. 

Förslag till fortsatt forskning 

Under uppsatsarbetet har nya frågor uppstått som det inte funnits utrymme att undersöka. En 

av dem är den begreppsliga förståelsen av skolvägran. Vad fyller de olika aktörerna begreppet 
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med för mening, vad skiljer organisationernas förståelse åt och om det finns skilda 

uppfattningar, vilket jag tror, vad skulle öka samsynen på begreppet. Vidare har frågor om 

behandlingsformer och metodval hos privata vårdgivare väckts i och med att de 

socialsekreterare som intervjuats i den här uppsatsen använt sig utav dem i några 

skolvägranärenden. Eventuella frågor skulle kunna vara hur samarbetet fungerar, vad kan 

göras bättre, vad ger privat behandling för resultat och den kanske intressantaste frågan av 

alla, hur upplever barnen de insatser som socialtjänsten sätter in? 
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Bilaga 1. Följebrev till intervjupersonerna 
 
 

Information till dig som är med i undersökningen 
 
 
Tack för att du ställer upp i undersökningen om socialsekreterares kunskap och erfarenhet 

från ärenden med barn som skolvägrar. Undersökningen ingår som en del i mitt 

examensarbete från socionomlinjen på socialhögskolan vid Stockholms universitet och 

kommer att resultera i en c-uppsats. 

 

All information från intervjun kommer göras anonym så ingen data kommer kunna härledas 

till ursprungskällan. Det innebär att eventuella namn, åldrar, ortsnamn, stadsdelar eller 

specifika situationer kommer att tas bort eller förändras. 

 

Mina frågor kretsar i stort kring din uppfattning om fenomenet skolvägran, dina tankar kring 

arbetssätt, samarbete och kommunikation inom socialtjänsten, med skolan mm.  

 

Intervjun kommer att spelas in på band som efter utskrift förstörs. Ingen förutom jag själv 

kommer att ha tillgång till utskrifterna, som efter examinationen förstörs. Examinationen äger 

rum 9 juni 2006. 

 

Som undersökningsperson deltar du frivilligt och har också rätt att avbryta samarbetet när du 

så önskar. 

 

Om du vill komma i kontakt med mig: 

 

Peter Bohman, klass S7d 

Mobiltelefon: 070 XXXXXXX 

E-postadress: pebo9190@student.su.se 

 

Kursansvarig lärare: Mats Ekendahl, institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Generell förståelse för begreppet skolvägran 
 
1. Vad står begreppet skolvägran för enligt dig? 
2. Har du märkt någon förändring i ärendetillströmningen över tid? 
3. Har din förståelse för fenomenet skolvägran förändrats över tid? 
4. Kan du urskilja varianter av skolvägran – går det att urskilja något mönster? 
 (t ex barn till ensamföräldrar reagerar på ett sätt, äldsta barnet på ett annat sätt) 
 
Generell uppfattning om metodval 
 
5. Vilka arbetsmetoder skall socialtjänsten bemöta skolvägran med enligt dig? 
6. Arbetar du själv utifrån någon generell arbetsmetod i ärenden med barn som skolvägrar? 
 (Tex ”jag har märkt att om jag gör så här så…) 
7. Finns det arbetssätt/metoder som är specifika för just denna stadsdelen? Om ja, beskriv dem. 
 (T ex unik personalresurs som kan användas som insats) 
 
Generell förståelse kring socialsekreterarens roll 
 
8. Vilken är socialsekreterarens roll/uppgift i ärenden där barn skolvägrar enligt dig? 
 (Utredande, stödjande, samordnande) 
 
Med utgångspunkt av ett specifikt ärende: 
 
  9. Kan du beskriva bakgrunden till anmälan?  
10. Varifrån kom anmälan? 
11. Varför fick just du ärendet? 
 
Uppfattning om metodval i det specifika ärendet 
 
12. Berätta hur arbetet inleddes och hur det fortsatte. 
13. Vad styrde valet av arbetsmetod enligt dig? 
 (Ärendets natur, tid, ekonomi, tradition, ledning som tror på viss metod) 
14. Vilket inflytande tycker du att du hade över valet av arbetsmetod? 
15. Vad tänkte/tyckte du om att arbeta utifrån metodvalet? 
16. Omvärderades/förändrades arbetsmetoden under tiden ärendet var aktuellt? 
17. Vad blev resultatet av insatsen i ärendet? 
18. Vilken roll/uppgift anser du att du som socialsekreterare hade i just detta ärendet? 
19. Var den rollen/uppgiften riktig enligt dig? 
 
Samarbete och kommunikation, generellt/specifikt 
 
20. Berätta om din kontakt med barnet och familjen, skolan, med andra institutioner (BUP). 
21. Hur ser du generellt på samarbetet och kommunikationen mellan socialsekreterare – chef? 
22. Hur ser du generellt på samarbetet och kommunikationen mellan olika enheter inom soc.? 
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