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Sammanfattning  

Hemmasittare är ett relativt nytt fenomen i Sverige och syftar till barn och ungdomar som av 

olika skäl inte går i skolan. Detta är ofta relaterat till psykiskt dåligt mående såsom oro, ångest 

och depression och oftast känner föräldrar eller vårdnadshavare till skolfrånvaron. 

Hemmasittare isolerar sig ofta i hemmet och tappar därmed kontakten med vänner och 

skolkamrater. Anledningen till skolfrånvaron är inte brist på motivation utan snarare en 

oförmåga att ta sig till skolan av olika orsaker. Studien syfte är att uppmärksamma de 

hemmasittande ungdomarnas syn på sig själva och sin situation samt hur situationen upplevs 

av närstående och yrkesprofessionella. Det insamlade empiriska materialet består av texter 

från semistrukturerade ansikte-mot-ansikte intervjuer med två hemmasittande ungdomar, två 

närstående och sex stycken yrkesprofessionella, varav ett studiebesök. För att implementera 

studiens syfte, tillämpades en kvalitativ fenomenologisk metodansats. Fenomenologin 

fokuserar på hur världen levs, upplevs och beskrivs av människor. Vidare belyser studien den 

brist på kunskap om fenomenet som råder i skola och samhälle och den avsaknaden av 

tidigare forskning med utgångspunkt i hemmasittarens egna upplevda livsvärld. Materialet har 

analyserats utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv där fokus ligger på den sociala 

interaktionen och individens tolkande av denna interaktion. Resultatet påvisar att 

hemmasittarproblematiken kan leda till en stigmatiserad självbild i skolans kontext och att det 

råder en konsensus bland respondenterna att hemmasittare vill gå i skolan, med andra ord är 

skolfrånvaron ofrivillig.   

Nyckelord: Hemmasittare, frånvaroproblematik, skolmiljö 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

En hemmasittare är ett barn eller en ungdom med en långvarig ogiltig skolfrånvaro som av 

olika orsaker inte förmår att gå till skolan (Skolverket, 2008). Hemmasittare isolerar sig ofta i 

hemmet och denna frånvaroproblematik skiljer sig från skolk, vilket ofta utgör ett 

normbrytande tänk, som exempelvis en ovilja att gå till skolan eller ett förakt mot auktoriteter. 

År 2008 publicerade Skolverket sin rapport “Rätten till utbildning. Om elever som inte går i 

skolan”. Detta var den första nationella studien av långvarig ogiltig skolfrånvaro i 

grundskolan. I slutet på läsåret 2006/2007 hade 1600 elever inte infunnit sig i skolan på över 

en månad (Skolverket, 2008). År 2018 rapporterade Statistiska Centralbyrån att 5 500 barn 

kan klassas som hemmasittare i Sverige. Detta motsvarar ett barn i varje grundskola (Kalla 

Fakta TV4, 2018). Statsvetaren Ulf Petäjä, påpekar i nättidningen Samspel (2017) att 

fenomenet hemmasittare omtalas i medier som ett växande problem och samtidigt som antalet 

hemmasittare ökar i landet, saknas det både forskning och kunskap i ämnet (Samspel, 2017). 

Christopher Gillberg, överläkare på Sahlgrenska sjukhuset, anser att det har gått drastiskt 

utför de senaste åren i Sverige. Gillberg menar att det råder en stor kunskapsbrist om 

hemmasittarproblematiken i skolorna och den kunskap som finns, finns endast hos 

specialpedagoger, individuella lärare och möjligtvis hos vissa rektorer (Kalla Fakta TV4, 

2018). 

I en brittisk studie om orsakerna till varför eleverna är frånvarande från skolan hittades en 

kombination av socialpsykologiska och institutionella faktorer som var relaterade till elevens 

beständighet till skolfrånvaron (Reid 2008). Till skillnad från tidigare studier som visade på 

att det var ogynnsamma förhållanden i hemmet som orsakade elevens frånvaro från skolan, 

antyder Reid (2008) att det är skolrelaterade frågor som triggar igång elevens skolfrånvaro 

och som sedan kan leda till att problemet blir beständigt. Studiens slutsats indikerar att 

orsakerna av sjukfrånvaron är i konstant förändring och sammankopplade till utvecklingen i 

det moderna livet. Petäjä Samspel (2017) menar att elever med olika diagnoser av 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är överrepresenterade bland elever med långvarig 

skolfrånvaro och att skolan inte har lyckats ta hänsyn till deras situation eller anpassat 

undervisningen efter dem (Samspel, 2017). I enlighet med Reids (2008) teori, skriver 

Psykologtidningen (2019) att främst äldre forskning och rapporter om problematisk 

skolfrånvaro under lång tid har utmärkts av två delar. Att eleverna lider av ångest och att det 
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finns en koppling mellan hemförhållanden och frånvaroproblematiken. Eleverna stannar inte 

hemma för att de har ångest, utan orsaken till frånvaron ligger i att eleverna får ångest av 

situationen i skolan och därmed borde den föråldrade ångesthypotesen omvärderas 

(Psykologtidningen, 2019). Likt Petäjäs (2017) resonemang, kan den starka 

överrepresentationen av elever med olika neuropsykiatriska diagnoser, därför ligga till grund 

för att situationen i skolan genererar ångest för vissa elever. Detta kan ses som det moderna 

och uppdaterade synsättet på hur fenomenet med den problematiska skolfrånvaron kan 

förstås. Universitetslektorn och frånvaroforskaren Martin Karlberg håller med om att ångesten 

inte förklarar frånvaron för alla elever och att även andra orsaker finns (Psykologtidningen 

2019). Karlberg menar vidare att vissa elever är mer ångestbenägna än andra och att en del 

miljöer är mer ångestframkallande än andra skriver Psykologtidningen (2019). Den minst 

ångestframkallande miljön är ofta hemmet och därför undviker vissa elever att gå till skolan, 

då skolan genererar ångest. Därmed kan inte ångesthypotesen ses som en föråldrad tes, 

eftersom den är en verklighet för många elever, enligt Karlberg (Psykologtidningen, 2019).  

Med anledning av denna debatt kring hemmasittare är det angeläget att fråga sig hur samhället 

ska bemöta detta problem. Det finns i nuläget inte så mycket forskning om detta fenomen, och 

de studier som har gjorts utgår mestadels ur ett psykologiskt perspektiv. Därför har vi gjort en 

studie av fenomenet hemmasittare ur ett socialpsykologiskt perspektiv.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera hemmasittarens syn på sig själv och sin situation samt hur 

situationen upplevs av närstående och yrkesprofessionella. Därav syftar studien till att 

fördjupa kunskaperna om fenomenet hemmasittare och skapa en bredare förståelse för dessa 

ungdomars situation ur ett socialpsykologiskt perspektiv.  

Frågeställningar: 

 

• Hur uppfattar de hemmasittande ungdomarna sig själva och sin situation?  

• Hur uppfattar närstående och yrkesprofessionella de hemmasittande ungdomarnas 

situation? 

1.3 Disposition 
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Uppsatsen inleds med en bakgrund där data över elevers långvariga ogiltiga frånvaro från 

grundskolan presenteras. Därefter följer en behandling av tidigare vetenskaplig forskning som 

beskriver fenomenet hemmasittare och närliggande fenomen, samt elevernas psykiska 

mående. I nästkommande del redogörs det för den valda teorin, symbolisk interaktionism, 

vilket kommer att användas i studien och hur teorin kopplas samman med fenomenet 

hemmasittare och elevernas syn på sig själva. Teoridelen följs av en beskrivning av val av 

metod, presentation av informanter, tillvägagångssätt vid datainsamling och dataanalys, samt 

studiens etiska förhållningssätt. Efter metoddelen redogörs studiens resultat och analys av det 

insamlade materialet. Uppsatsen avslutas med en diskussionsdel där studien sammanfattas, 

frågeställningarna besvaras och resultatet diskuteras i förhållande till tidigare forskning, teori 

och metod och avslutningsvis implikationer för vidare forskning. 

2. Tidigare forskning 

Följande kapitel redogör för tidigare forskning och övrigt vetenskapligt material som 

behandlar fenomenet hemmasittare. Denna studie är explorativ, på grund av en begränsad 

mängd tidigare forskning inom ämnet, och på grund av detta har forskning och material inom 

närliggande problematik inkluderats. I det vetenskapliga materialet kommer hemmasittare att 

omnämnas med olika begrepp utifrån olika studier i olika länder. Ett par av de gemensamma 

nämnarna i dessa vetenskapliga studier är elevernas problematiska ogiltiga frånvaro från 

skolan, och deras ohälsa kopplat till skolan. Detta föranleder debatten huruvida detta är ett 

fenomen orsakat av sociala eller psykiska faktorer. Den första delen av forskningen 

presenterar det japanska fenomenet hikikomori, detta följs av ett syndrom kallat “modern type 

depression” som upptäckts senare i Japan. I de nästkommande delarna presenteras studierna 

“school absenteeism” och “non-attendance”. Den sista delen tar upp nordisk forskning kring 

frånvaroproblematik. 

2.1 Hikikomori 

Teo och Gaw (2010) Skriver om det japanska fenomenet hikikomori som har beskrivits i 

Japan som en form av svårt socialt tillbakadragande. Detta fenomen karakteriseras och 

kännetecknas av ungdomar och unga vuxna som isolerar sig i sina föräldrars hem, oförmögna 

att gå till skolan eller arbetet under flera månader eller år. Huruvida det är en ny psykisk 

störning är inte fastställt. Teo och Gaw (2010) tar upp att det åtminstone finns västerländska 

sociologer som har antytt att hikikomori inte är ett psykiskt tillstånd, utan snarare ett 

fundamentalt övergående fenomen orsakat av sociala faktorer. Men artikeln av Teo och Gaw 
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(2010) stödjer inte detta. Det har gjorts en internationell undersökning för att se om fenomenet 

hikikomori existerar utanför Japan (Kato et al., 2011). Det visade sig att fenomenet 

förekommer i olika delar av världen och att hikikomori är mer prevalent i stadsområden. Detta 

kan ha sin grund i att moderniseringen har en viktig roll i förekomsten av detta fenomen.  

2.2 Modern type depression 

Ett mer nyupptäckt problem i Japan är ett syndrom kallat “modern-type depression” (Kato et 

al., 2011). Detta karakteriseras av ett skiftande i värderingar från kollektivism till 

individualism, allmän oro och en motvillighet till att acceptera rådande sociala normer. De 

drabbade är främst individer födda efter år 1970, det vill säga den generation som växt upp i 

tidsåldern med tillgång till tv spel, då japans ekonomiska situation förbättrades avsevärt. Unga 

människor med “modern-type depression” tenderar att känna sig deprimerade när de är i 

skolan eller på jobbet, men mår bra när de får tillbringa tiden i den virtuella världen. De har 

svårt att anpassa sig och delta i saker som kräver ansträngning, likt de som klassas som det 

ursprungliga, mer socialt uteslutande hikikomori (Kato et al., 2011). På fritiden sysselsätter de 

sig med antingen internets virtuella värld, tv-spel eller spelar ”Pachinko”, vilket kan jämföras 

med pinball. Bristen på riktlinjer för att både kunna diagnostisera och behandla denna 

moderna form av depression har lett till förvirring på läkarmottagningar runt om i Japan, på 

grund av den bristande kunskap som finns angående denna problematik (Kato, 2011). De 

flesta patienter är ungdomar och unga vuxna och beräknas utgöra 1,2% av japans befolkning 

(Kato, 2016). Långvarig “modern-type depression” kan leda till den mer allvarligare formen 

av social missanpassning, hikikomori (Kato, 2017). 

2.3 School Absenteeism 

Skolfrånvaro är ett allvarligt folkhälsoproblem och indikerar riskfaktorer som våld, skador, 

missbruk, psykiatriska störningar och ekonomiska besvär (Kearney, 2008). Andra riskfaktorer 

är enligt Kearney (2008) hemlöshet, fattigdom, tonårsgraviditet och våld i skolan. Även 

skolklimatet spelar en avgörande roll och vilket akademiskt stöd individen får hemifrån 

(Kearney, 2008). I modellen som Kearney (2014) lägger fram för att minska sjukfrånvaron 

belyser han vikten av att hitta strategier för den enskilda eleven och hitta olika 

tillvägagångssätt för att underlätta för eleven att närvara i skolan. Problemet leder oftast till att 

det blir svårare att komma tillbaka till skolan ju längre tiden går. Därför är det mest effektiva 

sättet att försöka komma tillbaka till skolan så snabbt som möjligt. Det är viktigt att hitta den 
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faktabaserade huvudorsaken till elevens relaterade skolfrånvaro (Kearney, 2014). Det kan 

vara orsaker bundna till det akademiska, sociala eller elevens mentala hälsa och sällan finns 

det bara en aspekt på problemet. En del elever har svårt med övergångar som exempelvis att 

gå från mellanstadiet till högstadiet (Kearney, 2014). Där kan elever få hjälp genom att 

medvetet försöka göra övergången så smidig som möjlig för dem. Byte av skola under en 

termin har visat sig vara svårare att hantera och en del elever upplever att de mår psykiskt 

dåligt av detta. Andra har det svårt med separationer och längtar hem under skoldagen. Dessa 

orsaker gör att eleverna går med ångest som de inte kan hantera och det är därför viktigt att ge 

eleverna de rätta verktygen så att de själva kan ta kontroll över sin stress och ångest. En 

strategi som Kearney (2014) föreslår är att lära ut andning och avslappningsövningar, planera 

aktiviteter som bygger vänskap i klassrummet samt ge eleverna support och stöd att uttrycka 

sina känslor. De yrkesprofessionella och vårdnadshavare som försöker hjälpa elever, bör 

sträva efter konsensus för att uppnå bästa resultat i sina insatser. Sjukfrånvaron har blivit ett 

vanligt, allvarligt och i hög grad växande problem (Kearney, 2014). De flesta individer som 

skolvägrar lider av separationsångest, social fobi, andra specifika fobier som utlöser ångest 

och rädsla och vissa lider även av allvarliga depressionssyndrom. Över 60% av individerna är 

diagnostiserade med ångestsyndrom (Brand & O'Connor, 2015).  

2.4 Non-attendance 

I sin empiriska studie om skolfrånvaro baserat på datamaterial från intervjuer undersöker Reid 

(2008) vad som orsakar elevernas frånvaro från skolan och han föreslår tre orsaker som kan 

bidra till detta och delar in dessa orsaker i tre kategorier: 

            - De elever som upplever svåra hemförhållanden. 

            - De elever som inte gillar att komma till skolan. 

             - De elever som har psykiska problem. 

En del av lösningen på detta problem föreslår han att skolan genom kunskap kan bli bättre på 

att hantera och därmed minska sjukfrånvaron hos elever. Vidare anser Reid (2008) att skolan 

själv bär orsaken till skolk och skolfrånvaro. Han anser att skolan på något sätt måste 

förändras och att dess struktur, regler och organisation är föråldrad. Undersökningen tyder på 

att många av eleverna som är sjukfrånvarande är uttråkade, känner sig osäkra och känner en 

motvilja mot vissa ämnen som de upplever inte ha någon relevans för deras dagliga liv. Reid 
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uttrycker vidare att det vore intressant att se om sjukfrånvaron minskade genom att en mer 

flexibel läroplan genomfördes, vilket erbjöd eleverna att göra mer yrkesinriktade val. Studien 

av Reid (2008) visar att orsakerna och graden av skolfrånvaro hela tiden är föränderlig. Det 

viktiga är att hitta vad som är huvudorsaken till elevens frånvaro. Trenden visar på att 

elevernas frånvaro tendera att gå ner i åldrarna. Vidare tar studien upp att många av elever 

med hög skolfrånvaro har en låg akademisk självkänsla samt ett dåligt självkoncept (Reid, 

2008). En annan studie av gjord av Wilkins (2008) visar på att skolfrånvaro är ett allt mer 

allvarligt problem i samhället och att det råder brist på forskning av alternativa skolprogram 

för elever med skolrelaterad rädsla och ångest. Wilkins (2008) studie baserades på intervjuer 

med fyra elever som vägrade närvara i den vanliga skolan, men var villiga att närvara i en 

alternativ skola som var inriktad mot speciella behov. En av de mest karakteristiska dragen till 

elevernas framgång i den alternativa skolan visade sig vara den mindre storleken på skolan. 

Det blir lättare för eleverna att inkluderas och känna en tillhörighet i en mindre skola och 

detta ökar både elevernas självförtroende och självkänsla. Elever som inte närvarar i skolan 

känner att de inte passar in och deras självbild och identifikation av sig själv blir därav någon 

som inte passar in och inte tillhör gemenskapen (Wilkins, 2008). 

2.5 Nordisk forskning 

I en större studie av 45 skolor från ett område i Norge menar Havik et al. (2015) att bristen på 

relation till skolkamraterna kan vara en stor riskfaktor för skolvägran (Havik et.al, 2015). 

Läraren har en viktig central roll i engagemanget till eleverna för att därmed kunna motverka 

mobbning och social exkludering på ett effektivt sätt. Brist på sociala relationer med 

skolkamraterna kan öka riskerna för skolvägran och skolk. Studiens primära syfte var att bidra 

med kunskap och förståelse till de skolrelaterade faktorer som orsakar skolfrånvaro (Havik et 

al., 2015). I ett skolhälsofrämjande arbete med elever beskriver skolsköterskor i Sverige 

vikten av att ha en välfungerande relation så att eleven känner sig sedd, betrodd och upplever 

en personlig kontakt med den vuxne (Holmström et al,. 2015). Skolsköterskorna uttrycker en 

önskan att kontakten med skolsköterskan ska vara mer lättillgänglig och flexibel för eleverna. 

Vidare varnar skolsköterskorna för att asymmetriska maktförhållanden mellan eleven och den 

vuxne kan ge konsekvenser som gör att eleven skräms iväg och drar sig för att ta kontakt. 

Exempel på detta är att komma med för många goda råd som inte efterfrågas av eleven själv 

eller komma med pekpinnen och berätta för eleven vad den gör fel (Holmström et al., 2015). 

Ett viktigt tillvägagångssätt i arbetet är att skapa en konsensus kring eleven, detta görs genom 

ett tvärvetenskapligt arbetssätt mellan skolledning, kurator, lärare, rektor och vårdnadshavare, 
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ett så kallat EHT möte (Holmström et al., 2015). Långvarig frekvent skolfrånvaro bidrar till 

att skolresultaten försämras och detta leder oftast till en ond cirkel som gör det svårt att 

återvända till skolan (Havik et al., 2015). Studien visade att skolfaktorer var mer 

sammanlänkade med skolvägran än för skolk (Havik et al.,2015). Negativa förväntningar, 

erfarenheter och känslor från skolan ansågs bidra till skolvägran, medan skolk kopplades ihop 

med att eleverna tyckte skolan var tråkig och sökte efter mer spännande upplevelser utanför 

skolan (Havik et al., 2015). Enligt Galanti et al. (2016) råder bristfällig forskning i Sverige 

mellan kopplingarna skolpedagogik, sociala miljöer och psykisk hälsa (Galanti et al., 2016). 

Detta på grund av att fokuset tidigare har legat på vad barnen har med sig i ryggsäcken när de 

kommer till skolan, det vill säga barnens sociala bakgrund, snarare än skolmiljön (Galanti et 

al., 2016). 

Ekstrand (2015) menar i sin artikel att ogiltig skolfrånvaro är ett problem som har 

uppmärksammats de senaste åren av Skolverket, landsting, kommuner och svensk media. 

Fenomenet har även uppmärksammats runt om i europa och i övriga världen. Många studenter 

lämnar skolan med ofullständiga betyg och detta anses både få konsekvenser för individen 

och för samhället. Ekstrand menar även att en grundläggande utbildning anses vara av yttersta 

vikt för individens välmående, framtid, anställningsmöjligheter och som åtgärd mot 

kriminalitet, drogmissbruk och social uteslutning. Ur ett samhälleligt perspektiv ses en 

grundläggande utbildning som avgörande för ett inträde i arbetslivet och likaså en 

förutsättning för en fungerande demokrati. Det som attraherar elever till skolan är känslan av 

att stärka sin kompetens, få en möjlighet till att umgås med vuxenvärlden och få ta del av ett 

positivt stärkande skolklimat (Ekstrand, 2015). Ekstrand menar vidare att det därför krävs en 

skiftning i perspektiv, från fokus på individens karaktärsdrag och individuellt relaterade 

faktorer till att både skolans och samhällets ansvararar för att förhindra skolfrånvaro och 

främja skolnärvaro. För detta krävs en noggrann undersökning över vad som erfordras för 

skolframgång och att fokus bör ligga på elevernas styrkor snarare än svagheter. För att uppnå 

detta krävs ett positivt skolklimat, umgänge med de vuxna i skolan samt att eleverna får en 

chans till att utveckla sin kärnkompetens (Ekstrand, 2015). Ahlström (2010) skriver i sin 

artikel att skolväsendet har ansetts vara av yttersta vikt ända sedan tidigt 1900-tal då forskare 

först lade fokus på ogiltig skolfrånvaro. Han menar att förändringar på alla nivåer behövs för 

att uppdatera skolan och utveckla en ny skolkultur på regeringsnivå, kommunal nivå, inom 

skolorganisationen samt bland skolpersonal. Ahlström (2010) menar vidare att skolan kan nå 

framgång om dess system och strukturer, läroplan, skolkultur och undervisningsmiljö 
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förändras. Detta kräver stöd från professionella på skolan med iakttagelseförmåga och ett 

spridande av forskning. Vidare krävs det även att vuxna på skolan bryr sig om eleverna, 

lyssnar på dem, respekterar dem och engagerar dem både socialt och utbildningsmässigt. 

Slutligen menar Ahlström att kärnkompetens är en nödvändig förutsättning för allt lärande 

och att detta innefattar självreflexion, skolresultat och kommunikation (Ahlström, 2010).   

3. Teoretiskt ramverk 

Vi kommer i det teoretiska ramverket att presentera olika texter inom symbolisk 

interaktionism som kommer att användas i analysen av materialet. Denna teori fokuserar på 

individens sociala liv och på hur samspelet med andra individer påverkar våra känslor, tankar 

och beteende. Eftersom vi är en del av ett sammanhang och ett samhälle är det viktigt att titta 

på hela strukturen för att förstå de hemmasittande ungdomarna och vice versa. Relationer 

påverkar individens identitet och samhället kan förstås genom de sociala interaktionerna 

individer emellan (Jenkins 2014, 105). Detta är förenligt med våra frågeställningar där vi vill 

undersöka hur de hemmasittande ungdomarna uppfattar sig själva och sin situation, och hur 

de närstående och yrkesprofessionella uppfattar de hemmasittande ungdomarnas situation. 

Istället för att anta psykologiskt perspektiv där de flesta teorierna beskriver människan som 

enskild individ med biologiska och genetiska arv, så är vi intresserade av att titta på individen 

i gruppen och det sociala sammanhanget.  

3.1 Bakgrund till symbolisk interaktionism 

Denna teori passar studiens frågeställningar eftersom våra intentioner är att se hur 

interaktionerna och kontexten i skolan påverkar den hemmasittande ungdomens syn på sig 

själv och sin situation. För att skapa förståelse för hur det teoretiska ramverket kommer att 

analysera fenomenet hemmasittare, vill vi lägga en grund för den teori där vi kommer att 

tillämpa symbolisk interaktionism. Grundare av denna teori är George Herbert Mead och 

Charles Horton Cooley. Termen myntades senare av Meads elev Herbert Blumer. 

Symbolisk interaktionism grundar sig på tre punkter (Blumer 1998, 2): 

1.  Individen hanterar saker och ting utifrån den mening som det har för den. 

2. Genom socialt samspel får saker och ting sin mening.  
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3. Genom de tolkningsprocesser som uppstår i mötet mellan individer och dess omvärld, 

förändras meningen av saker och ting för individen. 

3.2 Social identitet 

 
Jenkins (2014) menar att vi påverkas från första början som nyfödda av andra, vi är födda 

med många former av kunskaper som vi utvecklar i de upplevelser vi får igenom den kontext 

vi föds in i. Spädbarn identifierar sig själva som de identifierar andra. Det vill säga såsom 

gruppen runt omkring barnet har identifierat dem (Jenkins 2014, 79). Andras allians påverkar 

individens självuppfattning och dess anpassningsbarhet. Detta leder sedermera till individens 

egen självbild fysiskt, psykiskt och socialt. Jenkins (2014) menar med The individual order” 

att individens värld utgörs från vad som pågår i individens huvud och The selfhood är socialt 

konstruerat i både den primära och sekundära socialisationen (Jenkins 2014, 93). Det är 

en pågående interaktion, där individer definierar och omvärderar sig själva och varandra 

genom livets gång (Jenkins 2014, 42). Detta kan appliceras på de elever som tagit sig ur sin 

hemmasittarproblematik och därmed omvärderat sig själva och som inte längre definierar de 

andra eleverna som mer lyckade individer. Här går även att applicera Scotts teori att den 

tillbakadragne ofta jämför sig med The competent other och fasar över att exempelvis på 

något sätt behöva prestera inför denne (Scott 2005, 96). 

Kaufman & Johnson (2002, 811ff) och Granberg (2011, 29) har ett teoretiskt perspektiv där 

de utgår ifrån att identitetsutvecklingen påverkas av andras sätt att se på den enskilda 

individen. Att upprätthålla sin identitet blir svårare om andra visar negativa känslor och 

handlingar mot individen (Kaufman & Johnson 2002, 827). Om man kopplar detta till 

fenomenet hemmasittare kan man anta att det är viktigt att närstående och yrkesprofessionella 

som finns i närheten av eleven med hemmasittarproblematik visar positiva känslor gentemot 

denne. Individen jämför informationen som den uppfattar om sig själv från andra i miljön, och 

återspeglar och bedömer om det passar in på sin egen uppfattning av självet. De individer som 

får en negativ respons på sin identitet har svårare att acceptera sig själva (Kaufman & Johnson 

2002, 827). På så sätt kan det tänkas att om eleven känner att den inte blir bekräftad och 

uppmuntrad i sitt dåliga mående kan det skapa en negativ spiral. Detta kan leda till ett stigma 

som individen försöker dölja för sin omgivning.  

3.3 Stigma 
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Stigma existerar där element för utmärkning ges utrymme till att finnas, som till exempel vid 

statusförlust, stereotyper och diskriminering. Link & Phelan (2001) argumenterar att stigmat i 

sig själv inte existerar utan måste relateras till strukturer och maktförhållanden. 

Stigmatiseringsprocessen sker alltid under ojämlika maktförhållanden och kan ha stora 

konsekvenser för de stigmatiserades möjligheter i samhället. Stigmat kan existera i olika grad 

hos individer som blivit märkta som annorlunda inom ramen av det ”normala” (Link & 

Phelan 2001, 377ff). Detta kan kopplas till Wilkins (2008) intervjustudie om de 

hemmasittande elevernas utanförskap, där de som hemmasittare på olika sätt har blivit 

fråntagna sin status i gruppen och blivit stämplade på grund av att de inte går i skolan eller 

deltar i de sociala sammanhangen (Wilkins, 2008).  

Stigmaprocessen börjar med att individer särskiljer och sätter etiketter på mänskliga olikheter 

och dominanta kulturella övertygelser ger dessa stämplade individer en negativ stereotyp. 

Sedan placeras dessa individer in i kategorier för att kunna separera ”oss” från ”dem”, vilket 

slutligen leder till att individerna upplever förlorad status och blir diskriminerade. Denna 

maktutövning konstruerar därmed både ett avvisande och ett uteslutande (Link & Phelan 

2001, 367).  Granberg menar att stigma exit är möjligt, men komplicerat på grund av att 

utvägen kan endast realiseras om responsen från de signifikanta andra förändras och att 

individen själv behöver förändra hur denne ser på sig själv (Granberg 2011, 31f).  

3.4 Social anpassning  

Eleverna kan även uppleva att de bryter mot feeling rules i skolan, vilket enligt Hochschild 

(Hochschild 2012, 50) kan beskrivas som ”the pinch” mellan vad individen verkligen känner 

och vad individen borde känna. I skolmiljön finns vissa regler och normer som eleven 

förväntas både förstå och följa. Om dessa normer inte efterlevs kan individen av sin 

omgivning få en regelpåminnelse, vilket kan variera beroende på vart individen befinner sig. 

Exempelvis kan omgivningen undra hur vi mår, när vi inte utåt verkar känna så som vi borde 

känna (Hochschild 2012, 51). De konventionella känslorna och normerna i skolan kan 

presenteras genom till exempel ett leende om gemenskapen överlag är god. Då kan dessa 

regelpåminnelser utspela sig genom att den icke-leende individen får frågan ”är det något 

fel?” eller att övriga elever upplever att vederbörande inte trivs i sällskapet eller verkar 

frånvarande.  

Scott (2005) menar att exempelvis en blyg individ ofta tar på sig en socialt påfrestande roll för 

att passa in i sammanhanget. Detta på grund av att individen annars, inom sin frame förväntar 
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sig negativa reaktioner från sin omgivning på grund av irrationella förväntningar, vilket 

individen tror att omgivningen har på dennes sociala prestation (Scott 2005, 92). Även detta 

kan appliceras på ovanstående exempel från skolmiljön. För när individen är införstådd med 

hur de andra eleverna misstänker denna vantrivsel eller psykiskt dåligt mående, kan en möjlig 

utväg till att passa in i sammanhanget vara att applicera tekniker för att upprätthålla ”rätt” 

fasad. Emotional labor kan beskrivas som ett framkallande eller ett stävjande av sina 

egentliga känslor för att behålla sitt ansikte utåt (Hochschild 2012, 20). Detta har då 

strategiskt tillämpats för att tillfredsställa omgivningens förväntningar, sina egna 

förväntningar på interaktioner samt för att slippa de repressalier och negativa reaktioner som 

individen förväntar sig av interaktionerna i skolan.  

4. Metod 

4.1 Material 

Det material vilket vi har som utgångspunkt för studiens analys är kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer där tyngden ligger på respondenternas egna synsätt och 

uppfattningar av fenomenet (Bryman 2018, 562f). Vi har valt att genomföra semistrukturerade 

intervjuer för att dessa är relativt ostrukturerade till sin natur och ger möjlighet att få fram 

insikter om hur deltagaren uppfattar världen. Vi har sammanlagt intervjuat tio stycken 

respondenter varav två stycken var under ett studiebesök på ett gymnasium specialiserat på 

hemmasittare, där vi pratade enskilt med en kurator och en lärare. Vi har även intervjuat två 

stycken fjortonåriga hemmasittare som vi sedan innan hade personliga relationer till. En av de 

två närstående är mamman till ena respondenten och den andra närstående är en farmor till en 

hemmasittande fjortonårig kille som inte har intervjuats. Anledningen till valet av en farmor 

som närstående till en respondent som inte har intervjuats var på grund av ett bortfall från en 

av de intervjuade ungdomarnas förälder. De yrkeprofessionella kontaktades huvudsakligen 

per telefon för att få en så personlig kontakt som möjligt och endast en respondent 

kontaktades via mejl. Forskaren som vi har intervjuat blev vi varse om genom en 

populärvetenskaplig bok om hemmasittare och genom honom fick vi även tillgång till 

kontakterna på det gymnasium specialiserat på hemmasittare, där vi sedan gjorde ett 

studiebesök. Rektorn på högstadieskolan specialiserade på elever med hög 

frånvaroproblematik blev vi också varse om genom ovan nämnda bok om hemmasittare. 

Specialpedagogen var en personlig kontakt sedan innan och kuratorn på Bup 
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rekommenderades av en tidigare arbetskollega till en av oss. Samtliga intervjuer gjordes 

ansikte mot ansikte och varade allt ifrån trettiofem minuter till en timme och tjugo minuter.  

4.2 Presentation av respondenter 

I tabellerna nedan följer en kort presentation av våra respondenter, där vi valt att referera till 

dem i olika förkortningar. Respondenterna har anknytning till en stad i mellansverige. 

Tabell 1: De intervjuade hemmasittande ungdomarna presenteras nedan som U1 och U2 samt 

med respektive ålder. 

  

Ungdom Ålder 

U1 14 

U2 14 

 

Tabell 2: De närstående presenteras som N1 och N2 samt vilken relation de har till de 

hemmasittande ungdomarna.  

Närstående Relation 

N1 Mamma till U1 

N2 Farmor till en ej intervjuad 14-årig hemmasittare 

  

Tabell 3: De yrkesprofessionella presenteras som Y1, Y2, Y3, Y4 och Y5, samt hur många år 

de varit yrkesverksamma och vilken yrkestitel de innehar. 

Yrkesprofessionell Yrkesverksamma 

år 

Yrkestitel 

Y1  9 Kurator Bup 
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Y2 13 Specialpedagog/ låg-mellanstadiet 

Y3 20 Forskare inom frånvaroproblematik 

Y4 

  

 Uppgifter saknas. Kurator och lärare på ett gymnasium specialiserat 

på hemmasittare 

Y5 9 Rektor på högstadieskola specialiserad på elever 

med frånvaroproblematik 

 

4.3 Intervjusituation 

Intervjuerna innehåller redan innan förberedda frågor som är knutna till frågeställningarna 

som i vårt fall är hemmasittarnas syn på sig själva och sin situation, och hur de närstående och 

yrkesprofessionella uppfattar de hemmasittande ungdomarnas situation. Här råder även en 

stor frihet för respondenten att formulera svaren på sitt eget sätt. Dessutom har vi kunnat 

ställa följdfrågor som anknyter till något vi själva bedömt vara av intresse som 

respondententerna sagt. Vi vill på detta sätt belysa och få kunskap om vad respondenterna 

upplever vara viktigt och relevant om fenomenet (Kvale & Brinkman 2014, 317). Rapporten 

av intervjuerna blir på så sätt en social konstruktion som ger en specifik insyn i 

respondenternas subjektiva livsvärld. Intervjuerna har spelats in via mobiltelefon och de har 

därefter transkriberats och kodats. Genom att intervjua ungdomar som själva är hemmasittare 

får vi förstahandsinformation av upplevelsen av fenomenet. På detta sätt kommer vi nära 

respondenterna och får därmed ett insider-perspektiv (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, 

95). Den analysmetod som använts är den fenomenologiska metodansatsen för att kunna se ett 

mönster och en mening i elevens upplevelse och kunna tolka upplevelsen på ett så troget sätt 

som möjligt (Bryman 2018, 496). Vi har gjort ett målstyrt urval där deltagarna i studien har 

valts på ett strategiskt sätt så att det är relevant för forskningsfrågorna och det fenomen vi 

avsett studera och utifrån vissa kontakter genererades ett snöbollsurval där ytterligare 

kontakter tillkom (Bryman 2018, 504). Ungdomarna som har intervjuats inför studien hade vi 

redan en relation till sedan innan. Eftersom material av elevers ogiltiga frånvaro från skolan är 

konfidentiella, och att det dessutom kan uppstå svårigheter att få tag i de specifika personer 

som kan koppla oss till elever som skulle kunna tänka sig vara med i studien, bestämde vi oss 

för att det var lättare för oss att få tillgång till deltagare samt bekvämare och tryggare för 
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ungdomarna om vi redan hade personlig kontakt sedan innan (Smith, Flowers & Larkin 2009, 

83). Vi har under genomförandet av intervjuerna bibehållit ett öppet sinne för att notera allt av 

intresse. Vi har med andra ord försökt ha ett så öppet förhållningssätt som möjligt, som om vi 

inte hade någon tidigare kunskap om fenomenet (Fejes & Thornberg 2015, 83). Samtidigt som 

vår uppgift blir att göra en tolkning av deltagarnas verklighet av fenomenet hemmasittare, blir 

vår egen kunskap och bakgrund till en hjälp i tolkningsprocessen. Det blir en balansgång 

mellan dessa två viktiga delar i tolkning av intervjuerna och på detta sätt får vi en djupare 

förståelse för fenomenet och elevernas självbild. Detta för att uppfatta dess sociala verklighet 

och det som händer i den, med utgångspunkt från respondenternas upplevelser. Det empiriska 

materialet blir på så sätt ett resultat och ett sammanhang av en tolkning utifrån respondentens 

tankar och inte en redovisning av en objektiv verklighet. Därmed skapas det en djupare och 

bredare förståelse för hemmasittarnas syn på sig själva och sin situation. Vi vill genom 

intervjumaterialet förmedla vad som pågår i respondenternas medvetande, för att vidare kunna 

delge social kunskap om fenomenet (Bryman 2018, 477).  

4.4 Fenomenologisk metodansats  

Fenomenologin valdes på grund av att vårt syfte är att analysera de hemmasittande 

ungdomarnas syn på sig själva och sin situation samt hur situationen upplevs av närstående 

och yrkesprofessionella (Dahlberg et al., 2008, 95). Livsvärldsforskning kräver ett öppet 

sinnelag gentemot det fenomen som undersöks för att göra objektet rättvisa, vilket kan vara 

svårt, då människan besitter en naturlig förmåga att se objekt och händelser som någonting 

som redan innehar en innebörd eller betydelse. Därför har vår intention varit att påvisa en 

genuin vilja att lyssna på respondenterna, förstå och se samt visa respekt och ödmjukhet inför 

det fenomen vi undersöker (Dahlberg et al,. 2008, 98). Med anledning av detta gjordes 

exempelvis transkriberingen av ljudfilerna från ungdomarna av den som utförde själva 

intervjun och som redan innan hade personlig kontakt med respondenten. Detta för att visa 

respekt för respondenternas privatliv och den utlämnande information som erhölls. Därmed 

kommer även ungdomarnas namn att förbli fingerade, vilket är den enda kamouflering som 

kommer att göras, för att inte göra alltför stora ingrepp i den mening som vi ämnar förmedla 

(Kvale & Brinkmann 2014, 323). 

4.5 Skapande av material 

Frågorna i intervjuerna har gjorts utifrån tre olika intervjuguider anpassade efter ungdomar, 

närstående och de yrkesverksamma (se bilaga 1, 2, 3). Frågorna har formulerats så att de ska 
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beröra det vi vill veta i studien och språket har anpassats efter deltagarnas ålder (Bryman 

2018, 565ff). Innan intervjun fick ungdomarna läsa informationsbrevet (se bilaga 4) och fick 

det muntligt förklarat för sig, detta för att vara säker på att respondenten förstått sin roll i 

studien (Bryman 2018, 170). De övriga respondenterna fick ta del av informationsbrevet (se 

bilaga 5) via mejl eller innan intervjun genomfördes. Intervjuerna spelades in på mobil och 

intervjuaren noterade sådana saker som kroppsspråk, sättet att uttrycka sig på, känslor och 

andra detaljer som kändes relevant. Innan en studie tar sin form och inkorporerar flertalet 

intervjuer, kan det vara klokt att först se grundligt på den första genomförda intervjun innan 

flera deltagare involveras, för att på så sätt jobba sig fram till en mer generell kategorisering 

och teoretisering. Därför lästes den första intervjun noga igenom flertalet gånger och 

anteckningar fördes gällande det som upplevdes intressant av det som respondenten sa. Detta 

på grund av att varje genomläsning av materialet ger nya infallsvinklar och insikter (Smith, 

Jarman & Osborn 1999, 220). Då vår uppsats involverar flertalet respondenter och olika 

intervjuguider identifierades efterhand ett mönster av gemensamma teman (Smith et al., 1999, 

224).  

4.6 Etiska överväganden 

De etiska aspekterna är av yttersta vikt inom forskning och våra respondenter har informerats 

innan intervjuerna påbörjats om hur de ska användas och om de ska publiceras (Kvale & 

Brinkmann 2014, 323). De etiska principerna innehåller information om integritet, frivillighet, 

anonymitet och konfidentialitet som rör respondenten. Respondenterna har informerats om 

syftet med studien och att det är frivilligt att vara med och att de närsomhelst kan välja att inte 

vara med utan att ange skäl till sitt beslut. Eftersom två av våra respondenter är minderåriga, 

togs kontakten först via vårdnadshavare som även informerades om att intervjun skulle 

hanteras konfidentiellt och bara användas i denna uppsats samt att respondenten kommer att 

vara anonym. När samtycke givits från både vårdnadshavare och ungdom, bestämdes det vart 

intervjun skulle äga rum. Vi ville att respondenterna skulle känna sig bekväma och trygga i 

intervjusituationen och därför valdes vissa intervjuer att göras i respondentens hemmiljö. De 

yrkesprofessionella och närstående fick informationsbrev via mejl. På grund av fenomenets 

känslosamma natur antogs en vaksam hållning under de intervjuer som åsamkade starka 

känslor, främst då under intervjuerna med ungdomar och närstående. I den ena intervjun med 

en närstående fick intervjun avbrytas flertalet gånger på grund av att respondenten började 

gråta. Intervjuaren stängde då av inspelningen och förklarade för respondenten att denne inte 

behövde fortsätta intervjun eller medverka i studien. Respondenten uttryckte en vilja att 
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fortsätta på grund av att hon ville att berättelsen skulle komma ut. För att sätta tonen på 

intervjuerna, var vi noggranna med att låta respondenterna prata till punkt i lugn och ro, och 

pratade själva i lugn och behagligt ton för att klargöra att vi tog deras berättelser på allvar och 

att det även fanns utrymme för långa pauser. Skillnaden mellan intervjuerna med exempelvis 

de yrkesprofessionella och intervjuerna med de närstående och ungdomarna blev tiden. Med 

de två sistnämnda blev det att vi automatiskt lade ner mer tid på det sociala umgänget både 

före och efter intervjuerna. För att få ungdomarna att känna sig bekväma, trots den 

ansträngande uppgiften att besvara känsliga frågor, ägnades extra tid för umgänge, 

exempelvis med en av ungdomarna som reste en och en halv timme med buss, hem till 

intervjuaren. Efter intervjun var genomförd ägnades resten av kvällen åt att äta pizza och 

spela tv-spel. Inför studiebesöket på gymnasiet för hemmasittande elever bestämde vi att båda 

skulle närvara, detta för att vi skulle kunna registrera så mycket information som möjligt 

under besöket. Efter studiebesöket satte vi oss ner och antecknade all data av vikt, gällande 

både skolmiljön och vad de anställda berättat om verksamheten. Vårt empiriska material 

kommer huvudsakligen från de intervjuguider som har gjorts, för att komma åt den del av 

fenomenet som vi ämnar undersöka. Orsaken är dels att vi vill förstå respondentens egen 

livsvärld, men även på grund av att det finns begränsat med tidigare forskning inom ämnet, 

främst då ur hemmasittarens egen synvinkel. 

4.7 Interpretative Phenomenological Analysis 

IPA står för Interpretative Phenomenological Analysis och kännetecknas för viljan att komma 

nära deltagarens personliga värld och genom detta få ett insider-perspektiv. Metoden valdes 

inför denna studie då en IPA-forskare exempelvis kan undersöka två individer diagnostiserade 

med samma sjukdom för att se olikheterna i hur dessa individer talar om sitt tillstånd, vilket i 

sin tur belyser den subjektiva perceptuella process som sker när en individ försöker sätta ord 

på sitt sjukdomstillstånd (Smith et al., 1999, 219). Denna metod valdes även på grund av att 

studien kommer att innehålla intervjuer med närstående, yrkesprofessionella och ungdomar 

med hemmasittarproblematik som själva kommer att få berätta om sina egna upplevelser, 

känslor och tankar kring denna problematik. Metoden besitter en flexibilitet inför olika 

tillvägagångssätt och är inte bundet till en enda metod för bearbetning av data. Däremot ligger 

metodens fokus på hur människor förstår och tolkar sina upplevelser (Smith et al., 2009, 80). 

Metoden involverar inte steg utan kan snarare åtföljas av olika riktlinjer och är inte bara en 

approach, utan även ett sätt att tänka och se (Smith et al., 2009, 81). En svårighet som kan 

nämnas med analysen är hur forskaren verkligen klarar av att fånga fenomenets innersta natur 
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eftersom det inte finns en otolkad tillgång till verkligheten som kan återges på ett konkret och 

exakt sätt. Det blir forskaren själv som ger en tolkning av verkligheten som är beroende av 

vilken kunskap och bakgrund denne besitter av fenomenet. Detta kan leda till olika 

tolkningsprocesser från forskare (Fejes & Thornberg 2015, 20). Det återupprepade läsandet av 

den första genomförda intervjun, genererade en större förståelse hur det narrativa binder 

samman intervjun i olika sektioner och gav därmed en tydligare överblick och en början till 

att kunna äntra respondentens livsvärld (Smith, Jarman & Osborn 1999, 220). Det 

underlättade för oss att själva anteckna det mest kraftfulla inslagen i den redan utförda 

intervjun. Detta eftersom det initiala påbörjandet av en analys ofta resulterar i en känsla av en 

överväldigande mängd idéer och möjliga samband. Därför kan det vara till hjälp att reducera 

överflödig distraktion för att i så stor mån som möjligt kunna fokusera på det väsentliga i 

materialet. De antecknade materialet finns då tillgängligt för att senare kunna återgå till, där 

de initiala tankarna har fångats (Smith et al., 2009, 82). I analysen av transkriptet är det viktigt 

att bibehålla ett öppet sinne och att notera allt av intresse, Detta för att identifiera de sätt som 

respondenten talar om, förstår och tänker kring fenomenet som undersöks. Vissa delar av 

intervjun blev mer innehållsrika för ändamålet än andra och fick därför ligga i fokus, som 

exempelvis de delar som behandlar respondentens syn på sig själv och sin situation, vilket 

denna undersökning i huvudsak fokuserar på. Alla delar har dock noga uppmärksammats och 

analyserats för att inte hamna i kategorin av ytligt läsande, vilket snarare eftersöker det vi 

förväntar oss av texten. Språket som respondenten använder togs även i beaktning, detta för 

att sätta utsagorna i rätt kontext och förstå hur respondenten upplever sin livsvärld. Under 

denna studies intervju framkom ett ord som en av ungdomarna använder i sitt vardagsspråk 

men som inte var helt begripligt för den som utförde intervjun. För att inte stoppa 

respondentens flöde och riskera att denne skulle tappa tråden, väntade intervjuaren med att till 

senare fråga respondenten om ordets betydelse. Det framkom då att det ord som användes var 

engelskans “numb” där respondenten åsyftade en emotionell bortdomning och förklarade att 

denne kände sig känslomässigt avtrubbad till det mesta. Om intervjuaren inte hade frågat 

respondenten angående ordet och dess betydelse, och även gjort det vid fel tillfälle, hade 

denna viktiga information gått förlorad.  

4.8 Kodning och analys 

Kodningen i undersökningen har genomförts enligt den fenomenologiska metodens hantering 

av data. En öppen kodning har tillämpats, där koder inte har valts på förhand utan har skapats 

under genomläsningen av transkriberingen. Både meningar och stycken har färgkodats och 
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tematiserats som till exempel ett tema för relationen till sig själv, mående, relationen till 

skolan och vuxna, relationen till vänner, processen gällande hemmasittareproblematiken och 

slutligen orsak till problematiken. Då studiens fokus ligger på hemmasittarens syn på sig själv 

och sin situation har exempelvis måendet, miljön och sociala relationer fått stå i fokus snarare 

än process och orsak. Genom detta tematiserande har vi uppnått en kategorisering av de 

företeelser som är oss av intresse och kan därmed urskilja ett mönster i vårt empiriska 

material samt reducera det som inte är oss av intresse (Smith et al., 1999, 21). Därefter lästes 

intervjuerna igen för att analysera och beskriva innehållet i respondenternas svar utifrån 

kontexten av tal och känslor. Detta gjordes genom att tolka stycken och skriva intervjuarens 

tolkning av det som sades i högra marginalen av intervjun (Smith et.al., 2009, 93) Detta för att 

belysa respondents tankar och upplevelser i förhållande till det som är viktigt i dennes 

livsvärld. På detta sätt kan vi identifiera sådant som betyder något speciellt för respondenten 

och tolka den underliggande meningen. Här ligger fokus på att anta en intersubjektiv 

förståelse av fenomenet (Smith et al., 2009, 84).  

  

5. Analys och resultat  

I följande kapitel kommer vi att redogöra och tolka de fyra tematiseringar som analyserats i 

intervjuerna med de hemmasittande ungdomarna, närstående och yrkesprofessionella. Studien 

har utgått från symbolisk interaktionism som är en teori inom socialpsykologin. Intervjuerna 

har tolkats utifrån studiens syfte att analysera den hemmasittande elevens syn på sig själv och 

sin situation samt hur situationen upplevs av närstående och yrkesprofessionella ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv. Respondenterna har delats in i tre olika grupper, ungdomar, 

närstående och yrkesprofessionella. Ungdomarna går under benämningen U1 och U2, de 

närstående N1 och N2 och de yrkesprofessionella Y1, Y2, Y3, Y4, och Y5 (se tabell 1. för 

ungdomar, tabell 2. för de närstående och tabell 3. för de yrkesprofessionella i 

metodavsnittet). Det första temat behandlar elevens stigmatiserade självbild och redogör för 

hur interaktioner och samspel påverkar den hemmasittande eleven och skapar ett utanförskap i 

skolan. Den andra temat tar upp de psykosociala problem som uppdagats hos eleverna med 

hemmasittarproblematik och som kopplas till interaktionerna och miljön i skolan. Den tredje 

temat visar på hur bristfälliga relationer och missanpassad skolmiljö påverkar eleven negativt. 

Den sista temat behandlar en möjlig lösning på hemmasittarproblematiken, där tar vi upp 

alternativa skolgångar som skulle kunna möjliggöra att eleven tar sig ur sitt utanförskap och 

får en fungerande skolgång. 
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5.1 Stigmatiserad självbild 

Ett första tema som vi hittade i intervjuerna samt studiebesöket var elevernas självbild. Med 

självbild åsyftar vi elevens syn på sig själv i de bemötande och situationer som uppkommer i 

skolmiljön. Hur självbilden ser ut beror på vilka negativa och positiva reaktioner som eleven 

får från andra i sin omgivning. Självbilden kan se olika ut relaterat till olika 

situationer. Ungdomarna har blivit tillfrågade hur de ser på sig själva relaterat till skolan. De 

närstående och yrkesprofessionella har blivit tillfrågade om de upplever att elevernas självbild 

påverkas av hemmasittarproblematiken. Återkommande i intervjuerna var elevernas bristande 

tilltro till sin egen förmåga. I det första citatet beskriver ungdom 1 (U1) hur hon ser på sig 

själv. 

U1: [...] för om man tänker mig själv när det kommer till skollivet så ser jag 

verkligen ner på mig själv och försöker förbättra det.  

I citatet ovan beskriver U1 att hon ser ner på sig själv när de gäller den skolrelaterade 

situationen. Hon vill försöka förbättra sig i skolan men kan av olika skäl inte klara av det på 

eget bevåg. I nästkommande citat beskriver ungdom 2 (U2) hur han känner sig gentemot sina 

klasskompisar: 

U2: Ja då kände jag mig ungefär lika typ. Man gjorde samma sak som de andra. 

Då var man typ på samma nivå, men sen när man inte går i skolan så känner man 

sig såhär sämre än alla andra för att man inte kan. 

U2 känner att så länge han klarade av skolan och att göra samma saker som de andra så kände 

han sig som de övriga eleverna. När han inte klarade av det blev det en nedåtgående spiral där 

han kände sig sämre än de andra. 

I tolkningen av ungdomarnas utsagor ser vi att deras sätt att se på sig själva påverkas av att de 

inte klarar av att prestera det som förväntas av dem i skolan. De känner sig sämre för att de 

inte kan samma saker som de andra eleverna. Detta skapar automatiskt ett utanförskap för de 

hemmasittande eleverna. Detta kan kopplas till Link & Phelan (2001) att stigmat i sig själv 

inte existerar men uppkommer när det råder olika maktförhållanden (Link & Phelan 2001, 

377). De hemmasittande eleverna utmärker sig från den rådande normen i skolan, där de 

förväntas att nå upp till de mål som skolverket har i sin studieplan för skolan. I intervjuerna 
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med de yrkesprofessionella framgår det att alla är eniga om att för att lyfta elevernas självbild 

behöver uppgifterna matcha elevens förmåga för att eleven ska kunna lyckas. Viktigt att 

belysa är dock att detta individbaserade sätt att arbeta på är svårt att uppnå idag i den vanliga 

skolan. Detta i sig skapar en konflikt mellan elevens behov och skolans oförmåga att möta 

dem. Enligt de yrkesprofessionella är det väldigt olika vilka kunskaper och resurser olika 

skolor besitter. Detta gör att hjälpen för elever blir väldigt olika beroende på vilken skola de 

går i. Här nedan ger de yrkesprofessionella sin bild av eleverna. I första citatet beskriver en 

kurator på Bup (Y1) hur eleverna ser på sig själva. 

Y1: Så är det ju klart att man ser på sig själv som lite annorlunda om man klarar 

av att ha daglig sysselsättning eller inte … speciellt då om det har psykiska 

anledningar så är ju det så att det är ju också lite stigmatiserat i samhället. 

Y1 beskriver ovan att eleven ser på sig själv som annorlunda eftersom den inte klarar av 

skolan, hon menar på det faktum att det finns ett psykiskt dåligt mående kopplat till 

sjukfrånvaron gör att det blir mer utmärkande för eleven. Det finns en oskriven regel och en 

stigmatisering kring detta ämne i samhället. I nästkommande citat beskriver en 

specialpedagog (Y2) om elevernas tilltro till sig själva. 

Y2: … alltså det som man känner med de elever som jag träffat är väl att det finns 

en låg tilltro till den egna förmågan. Alltså låg självkänsla man tycker inte att 

man kan det som de andra kan, och då känner man sig mycket sämre och dålig. 

Och om man pratar med eleven om vad den är bra på så finns det en del som inte 

kan säga någonting skolrelaterat. Däremot kanske man är bra på att spela spel 

eller att spela datorspel och komma upp i level i Minecraft eller vad det kan vara. 

I citatet ovan skiljer Y2 på elevens självbild relaterat till skolan och fritidsaktiviteter. Hon 

menar här på att den yttre påverkan på eleven ger den olika bilder av sig själv, vilket är 

väldigt intressant i förhållande till en av de grunder som Blumer härleder till symbolisk 

interaktionism (Blumer 1969, 5). Vi påverkas och utformar ett sätt och tänka och se på oss 

själva utifrån ett samspel med andra. I citatet nedan beskriver frånvaroforskaren (Y3) om 

elevernas självbild. 

 

Y3: De flesta går ju i skolan... om man under lång tid i skolan, misslyckas ofta i 

skolan, får höra får höra från lärare att man gör fel att man borde skärpa sig, nu 
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får det räcka att man hamnar i olika situationer där kompisar tar avstånd från en, 

då kommer ju ens självbild att nötas och utsättas för påfrestningar under väldigt 

lång tid och då finns ju risk att självbilden börjar krackelera, även ifall den från 

början är grundmurad. 

 

I citatet här ovan belyser Y3 att en lång tids av upprepade misslyckanden och negativt 

bemötande från lärare och elever innebär en stor påfrestning på elevens självbild.  

 

Eleven jämför sig med andra elever och upplever sig själv som sämre än de andra. En lång 

tids misslyckanden i skolan kan leda till att ens självbild försämras negativt. Den yttre 

påverkan från lärare och andra elever i interaktionerna gör att eleverna upplever att de inte är 

bra på skolrelaterade saker både kunskapsmässigt och socialt. Tolkningen av detta 

frambringar tydligt att det sociala samspelet i dessa interaktioner påverkar eleven sätt att se på 

sig själv i hög grad. Enligt intervjuerna med de yrkesprofessionella känner de sig utanför 

ramen av vad som förväntas av den både socialt och kunskapsmässigt. Däremot kan det 

fortfarande utanför den skolrelaterade miljön finnas saker som eleven upplever att den är bra 

på, såsom Y2 beskriver att eleven upplever sig bra på att spela datorspel. Denna tolkning 

passar in på teorin om symbolisk interaktionism. Stigmat är inte alltid knutet till alla kontexter 

så man skulle kunna beskriva det som att det finns olika ramar av sociala interaktioner och 

situationer som gör att individen är utmärkande i vissa situationer och andra inte (Link & 

Phelan, 2001). I kommande del beskriver de närstående och yrkesverksamma sina 

erfarenheter av hur ungdomarnas skolrelaterade misslyckande skapar en negativ spiral av 

dåligt mående. 

 

5.1.1 Misslyckanden  

Det framkom från våra intervjuer att hela tiden känna att man misslyckas gör att eleverna inte 

orkar med detta mentalt. Att under lång tid uppleva att man aldrig gör rätt och få det bekräftat 

av både lärare och elever leder oftast till oro och ångest. Den ständiga påminnelsen om att inte 

uppnå de uppsatta målen i skolan orsakar oftast att eleven anklagar sig själv. I citatet nedan 

beskriver U1 sin situation. 

U1: [...] För man fick ju ah gud man hade ju inte mycket till kontroll, man 

tappade kontrollen så man blev väldigt stressad och stressen ledde till ångest och 

ångest ledde till annat. 
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I citatet ovanför uttrycker U1 att hon känner sig väldigt stressad och får ångest, vilket har 

resulterat i ett självdestruktivt beteende, orsakat av att inte klara av skolan. Från andra elever 

kommer det oftast frågor om varför hon inte är där och det skapar mera stress eftersom hon 

inte kan eller vill förklara varför hon är frånvarande från skolan. I citatet under beskriver 

hennes mamma (N1) hur hon upplever att sin dotter känner sig. 

N1: Värdelös! Värdelös, hopplöst eh för det var bara krav hon kunde inte leva 

upp till det liksom och mådde jättedåligt av det och såg bara misslyckande då 

hela tiden. 

N1 beskriver ovan att hon upplever att dottern känner sig värdelös och mår väldigt dåligt på 

grund av att hon inte kan leva upp till skolans krav. Mamman berättar vidare att dottern bara 

ser sina misslyckanden. 

Tolkningen av detta kan således vara att eleven identifierar sig genom de förväntningar andra 

har på eleven och när den inte är i stånd att uppfylla dessa krav från omgivningen så 

identifierar den sig som ett misslyckande. På ett gymnasium som har specialiserat på 

hemmasittare där vi gjorde studiebesök, berättar de anställda (Y4) att elever som kommer dit 

kallar sig själva för fula namn såsom dumhuvud och andra okvädningsord eftersom de själva 

känner sig misslyckade och dåliga. Ständiga misslyckanden gör att eleven ser ner på sig själv 

och känner sig värdelös, eleven har svårt att se att felet inte ligger hos sig själv utan i de 

bemötandet den får av sin omgivning. Elevens identitetsutveckling påverkas av andras sätt att 

se på den. När eleven får negativ respons från omgivningen blir det svårare att bibehålla en 

positiv bild av sig själv (Kaufman & Johnson 2002, 811ff) och (Granberg 2011, 29). Vidare 

framkommer från de yrkesprofessionella att detta inte bara handlar om elever med låg 

prestationsförmåga kunskapsmässigt utan att många av dessa elever är väldigt intelligenta. I 

nästkommande citat beskriver en rektor (Y5) på en högstadieskola specialiserad på elever 

med frånvaroproblematik om sina elever.  

 

Y5: [...] att de inte är lågpresterande elever. [...] Man tror ju inte på sig själv 

överhuvudtaget och man har så många skolmisslyckanden bakom sig. Man har 

gjort så många försök så att det är liksom... man tänker att det ändå kommer bli 

på samma sätt igen. Många av dem har givit upp för länge sen faktiskt. 



28 
 

Y5 tar upp att det inte är överlag elever som har svårt kunskapsmässigt som hamnar i 

hemmasittaresitutionen utan att eleven efter sina ständiga misslyckande till slut ger upp.  

 

Citaten ovan tydliggör att det inte handlar om elevernas svårigheter kunskapsmässigt utan att 

det snarare är den miljön de vistas i som hämmar dem att utveckla sin fulla potential. De är i 

interaktioner med andra i skolmiljön som påverkar deras sätt att se på sig själva. Tolkning av 

detta kan således vara att ständigt inte lyckas med de krav och förväntningar som ställs av 

skolan, bryter sakta men säkert ner elevens självbild. Bilden som eleven hade av sig själv från 

sina tidigare erfarenheter, exempelvis i sin familj stämmer inte överens med den bild den får 

av sig själv i skolrelaterade situationer. De anställda på gymnasiet, där vi gjorde studiebesök 

(Y4) uttrycker att eleverna saknar att vara en del av skolans sammanhang och upplever sig 

vara utanför gruppens gemenskap. Vår tolkning är att detta leder till ett ofrivilligt utanförskap 

där eleven vill vara en del av gemenskapen men förmår det inte utan särskilt stöd. Till följd av 

dessa återkommande misslyckanden har eleverna resignerat och följden av detta kan då bli att 

eleven slutar komma till skolan. Scott (2005) menar i sin artikel om blyghet att det inte är ett 

personlighetsdrag utan det är snarare reaktioner på hur andra individer reagerar på det 

individen själv gör (Scott 2005, 92) Detta tolkar vi som om det inte är ett personlighetsdrag att 

eleven drar sig undan, utan att det handlar i mångt och mycket om olika orsaker relaterade till 

interaktioner. Precis som en blyg person försöker att dölja sin blyghet genom olika strategier 

som att låtsas vara upptagen, eller ägnar mycket tid åt att äta istället för att konversera på en 

tillställning, så kan eleven dra sig undan, låtsas läsa eller gå på toaletten, vilket senare kan 

leda till att eleven helt uteblir från skolan när den inte längre orkar att låtsas. Kommande del 

behandlar den kunskapslucka som genereras av ungdomarnas frånvaroproblematik. 

 

5.1.2 Kunskapslucka 

Denna del av analysen fokuserar på den kunskapslucka som den långvariga ogiltiga 

skolfrånvaron orsakar, vilket båda ungdomarna under vår intervju har uppmärksammat. 

Ungdomarna (U1 och U2) förklarar nedan vad kunskapsluckan har genererat för känslor, på 

frågan hur de känner sig gentemot de andra eleverna i skolan. 

U2: Ja, nu när man inte går i skolan känner man sig typ, man känner att man har 

mindre kunskap än alla andra. Så här att de kan mer och jag kan mindre. 
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Citatet påvisar att U2 upplever en kunskapslucka som grundar sig i frånvaroproblematiken 

och att han inte längre går i skolan. U2 känner att han nu har halkat efter kunskapsmässigt, 

medan klasskamraterna har avancerat. U1 förklarar nedan hur hon känner sig gentemot de 

andra eleverna i skolan. 

U1: Det är väldigt mycket till elev till elev. Men om jag skulle sett det som helt, så 

känner man sig lite mindre, man kunde inte klara av lika mycket som andra, så 

man såg ner lite mer på sig själv.  

Citatet påvisar att U1 upplever att hon inte kan lika mycket som sina klasskamrater på grund 

av sin frånvaroproblematik och sin psykiska ohälsa och att detta resulterat i att hon även 

känner sig mindervärdig de andra eleverna.  

Ungdomarnas citat visar på att de båda upplever kunskapsmässiga konsekvenser som resultat 

av sin höga frånvaro och att denna kunskapslucka i sin tur, genererar en mindervärdeskänsla 

när de jämför sig med sina klasskamrater. Specialpedagogen (Y2) förklarar i citatet nedan, 

resultatet av en lång tids frånvaro. 

Y2: En svårighet kan ju vara eftersom man kanske inte är här så mycket då och 

missar grejer, är att eleven kan uppleva att de andra kan mycket mer så att säga 

då. Eftersom eleven som inte har varit i skolan då inte är i skolan lika mycket, då 

kan ju eleven kanske uppleva den skillnaden som större så att säga. Det är ju ofta 

en svårighet. 

Citatet ovan belyser att eleverna ofta upplever att de har halkat efter kunskapsmässigt 

gentemot sina kamrater och att eleverna blir medvetna om den kunskapslucka som frånvaron 

orsakar. Citatet bekräftar även vad de båda hemmasittande ungdomarna själva har berättat, det 

vill säga att de upplever att de andra eleverna blir kunskapsberikande, medan de själva står 

still i kunskapsutvecklingen. Denna insikt kan tolkas som både en möjlighet och ett hinder. 

Det positiva med ungdomarnas insikt angående kunskapsluckan är att den kan tolkas som en 

vilja till att få den kunskap de är berättigade till, det vill säga att de båda egentligen vill gå i 

skolan. Det hinder som insikten kan förorsaka är att ju längre tid skolfrånvaron fortgår, desto 

svårare blir det att återvända till skolan för att ta igen det ungdomarna har missat. Kommande 

kapitel behandlar neuropsykiatriska diagnoser bland de hemmasittande ungdomarna och den 

psykiska ohälsa som är en följd av frånvaroproblematiken. 
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5.2 Psykosociala problem 

I det andra temat som framgått ur intervjumaterialet, behandlas i detta kapitel den 

intersubjektiva psykosociala aspekten som formar elevernas psykiska förutsättningar utifrån i 

detta fall, skolmiljön. Den första delen behandlar de neuropsykiatriska diagnoser som är 

överrepresenterade bland elever med hemmasittarproblematik. Den andra delen behandlar 

psykisk ohälsa bland de hemmasittande ungdomarna.  

 

5.2.1 Neuropsykiatriska diagnoser NPF 

De yrkesprofessionella berättar att de under åren sett ett mönster i att det oftast är barn och 

ungdomar med en neuropsykiatrisk diagnos som hamnar i hemmasittareproblem men att det 

även finns andra grupper. Oftast uppdagas dessa problem i brytpunkten mellanstadiet-

högstadiet där det börjar ställas högre krav på eleven ska klara sig själv och ta mer ansvar för 

sitt skolarbete och där även det sociala interaktionerna med de andra eleverna blir svårare. 

Den vanliga skolplanen har svårt att matcha elevernas behov av hjälp och stöd. 

Frånvaroforskaren (Y3) och rektorn på högstadieskolan för hemmasittare (Y5) återger att 

många av dessa elever har svårt att förhålla sig till fler lärare och många olika klassrum, de 

har svårigheter med koncentration och motivation och de har lite svårigheter att navigera i tid 

och rum som härleder i vissa brister i det exekutiva funktionerna. Detta gäller dock inte bara 

barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser utan även andra. Rektorn (Y5) berättar i 

citatet nedan om eleverna. 

 

Y5: Det vi ser är ju att det ofta finns någon neuropsykiatrisk diagnos i 

bakgrunden inte alltid men ofta, när det inte finns så brukar det iallafall finnas en 

form av psykisk ohälsa. Det kan ju också vara att man blivit utsatt men det går 

tyvärr hand i hand ofta att man har neuropsykiatrisk och blivit utsatt i skolan 

också. 

 

Citatet belyser att vad de yrkesprofessionella kan erfara är att det oftast finns en 

bakomliggande orsak till hemmasittareproblematiken. Enligt dem är det vanligt att det finns 

en neuropsykiatrisk diagnos i bakgrunden och att det kan finnas någon form av psykisk 

ohälsa. Dessa elever är oftast mer utsatta i skolmiljön än andra och hamnar lättare i 

utanförskap. I citatet nedan beskriver en kurator på Bup (Y1), eleverna. 
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Y1: Alltså jag har ingen statistik på det men jag kan tycka att det inte var helt 

ovanligt att man landade i att det kanske fanns neuropsykiatriska problem alltså 

och oftast inte helt ovanligt åt autismspektrum hållet då. Med Asperger tex. och 

att det då kan vara så att man då har svårare med det sociala samspelet och att 

det blir svårare ju äldre man blir. 

Y1 menar i citatet ovan att frånvaroproblematiken oftast kan förknippas med en 

neuropsykiatrisk diagnos och att det inte är ovanligt att det finns ett autismspektrum. Det blir 

även svårare med det sociala samspelet desto äldre eleven blir.  

Citaten ovan lyfter fram de problem som uppstår för att elever med särskilt behov ska passa in 

i de allmängiltiga ramarna i skolvärlden. Istället för att anpassa skolsituationen utifrån 

elevernas behov ska eleverna anpassa sig till skolan vilket eleven inte har förmågan till. Detta 

blir en till synes dålig kombination, då elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

identifierar sig själva utifrån hur andra i gruppen ser på dem i kontexten av skolmiljön 

(Jenkins 2014, 79). Andras allians påverkar således elevens självuppfattning och blir en del av 

dess identitet. Samtliga respondenter är eniga om att eleven vill klara av att gå i skolan, de vill 

lyckas och vara som alla andra, men klara av olika skäl inte av detta. Det största 

missförståndet som råder enligt de yrkesprofessionella är att eleverna av omgivningen ses 

som lata, bekväma och att de hellre vill vara hemma än gå i skolan. Detta är således inte fallet 

utan det finns en adekvat anledning till att elever slutar att komma till skolan. Nästkommande 

del behandlar ett annat vanligt förekommande problem hos de hemmasittande eleverna. Den 

psykiska ohälsan genererar ångest och oro vilket stöds av ett flertal vetenskapliga studier 

(Kerney, 2014) och (Reid, 2008). 

 

5.2.2 Psykisk ohälsa 

Bland de yrkesprofessionella råder det konsensus om att psykisk ohälsa är vanligt 

förekommande hos de hemmasittande eleverna och även de närstående och ungdomarna 

själva vittnar om detta. Huruvida detta är en konsekvens av att inte må bra i skolmiljön eller 

att redan förekommande ohälsa finns hos eleven går inte att fastställa, men det kan finnas 

många olika anledningar till elevens sviktande psykiska ohälsa. Det som däremot har setts 

över tid är att eleverna oftast känner sig missförstådda av de vuxna i skolan och andra elever i 

sitt dåliga mående. När kraven blir för oproportionerliga från skolan i förhållande till elevens 

kapacitet leder det till mer ångest och oro i enlighet med de yrkesprofessionellas utsago.  
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I det första citatet beskriver mamman till U1 sin dotters psykiska mående. 

 

N1: Hon har självskadebeteende och ångest och såna saker [...] Ja jag kunde ju 

fortsätta att ställa krav att det bara var närvaron på skolan som var det viktiga 

och struntat i måendet som det var tidigare, men jag vet ju också att då hade nog 

inte mitt barn levt, så det viktiga är inte närvaron i skolan. 

 

Citatet ovan påvisar att N1 har blivit varse sin dotters psykiskt dåliga mående och hon menar 

att om hon hade fortsatt att endast fokusera på det som skolan ansåg vara viktigast, det vill 

säga närvaron och att få sin dotter till skolan, så hade dotterns psykiska tillstånd försämrats så 

pass att N1 idag inte är säker på att hennes dotter hade levt. 

I nästkommande citat beskriver U2 sin relation med den fosterfamilj han bodde hos under 

flera år. 

 

U2: Det blev typ problem. Det uppstod bråk och sånt, sen rymde jag några 

gånger hem till mamma sådär, sen en kväll så sa de ”nä vi orkar inte med honom 

nåt mer, du får ta hand om honom nu, så kommer du och lämnar alla kläder och 

sånt imorgon”. 

 

Citatet ovan visar att U2 upplevde problem hos den fosterfamilj han tidigare bott hos. 

Osämjan resulterade att U2 kände sig så uppgiven att han vid ett flertal tillfällen rymde 

hemifrån. I nästkommande citat berättar farmorn till en av de hemmasittande ungdomarna 

som vi inte har intervjuat, om sitt barnbarns psykiska mående. 

 

N2: Ätstörningar, och psykiskt mår han jättedåligt, det gör han absolut. Man 

skulle bara vilja krama om honom så skulle det bli bra, usch va svårt det ska vara, 

jag har aldrig varit med om en unge som mått så dåligt som han gör, så stänger 

han in sig och det är ju det som är så jobbigt när man ser det, för han mår ju 

dåligt och har alldeles säkert nån diagnos [...] och pressar man honom blir det 

ännu mer ångest och sånt. 

 

I föregående citat förklarar N2 att hennes barnbarn mår väldigt dåligt psykiskt och att han 

stänger in sig på sitt rum och isolerar sig från omvärlden. Hon tror även att barnbarnet har 

någon form av diagnos och att pressa honom till att vara i skolan gör att han får mer ångest.  
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Av respondenternas egna utsagor får vi här ta del av deras egna beskrivelser av elever som har 

ångest, fobier, depressioner och mår väldigt dåligt psykiskt. Flera av respondenterna anger att 

ångesten oftast ger fysiska symptom såsom huvudvärk och ont i magen. Detta är verkliga 

symptom som är relaterade till ångesten och som orsakar smärtor i kroppen. Oftast så härleder 

inte eleven själv till att detta kan vara ångest utan skyller sin skolfrånvaro på de fysiska 

åkommorna. I citatet nedan berättar kuratorn på Bup om elevernas mående. 

Y1: Men att man inte kan förklara det medicinskt, men att som man kanske landar 

i att det har det med ångest att göra, då tänker jag att det är oftast kan vara något 

som eleven tänker: ”Jag går inte till skolan för jag har ont i magen, inte för att 

jag tycker det är jobbigt i skolan”. 

Y1 menar här att eleven inte alltid vet om sin ångest utan har lättare att förklara sitt dåliga 

mående genom mer konkreta symptom såsom magvärk. I nästa citat beskriver mamman till 

U1 om sin dotters tillstånd. 

 

N1: Oftast så går åtminstone halva dagen åt i sängen, hon har ont av att varit 

vaken hela natten, kanske ångest, oro ja värk i kroppen. Mycket ont tar lång tid på 

sig att vakna och att kunna kliva ur sängen ens liksom på grund av värk och 

ångest så, och sen så är det liksom frågan om hur dagen blir då. 

 

N1 beskriver att dottern har värk i kroppen, vilket är en konsekvens av ångest och oro. Vissa 

dagar mår dottern sämre och då kanske hon inte ens kommer ut ur sitt rum. 

 

Citaten ovan påvisar att dessa psykosociala problem är ett faktum i ungdomarnas liv och att 

upplevelser av krav och utmaningar från skolans sida genererar ännu mer ångest. Den fysiska 

smärtan blir ytterligare ett orosmoment hos ungdomarna och sänker ytterligare deras 

sinnesstämning. Konsekvenserna av den psykiska ohälsan för de intervjuade ungdomarna 

visar sig på olika sätt såsom självskadebeteende, isolering i sitt rum och rymning. 

Nästkommande del av analysen behandlar de intervjuade ungdomarnas sociala relationer och 

skolmiljö. 
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5.3 Bristfälliga relationer och missanpassad skolmiljö 

Denna del av analysen behandlar det tredje temat som har framgått ur vårt empiriska material 

såsom intervjuer och studiebesök. Här belyses interaktionens påverkan på individen och den 

miljö individen vistas i.  

 

5.3.1 Sociala relationer 

Sociala interaktioner är en del i hur eleven ser på sig själv. Många av eleverna känner att de 

inte är en del av den sociala gemenskapen i kamratgruppen, de känner sig utanför och 

missförstådda. Även en ungdom med autism som kanske inte känner så stort behov av att 

konversera med andra, behöver få känna sig delaktig i ett sammanhang menar personalen på 

gymnasiet för hemmasittare. I det första citatet ger U2 sin syn på sociala relationer. 

 

U2: Man ville typ passa in sådär. Man ville typ kunna bete sig som en vanlig 

person sådär. 

 

U2 uttrycker att han vill vara som alla andra, han vill inte utmärka sig genom att inte vara i 

skolan och inte klara av sina studier. Han funderar på om skolkompisarna tycker att han är 

konstig som inte kommer till skolan. De kanske tror att han inte vill vara med dem, och då 

resulterar det till att klasskompisarna inte vill vara med honom. I nästa citat berättar U1 om 

sina sociala relationer. 

 

U1: [...] nämen jag klarade inte att gå och vara med mina kompisar, eller jag 

klarade inte att ta mig iväg eller jag klarar inte det här. 

 

I citatet oroar sig U1 över att hon inte klarar av att komma iväg till skolan och att vara med 

sina kompisar. Hon beskriver att en del av kompisarna undrar varför hon inte kommer och att 

de tycker att det är konstigt. Hon vill visa sig glad men är egentligen ledsen och uppgiven. 

 

Detta kan kopplas till Hochschilds (2012) teori feeling rules där det finns en skillnad mellan 

vad individen verkligen känner och vad den borde känna. Individen känner igen känsloregler 

genom att se hur andra bedömer dennes känslor (Hochschild 2012, 57). Individen ser sina 

egna handlingar i relation till en emotionell konvektion. För eleven kan detta ge väldigt 

motstridiga känslor då eleven vet att den borde visa sig glad och intresserad i vad lärare och 
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andra elever säger, men i själva verket känner den sig ledsen och misslyckad, och för att dölja 

sina verkliga känslor måste eleven med kroppsspråk, minspel och tonläge agera som om den 

vore glad. Detta kallar Hochschild (2012) för Surface Acting där individens inre involveras i 

ett slags känslomässigt arbete. Eleven kan också använda sig av det som Hochschild (2012) 

benämner som Deep Acting, vilket är ett sätt att försöka ändra sina verkliga känslor till det 

som passar i skolan genom att till exempel försöka återskapa känslan av en rolig händelse. 

Huruvida eleven lyckas med detta eller inte skapar det ändå en inre konflikt eftersom eleven 

måste visa upp en bild av sig själv som inte överensstämmer med dess verklighet. Vidare 

uttrycker både yrkesprofessionella och närstående att de hemmasittande eleverna upplever ett 

utanförskap gentemot de andra eleverna i skolan. I citatet nedan berättar rektorn på 

högstadieskolan för elever med frånvaroproblematik (Y5) om elevernas sociala relationer. 

 

Y5: Till en början skulle jag säga att de har en viss kontakt med sina gamla 

klasskamrater, men ofta när de kommer hit har de inte en enda vän, alltså det är 

ju det de uttrycker som högsta önskan och de vill få betyg visst, men också ”jag 

vill bara ha en vän” för de har inga vänner ofta. En del… de här klassiska, de har 

ju dem på nätet, men många av de här flickorna som kommer nu, de har inget 

socialt liv, de har inga vänner kvar.  

 

Y5 beskriver flickor som en ny grupp av hemmasittande elever. Dessa ungdomar är ledsna 

och uppgivna och de uttrycker att den högsta önskan är att ha en vän. De har oftast inget 

socialt umgänge utöver det virtuella och känner sig ensamma och isolerade. I nästkommande 

citat berättar en specialpedagog för låg- och mellanstadiet (Y2) om elevernas sociala 

relationer. 

Y2: Det blir ju när man inte är i skolan så är det ju inte bara det att man missar 

skolarbete utan det är ju också det att man missar den här gruppdynamiken att 

man är tillsammans med andra och att man får gemensamma minnen av saker 

man har gjort och sådär. Så när man då kommer till skolan, då blir ju eleven 

väldigt lätt lite utanför, och upplevelsen för eleven tror jag blir väldigt mycket det 

att jag är liksom inte med i gänget. 

I citatet ovan ger Y2 sin bild av de sociala problem som skolfrånvaron skapar för den 

hemmasittande eleven. Hon beskriver att det blir svårt för eleven att bli en del av gruppen 

eftersom den under långa perioder inte är delaktig i det som händer och därför inte kan dela 
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eller relatera till de minnen som gruppen skapat tillsammans. Eleven blir lätt utanför när de 

andra eleverna har saker gemensamt och de glömmer bort att inkludera eleven som inte varit 

där. I nästa citat berättar farmor (N2) till en hemmasittande ungdom som inte har intervjuats, 

om sitt barnbarns mående.  

N2: Jag tror han känner sig udda och han mår förstås inte bra av det. Han kan 

inte vara som alla andra och det känner han. Det är oftast då de otäcka tankarna 

kommer upp att han inte vill leva. Ibland får han utbrott hemma och är inte så fin 

i munnen mot sin pappa. 

Här berättar farmor till en hemmasittande elev att barnbarnet känner sig utanför för att han 

inte är som alla andra. Han mår väldigt dåligt och har tankar om att han inte längre vill leva. 

Det dåliga måendet genererar raseriutbrott i form av ilskna haranger riktade mot pappan. 

Pappan känner sig själv förtvivlad och vet inte hur han ska hjälpa sitt barn, samtidigt som 

utbrotten mot honom skapar spänningar i relationen till sonen. 

 

Enligt citaten ovan framgår det att bristen på sociala relationer är ett stort problem och orsakar 

mycket smärta hos de hemmasittande ungdomarna. Det är inte ett självvalt utanförskap, utan 

en produkt av den miljö de befinner sig i. Link & Phelan (2001) menar att stigmatiseringen 

börjar med att individen särskiljer och sätter etiketter på mänskliga olikheter och att detta 

skapar ett vi och ett dem (Link & Phelan 2001, 367). Detta kan tolkas in i de upplevelser av 

utanförskap som de hemmasittande eleverna känner. Vidare visar forskning på att det sociala 

tillbakadragandet hos hemmasittande ungdomar kan vara orsakat av sociala faktorer (Robert 

& Gaw, 2010) och att brist på relationer kan öka risken för skolvägran (Havik et al., 2015). 

Nästkommande del behandlar upplevelsen av stödet mellan skola, elev och närstående. 

5.3.2 Avsaknad av stöd i skolmiljö 

I denna del presenteras ungdomarnas och en närståendes upplevelse av stödet från lärare och 

andra vuxna i skolan, vilket var ett återkommande tema under våra intervjuer. Både ungdom 1 

(U1) och ungdom 2 (U2) har bytt skolor, men ingen av dem går i skolan överhuvudtaget i 

dagsläget. U2 fick sluta på en skola på grund av sin höga frånvaro och U1 valde att byta skola 

frivilligt. Respondenterna svarar följande på frågan om de upplever att lärare eller andra 
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vuxna i skolan lyssnade på dem. I det första citatet beskriver ungdom 2 sin upplevelse av 

stödet från skolan.  

U2: Ja, i den första skolan, då i början lyssnade de ganska mycket. Sen när jag 

inte började komma på lektioner och sånt, då blev det att de typ gav upp på mig, 

de typ såhär inte lyssnade, de brydde sig inte. Om de skulle vara möten, så vissa 

lärare kanske inte kom och såhär. De sa till de vuxna, typ vårdnadshavarna att 

han inte kan gå här, för han kommer inte, och sen till mig sa de, han kan gå här, 

vi älskar dig, du kan gå här. Det var typ två olika berättelser. 

U2 berättar att han upplevde att vuxenvärlden gav upp, slutade lyssna och slutade bry sig när 

frånvaroproblematiken eskalerade. U2 beskriver även en upplevd tvetydighet från de vuxna 

på skolan, där olika budskap gavs till honom och hans mamma. U2 upplevde att skolan 

uttryckte en vilja att han skulle gå kvar, medan hans mamma underrättades att U2 inte skulle 

få gå kvar i skolan. I citatet under berättar U2 vidare om kontakten med lärare och andra 

vuxna på den nya skolan som han i dagsläget inte går i överhuvudtaget. 

U2: Nja, det var en på den gamla skolan som var ganska bra, som hjälpte till och 

sånt. Men på den nya så är det inte så jättemycket. Då gick man i vanlig klass och 

fick ingen hjälp sådär. Man fick klara sig själv typ. 

U2 menar med “vanlig klass” att han i första skolan fick extra stöd under de ämnen som 

upplevdes svåra, där han i ett mindre rum med ett fåtal andra elever undervisades av en 

speciallärare, medan han i den nya skolan upplevde en övergivenhet som grundade sig i 

frånvaron av stöd i de ämnen han tidigare fått hjälp med. Denna avsaknad av stöd kan tolkas 

som en avgörande faktor till den nuvarande hundraprocentiga skolfrånvaron, då det tidigare 

fanns en skolnärvaro i första skolan, även om den var låg. U2 berättar under vår intervju att ett 

skäl till att han skulle kunna tänka sig återvända till skolan, är om han fick extra hjälp. Detta 

kan tolkas som att den nuvarande heltidsfrånvaron möjligtvis hade kunnat förhindras om U2 

likt den första skolan fått stöd i de ämnen han upplever sig ha det svårt med. I nästkommande 

citat redogör ungdom 1 (U1) om sin kontakt med skolan. 

U1: Ja jag har ju självklart försökt att förklara om hur situationen var eller om de 

frågade frågor så försökte jag verkligen att få dem att förstå saker, men 

anledningen till att jag bytte skola var att de inte förstod och de lyssnade inte 

direkt. 
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I citatet ovan förklarar U1 upplevelsen av att skolan varken förstått eller lyssnat tillräckligt på 

hennes försök att förklara sin situation, vilket föranledde bytet av skola.  I citatet under ger 

mamman till U1 sin syn på kontakten med skolan. 

N1: Inte från skolan som hon gick på då, då,var det inget stöd alls upplevde jag 

utan bara krav och det blev inget bra. Det blev bara en mur istället, alla dessa 

krav, för det var inte så att både jag som förälder och mitt barn hade ju en önskan 

att klara av det, man fick inte någon hjälp utan bara krav att det ska klaras av! 

Men jag har sökt hjälp hos socialtjänsten och genom Bup vartefter och sen även 

bytt skola och det har förändrats och ser ut på ett helt annat sätt från skolan sett 

och från socialen och bup, men det var jag som var tvungen att starta igång. Jag 

var tvungen att göra något. 

Citatet påvisar att likt U1 upplevde mamman en avsaknad av både förståelse och stöd från 

skolan som endast ställde krav på U1. Med andra ord överensstämde inte de krav som skolan 

ställde med elevens förmåga och psykiska hälsa, vilket resulterade i en blockering som 

snarare stjälpte än hjälpte och som i sin tur resulterade i byte av skola i samråd mellan mor 

och dotter. På grund av bristen på stöd från skolan kände sig mamman tvingad att själv söka 

hjälp hos myndigheter för att något skulle hända, då hon insåg allvaret i situationen och 

oroades över sin dotters psykiska hälsa. 

Citaten ovan påvisar en samsyn, där samtliga respondenter upplever någon form av brist på 

stöd från skolväsendet. Detta stämmer överens med frånvaroforskaren Y3 som under vår 

intervju förklarar att inte bara barnen mår dåligt av sin frånvaroproblematik utan att även 

många föräldrar tvingas kämpa och upplever ofta situationen som oerhört frustrerande och 

påfrestande. I nästa del behandlas skolmiljön och hur frånvaroproblematiken förebyggs i en 

av de skolor, vars rektor vi har intervjuat. 

 

5.3.3 Förutsägbar skolmiljö 

Denna del av analysen behandlar skolmiljön och hur de yrkesprofessionella både hanterar och 

förebygger frånvaroproblematiken i skolan. Under våra intervjuer har det framgått att 

skolmiljön är av yttersta vikt för elevens inlärningsförmåga och sociala interaktioner. 

Frånvaroforskaren (Y3) jobbar bland annat på en primärpreventiv nivå, där det förebyggande 

arbetet innefattar att utbilda lärare och skolledning i att förbättra skolundervisningen för de 

elever som som löper risk att hamna i långvarig frånvaroproblematik. I arbetet läggs stor vikt 
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vid att bygga relationer med eleven och att skapa en skolmiljö anpassad efter dessa elevers 

behov. I det första citatet ger forskaren sin syn på skolmiljön. 

Y3: Vi är dåliga på att matcha vad skolan kräver av eleverna mot vad de 

egentligen kan, ofta att vi kräver att de ska planera, utföra och utvärdera sina 

egna arbeten när de har fullt upp med att komma in i klassrummet någorlunda i 

tid och ta fram rätt bok. Och då kommer det inte att funka att sätta sig ner och 

fundera på hur vill jag ta mig ann medeltiden. 

Y3 menar att vissa ungdomar har fullt upp med att ta med sig rätt böcker, hitta till rätt 

klassrum samt att komma i tid till lektionerna och att eleverna utöver detta förväntas vara 

tillräckligt fokuserade för att inte bara klara av sina skoluppgifter utan även kunna utvärdera 

sin egen akademiska utveckling. Detta kan beskrivas som ett dåligt överensstämmande mellan 

vad skolan kräver av eleverna i förhållande till den egna kapaciteten, då energin för vissa 

elever går åt att försöka anpassa sig till en alltför ostrukturerad skolmiljö. I nästkommande 

citat menar rektorn på högstadieskolan för bland annat hemmasittare (Y5) likt forskaren att 

skolmiljön är avgörande för en funktionell skolgång för elever med hemmasittarproblematik. 

Y5: Bara att vi har en sån förutsägbar miljö att de i förväg får reda på så här 

kommer det se ut, du kommer att träffa de här personerna, när du kommer in i 

klassrummet kommer det att vara såhär. Så har de tittat i förväg och sett var 

deras plats är någonstans, fått reda på vem som ska vara deras mentor är, 

otroligt mycket förutsägbarhet, och det är ju en lättare variant av hemmasittare 

och då räcker det med vårt anpassade sammanhang väldigt mycket. Sen finns det 

ju elever som det inte räcker och där behöver vi ju jobba på ett helt annat sätt. Då 

relationsskapar vi mycket längre. 

Y5 Nämner likt Y3, vikten av en förutsägbar skolmiljö där elever med en lindrigare form av 

hemmasittarproblematik slussas in i en individuellt strukturerad skolmiljö, där både 

individuell schemaläggning och relationsskapande sociala strukturer byggs upp mellan 

vuxenvärlden och eleven. Mentorskapet kan tolkas som en viktig komponent för både 

vägledning i akademiska studier och en personlig relation som är svårt att erbjuda på en stor 

skola. Denna personliga kontakt med en vuxen på skolan kan skapa en känsla av trygghet och 

generera en växande tillit till vuxenvärlden, vilket flertalet yrkesprofessionella respondenter 

menar att somliga elever saknar helt. Med andra ord har en mindre skola som exempelvis den 
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tidigare nämnda högstadieskola en fördel, med begränsat antal elever och individuell 

anpassning, vilket gör att ungdomar med långvarig ogiltig skolfrånvaro i bagaget upplever ett 

mer personligt bemötande. 

De båda citaten ovan påvisar vikten av en rutinmässig och förutsägbar skolmiljö, med tydlig 

struktur, där de vuxna i skolan bör vägleda och stödja de ungdomar som själva inte förmår. 

Rektorn på högstadieskolan anpassad för hemmasittare (Y5) berättade under vår intervju att 

den skolrelaterade ångesten är enorm hos vissa elever och att detta kan gälla allt från att ta sig 

till bussen eller att kliva in i ett klassrum. Y5 berättade vidare om en förebyggande metod som 

används på en vanlig gymnasieskola i mellansverige, där eleverna har hemklassrum i årskurs 

ett, vilket betyder att de är lärarna som roterar klassrum och inte eleverna. Det vill säga att 

strukturen påminner mer om mellanstadieorganisationen än högstadieorganisationen. Detta 

kan enligt Y5 möjligtvis resultera i att skolan får behålla fler elever på grund av att 

övergångar mellan klassrum kan vara oerhört påfrestande, framförallt för de eleverna med 

exempelvis autism. Frånvaroforskaren Y3 är av samma uppfattning och menar att just 

övergången från mellanstadieorganisationen till högstadieorganisationen är väldigt känslig, då 

eleven plötsligt ska förhålla sig till betydligt fler lärare och många olika klassrum, vilket 

resulterar i att eleverna inte hittar, inte hinner i tid och har svårt att förhålla sig de olika regler 

som gäller i klassrummen och att detta även kan gälla elever utan diagnos eller symptombild. 

Detta kan tolkas som att skolan bör anpassa sig efter eleven, snarare än att eleven ska anpassa 

sig efter skolan. Detta för att inte exkludera de elever som enligt de yrkesprofessionella 

behöver en mer förutsägbar skolmiljö för att kunna klara av det som förväntas av eleven. 

Nästkommande kapitel behandlar möjliga lösningar som kan gynna elever med 

hemmasittarproblematik. 

 

5.4 Anpassad skolmiljö och skolgång  

I de tidigare kapitlen har fokus legat på de svårigheter som frånvaroproblematiken har 

genererat för de hemmasittande ungdomarna. Detta sista tema kan ses som en förlängning av 

föregående kapitel om skolmiljön, men fokuserar i huvudsak på de lösningar som kan 

underlätta för elever med frånvaroproblematik utifrån vad de yrkesverksamma har presenterat 

under våra intervjuer och studiebesök. Första delen består av vår tolkning av det studiebesök 

som gjordes på ett gymnasium anpassat för hemmasittande elever där eleverna framförallt 

undervisas i grundskoleämnen. Vi pratade med en kurator och en lärare på skolan och 
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eftersom detta var ett studiebesök och ingen ljudupptagning gjordes, är det svårt att minnas 

vem av dessa yrkesprofessionella som sa vad. Därför går de båda under den gemensamma 

benämningen Y4. 

 

5.4.1 Beskrivning av studiebesök. 

 

Under vårt studiebesök på ett gymnasium anpassat för elever med hemmasittarproblematik, 

framgick det tydligt att miljön på denna skola skiljer sig från den ordinära institutionella 

skolmiljön. Vi guidades runt i det röda 1700-tals timmerhuset och en av de två 

yrkesprofessionella vi pratade med, beskrev miljön på skolan som att komma hem till mormor 

och morfar. När vi klev in genom ytterdörren kom vi direkt in ett stort vardagsrum med både 

soffor och bord. Här kan eleverna få en lugn start på dagen med en kopp té eller kaffe med 

smörgåsar som de själva kan hämta från det öppna köket. I ena soffan låg ett stort mjukisdjur i 

form av en enhörning, vilket även killarna kan känna sig frestade att krama eller kramas av, 

enligt Y4. I samma rum fanns även en roterbar fåtölj, som med sin kokongliknande form kan 

agera som fristad när eleverna känner att de behöver få vara ifred. I rummet intill bedrivs den 

individuellt anpassade undervisningen i små klasser, där eleverna sitter tillsammans, även om 

de inte läser på samma nivå. Eleverna har även tillgång till enskilda lektioner med en lärare 

och schemat har spridits ut över hela dagen för att minska antalet elever på plats samtidigt och 

skapa en lugn miljö. Detta på grund av att mindre grupper gynnar elevernas inlärningsprocess 

och det “lilla utrymmet” minskar behovet av att “spela allan” menar Y4. De anställda på 

skolan använder sig även av metoden lågaffektiv bemötande, det vill säga om en elev 

exempelvis kommer till skolan och är uppe i varv, bemöter de anställda eleven på ett lugnt 

sätt. 

Y4 betonade även vikten av att eleverna behöver få känna sig både sedda och tillhöra ett 

sammanhang. Därför hälsar de anställda på varje enskild elev vid namn, när de kommer till 

skolan, vilket även gäller de lärare som just den dagen inte kommer att undervisa eleven. Att 

få dessa elever att inte hamna i utanförskap anses viktigt på skolan och även elever som inte 

uttrycker ett större behov av social interaktion, behöver även de bli sedda och få tillhöra ett 

sammanhang, enligt Y4.  

 

Vissa elever kommer till gymnasiet vid 16-års ålder och har varit hemmasittare, helt utan 

utbildning sedan tredje klass. Flertalet elever har även gått från 0% skolnärvaro till 100% 

skolnärvaro, enligt Y4. Eleverna läser oftast in sina studier på ett eller högst två år och går 
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sedan vidare till gymnasium eller annan alternativ sysselsättning. Y4 menar även att det 

svenska skolsystemet inte är anpassat för alla och att skolan behöver ge mer konkret 

information till eleverna snarare än abstrakt och möta dem på deras nivå, samt att alla 

individer varken kan eller vill gå i skolan och att det därför behöver finnas alternativ för de 

gymnasieelever som till exempel hellre vill ut i arbetslivet. 

 

Beskrivningen av studiebesöket påvisar att tillvägagångssättet skolan arbetar på fungerar. Vi 

tolkar detta utifrån tre olika tillvägagångssätt som skolan verkar arbeta med. Det första sättet 

är att den lugna skolmiljön ger ungdomarna en känsla av trygghet och att eleverna på denna 

skola inte behöver oroa sig över att ta med sig rätt böcker från sitt skåp, hitta till rätt klassrum 

i en ytmässigt stor skola och samtidigt försöka hinna i tid. Dessa elever har endast ett 

klassrum att förhålla sig till och klasserna består endast av ett fåtal elever, vilket resulterar i en 

lugn och stillsam arbetsmiljö. Detta skiljer sig nämnvärt från en vanlig skola, där klasserna 

ofta är stora och klassrummen är många. Det andra tillvägagångssättet är den individuellt 

anpassade studieplanen där varje elev ges tid för extra stöd och där skolan möter eleverna på 

deras nivå utifrån elevens egna förutsättningar och förmågor. Detta kan resultera i att eleven 

upplever färre misslyckanden och därmed i längden stärker elevens självbild. Det tredje och 

sista tillvägagångssättet är det personliga bemötandet från personalen. De anställda är noga 

med att hälsa på varje elev vid namn, vilket kan generera en känsla av tillhörighet och att 

eleverna känner sig sedda. Detta ger därmed eleverna en chans till att tillhöra ett 

sammanhang, vilket minskar risken för känslor av utanförskap. Denna personliga kontakt med 

eleverna kan ses som en skillnad från större skolor, där eleven lätt blir en i mängden, speciellt 

de som vanligtvis inte brukar ta plats i sociala situationer, lider av social fobi eller de som inte 

har något behov av sociala interaktioner. Att flertalet elever på skolan har gått från att vara 

helt isolerade i hemmet, till att ha en hundraprocentig skolnärvaro, bevisar att det finns en väg 

ut ur hemmasittarproblematiken och att denna skola genom ovanstående tillvägagångssätt har 

förändrat många elevers situation till det bättre. Sammanfattningsvis har vi tolkat denna 

gymnasieskolas upplägg på följande sätt. Om eleven får vistas i en lugn och trygg skolmiljö, 

får extra stöd och undervisning anpassad efter elevens egna förutsättningar och förmågor samt 

att varje elev får en chans att tillhöra ett sammanhang och får känna sig sedda, kan dessa 

elever häva sin isolering, klara av sin skolgång samt ta sig ur sitt utanförskap. Granberg 

(2011) menar att ett så kallat stigma exit är möjligt för stigmatiserade individer. Det vill säga 

att individen kan ta sig ur sitt stigma, men att detta kräver att individen behöver förändra sin 

syn på sig själv. Detta kan tänkas ske på ovan nämnda gymnasieskola, då många elever lyckas 
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med sina skoluppgifter, tar examen och därmed erhåller en mer positiv syn på sig själva än 

tidigare. Granberg menar även att responsen från omgivningen behöver förändras för att ett 

stigma exit ska kunna inträffa (Granberg 2011, s.31f). Även detta kan tänkas ske på denna 

skola, då bemötandet och responsen från lärare på denna skola är mer av personlig natur och 

kan därmed skilja från tidigare skolor som eleverna har gått på och att människor i deras 

omgivning som är medvetna om den tidigare frånvaroproblematiken inte längre ser eleverna 

som hemmasittare. En fördel som kan underlätta när eleverna ska frångå sitt stigma, är att 

frånvaroproblematiken är ett osynligt attribut. Det vill säga att det inte syns på utsidan, till 

skillnad från exempelvis stigman som fetma eller hudfärg.  

 

Forskaren Y3 berättar i citatet nedan om en elev som han har varit i kontakt med som har 

använt sig av en så kallad frånvarorobot. Roboten har ett vridbart huvud, en kamera och en 

mikrofon, Den kan göra vissa miner och kan visa att den inte förstår eller är glad och kan även 

räcka upp handen.  

Y3: Han tyckte det var jätteroligt att kunna följa med i skolan, så att några 

timmar varje dag var han då uppkopplad mot skolan och tog del av 

undervisningen. Sen är ju det givetvis ett problem på sätt och vis då för att det 

finns inte så mycket forskning som visar de långsiktiga effekterna av en sån robot, 

för att det givetvis är som så att det kan vara bra på så sätt att det hjälper 

eleverna med att hänga med i undervisningen, vilket gör att när eleven väl 

kommer tillbaka till skolan så har eleven inte så mycket kunskapsluckor, vilket gör 

att det är lättare att hänga med i undervisningen och kan stanna kvar i skolan.  

Citatet visar att hjälpmedel mot alltför stora kunskapsluckor finns tillgängligt, åtminstone på 

det teknologiska planet. Eleven uttryckte även en belåtenhet över att få använda sig av denna 

robot, vilket kan tolkas som en vilja att delta i undervisningen och att detta i sin tur även kan 

underlätta elevens vilja att komma tillbaka till skolan, utan en alltför stor ångest över förlorad 

skolundervisning. Y3 förklarar under intervjun att somliga har uttryckt en oro över vissa 

farhågor med dessa robotar. Exempelvis att robotarna gör det för enkelt för barnen att stanna 

hemma från skolan, vilket enligt Y3 inte stämmer överens med hans uppfattning om hur barn 

och ungdomar generellt fungerar. Y3 menar vidare att både ungdomarna själva och forskare 

som han har varit i kontakt med är eniga om att de allra flesta hemmasittare vill gå i skolan 

och vara som alla andra. de vill ha kompisar, de vill lyckas i skolan men de förmår inte av 
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olika skäl. Ytterligare ett stöd som hemmasittare är berättigade enligt Y3 är hemundervisning. 

Under vår intervju berättar han att en vanlig missuppfattning är att skolans ansvar minskar 

eller försvinner när eleven har varit borta under en längre tid. Detta stämmer inte enligt Y3, 

utan skolans ansvar att utbilda eleverna fortsätter. Om eleven av någon anledning inte förmår 

sig att ta sig till skolan så har eleven rätt enligt lag att få hemundervisning, och detta sker 

enligt Y3 långt ifrån på alla skolor. Ytterligare en förutsättning för att eleven ska kunna 

förbättra sina chanser att ta sig tillbaka till skolan är enligt Y3 att skolan fortsätter att ha 

kontakt med eleven. Detta har vi tidigare i vår studie uppmärksammat under rubriken 

“avsaknad av stöd i skolmiljö” att så är sällan fallet. Både ungdomarna och de närstående 

upplever att kontakten från skolan är bristfällig och i vissa fall obefintlig.  

 

6. Avslutande diskussion  

I detta avslutande kapitel presenteras först en sammanfattning av studiens resultat. Detta 

kommer sedan att diskuteras utifrån tidigare forskning, teoretiskt ramverk, en fenomenologisk 

metodansats och avslutningsvis implikationer för tidigare forskning. Studiens syfte är att 

analysera den hemmasittande elevens syn på sig själv och sin situation samt hur situationen 

upplevs av närstående och yrkesprofessionella. Studiens resultat ger en inblick i 

respondenternas upplevda livsvärld ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. 

6.1 Sammanfattning och resultat  

Studiens resultat påvisar att de intervjuade hemmasittande ungdomarna isolerar sig i hemmet 

och ingen av dem går för närvarande i skolan. I relation till studiens första frågeställning om 

hur ungdomarna ser på sig själva och sin situation, uttrycker ungdomarna att de känner sig 

värdelösa, misslyckade och ser ner på sig själva i skolrelaterade situationer. Skolmiljön ger 

ungdomarna ångest och de känner sig misslyckade när de känner att de inte kan leva upp till 

skolans krav, vilket genererar en oro över att gå till skolan. När ungdomarna upplever 

långvariga misslyckanden påverkar detta ungdomarnas syn på sig själv negativt och skolans 

krav bryter sakta ner dessa individer när de inte förmår leva upp till dessa, vilket resulterar i 

att individen till sist slutar gå. Detta påvisar att ungdomarna uppfattar sig själv utifrån 

negativa händelseförlopp och interaktioner i skolan och därmed utvecklar en stigmatiserad 

självbild. Med andra ord, uppfattar ungdomarna sig själva såsom de upplever att andra ser på 

dem (Jenkins 2014, 79). 
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Ungdomarna själva upplever att deras frånvaroproblematik har genererat en kunskapslucka, 

vilket i sin tur frambringar en mindervärdeskänsla när de jämför sig med sina klasskamrater 

som blir kontinuerligt kunskapsberikande, medan de själva står stilla i sin kunskapsutveckling 

(Kaufman & Johnson 2002, 827). Kunskapsluckan föranleder även till att återvändandet till 

skolan blir mer betungande desto längre tiden går. Isoleringen i hemmet resulterar slutligen i 

ett utanförskap, då ungdomarna förlorar kontakten med både skolkamrater och vänner. I vår 

studie har det framgått att samtliga respondenter, det vill säga ungdomarna själva, de 

närstående och de yrkesverksamma anser att ungdomar med hemmasittarproblematik vill gå i 

skolan, få betyg, vara som alla andra, lyckas i livet och ha vänner. Detta påvisar att 

hemmasittarnas skolfrånvaro är ofrivillig, då de vill gå i skolan, men kan av olika anledningar 

inte, detta till skillnad från exempelvis skolkare. Ungdomarna har uttryckt att de känner sig 

ensamma i sin situation och att de saknar gemenskapen med sina vänner samt att inte klara av 

sin skolgång genererar ofta till känslor av skam och skuld. De yrkesverksamma menar att 

elever med neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis autismspektrum eller adhd är 

överrepresenterade bland de hemmasittande eleverna. Ingen av de intervjuade ungdomarna i 

vår studie är diagnostiserad med vare sig autismspektrum eller adhd. I vår studie har vi 

däremot sett att samtliga ungdomar mår psykiskt dåligt och främst de närstående vittnar om 

självskadebeteenden, rymningar, ätstörningar och självmordstankar. Studiens resultat påvisar 

att ungdomarnas psykiskt dåliga mående inte har uppkommit när ungdomarna blev 

hemmasittare utan att detta är snarare en process som pågick innan problematiken 

uppdagades. 

Studiens resultat påvisar även att skolmiljön är av yttersta vikt och utifrån våra intervjuer och 

möten med yrkesverksamma respondenter har det framgått att det är möjligt för elever med 

hemmasittarproblematik att häva sin isolering, klara av sin skolgång samt ta sig ur sitt 

utanförskap. För att uppnå detta behöver eleven få vistas i en lugn, trygg och förutsägbar 

skolmiljö, få extra stöd och undervisning anpassad efter elevens egna förutsättningar och 

förmågor samt att eleven bör få en chans att tillhöra ett sammanhang och få känna sig sedd. 

Detta påvisar även att det är i skolan och den tillhörande miljön som både problemet och 

lösningen ligger och inte hos exempelvis individen själv eller i hemmiljön. Om en elev till 

exempel lider av en depression och depressionen botas medicinskt, kvarstår den 

hemmasittande elevens problem med att anpassa sig till en alltför ostrukturerad 

skolmiljö.  Detta tyder på att skolans krav och målsättning bör stämma överens med elevens 

egna förutsättningar och förmågor, likt de två anpassade skolor vi varit i kontakt med. 
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Studiens resultat påvisar även att både kontakten mellan skola, elev och närstående och stödet 

från skolan ofta är bristfällig eller i vissa fall obefintlig. Ytterligare ett hjälpmedel för elever 

med hemmasittarproblematik är den frånvarorobot, vilket genom elevens uppkoppling till 

klassrum och undervisning, reducerar elevens kunskapslucka och därmed både möjliggör och 

underlättar övergången från isolering till skolnärvaro. Det mest fördelaktiga sättet vore 

emellertid att upptäcka problematiken i tid, innan problemet har växt sig alltför för stort och 

kristalliserats i individen. Studien har även visat att det råder en bristande kunskap om 

fenomenet hemmasittare på många skolor, vilket kan vara en orsak till att både ungdomarna 

själva och de närstående anser att informationen och kommunikationen sinsemellan är 

undermålig. Viktigt att poängtera är dock att skolan är både underfinansierad och 

underbemannad och studien ämnar inte lägga skuld på vare sig skola eller personal.  

6.2 Resultat utifrån tidigare forskning  

Skolmiljön har under analysens gång framgått som ett centralt tema. Detta i enlighet med 

(Ahlström, 2010) och (Reid, 2008) som menar att skolan behöver förändras och byta struktur 

samt att skolan idag inte är anpassad för alla. Ahlström (2010) menar att det krävs av de 

vuxna inom skolväsendet att de antar ett mer öppet förhållningssätt gentemot eleverna och att 

de engagerar dem både socialt och utbildningsmässigt. Detta har även framgått under vårt 

studiebesök på gymnasiet specialiserat på elever med hemmasittarproblematik, där både miljö 

och struktur skiljde sig nämnvärt från den vanliga skolan. Skolans mindre storlek, 

individbaserade undervisning och personalens personliga bemötande ingav en trygghet hos 

eleverna, vilket underlättade övergången från isolering i hemmet till skolnärvaro. Även 

Wilkins studie påvisade att ett karakteristiskt drag för elever med frånvaroproblematiks 

framgång i skolan visade sig vara storleken på skolan (Wilkins, 2008). Robert och Gaw 

(2010) skriver att det japanska fenomenet hikikomori kännetecknas av svårt socialt 

tillbakadragande. Detta har även framgått under våra intervjuer med de hemmasittande 

ungdomarna och närstående, där bristen på sociala relationer med skolkamraterna har gjort att 

eleverna känner sig uteslutna ur gemenskapen, vilket är något de saknar samt att ungdomarna 

isolerar sig i hemmet. I våra intervjuer har det framgått tydligt att respondenterna upplever att 

vikten från skolväsendet har legat på deras skolnärvaro snarare än deras psykiska hälsa och att 

detta skapat en stor frustration och konflikt hos ungdomarna och de närstående. Detta 

stämmer överens med Galanti et al. (2016) som menar att det i Sverige råder bristfällig 

forskning mellan kopplingarna sociala miljöer, psykisk hälsa och skolpedagogik. I vårt 

sökande efter tidigare forskning har det visat sig att den sällan utgår från ett 
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socialpsykologiskt perspektiv, med fokus på hur sociala interaktioner påverkar och formar 

individen. Den tidigare forskningen fokuserar i huvudsak på elevernas skolfrånvaro och 

lägger mindre fokus på elevernas egna känslor, tankar och upplevelser, de närståendes kamp 

för sina barn samt den sociala isolering som förknippas med hemmasittarproblematiken och 

hikikomori. Vår studie skiljer sig från detta, då syftet har varit att ta reda på ungdomarnas 

intersubjektiva upplevelser som i hög grad innefattar en social isolering och därmed har en 

vetenskaplig kunskapslucka i den tidigare forskningen uppmärksammats.  

6.3 Resultat utifrån teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket för denna studie är symbolisk interaktionism. Vi har medvetet valt 

att använda oss av ett flertal olika teorier inom detta perspektiv, för att på så sätt bredda 

förståelsen av hur individen och samhället endast kan förstås genom de pågående 

interaktionerna. Genom detta ramverk har vi kunnat se hur de hemmasittande eleverna formar 

sin identitetsutveckling utifrån yttre omständigheter och interaktioner i kontexten skola 

(Granberg (2011, 29). Att skolan har oskrivna regler för hur man ska bete sig och vad som 

förväntas av eleven av yrkesprofessionella och skolkamrater, benämner Hochschild som 

feeling rules och ”the pinch” kan beskrivas som vad individen verkligen känner och vad 

individen borde känna (Hochschild 2012, 50). Detta upplever den hemmasittande eleven i 

skolan, när denne märker att klasskamraterna umgås och verkar trivas, medan eleven själv 

endast känner ångest och uppgivenhet. Även den hemmasittande elevens ofrivilliga 

utanförskap kan förstås genom denna teori genom att vi särskiljer och sätter etiketter på 

olikheter i mänskligheten (Link & Phelan 2001, 367). Avslutningsvis kan vi konstatera att 

eftersom problemet inte ligger hos individen själv, hjälper det inte bara att häva elevens 

psykiskt dåligt mående med exempelvis medicinering, utan lösningen ligger även i den 

sociala kontext eleven befinner sig i. 

6.4 Resultat utifrån en fenomenologisk metodansats 

Den fenomenologiska metodansatsen vi har tillämpat, har tidigare beskrivits i delen metod. 

Metoden möjliggjorde vår intention att ta del av respondentens livsvärld och därmed få en 

intersubjektiv förståelse för fenomenet hemmasittare. Troligen hade resultatet inte blivit 

likadant om ungdomarna och de närstående respondenterna fått träffa samma intervjuare. Vi 

hade då inte fått ut lika mycket personlig information från dem, eftersom vår tidigare relation 

gjorde att respondenterna kunde öppna sig om ett så pass stigmatiserat och känsligt ämne. 
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Studiens begränsning ligger i att vi inte fick tillgång till flera hemmasittande ungdomar att 

intervjua, då fältet skola är en sluten icke offentlig miljö. Vi fick även ett bortfall när den ena 

ungdomens mamma som var tänkt att bli intervjuad inte kunde delta på grund av privata 

angelägenheter. Detta bortfall resulterade dock i ytterligare insikt i en annan 14-årig 

hemmasittares situation, genom att vi intervjuades dennes farmor. 

6.5 Implikationer för vidare forskning  

Vår studie har påvisat att det finns begränsat med tidigare forskning ur hemmasittarens 

perspektiv och att fokus ofta ligger på de yrkesprofessionellas perspektiv på 

frånvaroproblematiken. Ett mer effektivt sätt att komma till rätta med problemet skulle kunna 

vara att involvera ungdomarnas egna tankar, känslor och upplevelser kring sin problematik 

Detta skulle kunna resultera i ett mer verkningsfullt tillvägagångssätt för att stävja en vidare 

ökning av detta samhällsproblem. Även den intervjuade frånvaroforskaren påpekade under 

vår intervju en möjlig svaghet i forskarvärlden att fokus ofta inte ligger på själva 

hemmasittaren och dennes syn på sig själv. Ytterligare en implikation för vidare forskning är 

att genomföra en större intervjustudie med fler hemmasittande respondenter.  

Vår studie påvisar att skolan har en alltför liten kännedom om hur frånvaroproblematiken ska 

hanteras och förhindras. Studiens syfte är inte att presentera ett generaliserbart resultat utan att 

försöka förstå fenomenet ur hemmasittarens synvinkel. Studien har även påvisat att problemet 

bör vidare uppmärksammas i samhället och analyseras i tid, innan problematiken kristalliseras 

i hemmasittaren. Det är viktigt att klargöra att denna studie inte är generaliserbar på hela 

populationen. Detta eftersom studiens tidsbegränsning och storlek hindrar möjligheten att 

intervjua ytterligare respondenter. 
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7. Bilagor  

7.1 Bilaga 1. Intervjuguide ungdom 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Kan du beskriva din familj?  

3. Hur kom det sig att du slutade gå i skolan varje dag? 

4. Var det något speciellt som hände i skolan eller hemma som gjorde att du inte ville gå 

tillbaka? 

5. Hur länge har du varit borta från skolan (dvs under en längre tid/ som längst?) 

6. Trivdes du i skolan? 

7. Har du några kompisar i skolan/ utanför skolan? 

8. Iså fall har du någon bästa vän? 

9. Hur känner du dig gentemot de andra i skolan? 

10. Hur tror du att andra ser på dig? 

11. Hur ser du på dig själv? 

12. Hur upplevde du att du mådde när du slutade gå i skolan? 

13. När du var i skolan, (kände du att vuxna/lärare lyssnade på dig?) 

14. Försökte du prata med någon om din situation? 

15. Vilken reaktion fick du från vuxna i skolan? 

16. Tycker du att du kan uppnå de målen/kraven som skolan ställer på dig? 

17. Om du inte lyckas med en uppgift, hur känner du dig då?  

18. Om du lyckas med en uppgift, hur känner du dig då? 

19.  Vad tycker du att du är bra på? 

20. När du varit hemma från skolan en längre tid, hur upplever du då att det känns att gå 

hemifrån? 

21. Vad gillar du att göra när du är hemma? (är det en anledning till att du helst vill vara 

hemma?) 

22. Vad känner du…. vad skulle kunna få dig att återvända till skolan? 
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7.2 Bilaga 2. Intervjuguide närstående 

1.Hur ser er familjesituation ut? 

2. Vad gillar ditt barn att göra på fritiden? 

3. Är det något speciellt som ditt barn skulle vilja göra på fritiden, hobbies etc? 

4. Vad gör ditt barn när det är hemma?  

4. Hur upplever du att eran relation är? 

4. Ungefär när upptäcktes det att ditt barn hade (hög) frånvaro i skolan? 

5. Vem var det som upptäckte problemet? 

6. Pratar du och ditt barn om skolfrånvaron? I så fall, hur pratar ni om det? Kan det uppstå 

konflikter i samband med detta? 

6. Fick ditt barn något extra stöd när frånvaroproblematiken uppdagades? 

7. Ungefär hur lång tid tog det innan problematiken uppdagades? 

8. På vilket sätt har ditt barn fått stöd från skolan, kopplat till frånvaroproblematiken? 

9. Har du som vårdnadshavare fått vara delaktig i diskussioner och lösningar kring barnets 

frånvaro i skolan? (vad har varit bra och vad har varit mindre bra i kontakten med skolan? 

10. Hur upplever du att relationen fungerar mellan ditt barn och lärare på skolan? 

11. Har ditt barn någon kontakt med någon annan vuxen som de kan förlita sig till? 

12. Vad tror du är orsaken till att ditt barn har en frånvaroproblematik i skolan? 

13. Hur upplevde du att ditt barn mådde när barnet slutade gå i skolan? 

14. Upplever du att skolan ger ditt barn det extra stöd som behövs för att barnet ska kunna 

återvända till skolan? 

15. Upplever du att det stöd som ditt barn får i skolan har förändrats över tid? Har det blivit 

bättre/sämre? 

16. Vad tror du att ditt barn behöver för stöd för att kunna återvända till skolan? 

17. Har ditt barn några kompisar i skolan? 

18. Har ditt barn några kompisar utanför skolan? 

19. Hur upplever du att ditt barn mår fysiskt, psykiskt och socialt? 

20. Upplever du att ditt barn känner att de lyckas i skolan? 

21. Hur tror du att ditt barn ser på sig själv och sin situation? 

22. Övertid, hur tror du att ditt barn har påverkats av sin frånvaroproblematik? 
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7.3 Bilaga 3. Intervjuguide till yrkesprofessionella 

1. Vad arbetar du med och hur länge har du jobbat med detta? 

2. Vilka uppgifter ingår i ditt arbete?  

3. På vilket sätt kommer du i kontakt/har kommit i kontakt med hemmasittare i ditt yrke? Om 

ja, hur ofta eller med hur många, ungefär? 

4. Om du skulle behöva förklara vad hemmasittare är, för en person som aldrig har hört talas 

om det, vad skulle du då säga? 

5. Beskriv gärna den “typiska” hemmasittaren om någon sådan finns?  

6.  Anser ni att det finns olika typer av hemmasittare? 

7. Kan du i korta drag beskriva hur ni arbetar/har arbetat med hemmasittare? 

8. Upplever du att hemmasittare är ett nytt fenomen/problematik i samhället eller är det ett 

nytt begrepp på något som funnits under en längre tid? 

9. Vad tror du ligger bakom att en ungdom blir hemmasittande? Vad ser du/har du sett genom 

ditt yrke och erfarenhet? 

10. Hur upplever du att ungdomarna ser på sig själva och sin problematik sett till begreppet 

hemmasittare?  

11. Hur skulle ni definiera vad en ’bra självbild’ är?) På lång sikt? På kort sikt? 

12. Upplever ni att elevernas självbild påverkas av hemmasittareproblematiken? 

13. Sett till elevens självbild, vad skiljer sig mellan en elev med eller utan 

hemmasittarproblematik? 

14. Vad anser du stärker ungdomars självbild?  

15. Vad anser du sänker ungdomars självbild? 

16. Vilken betydelse tror du att prestationer har för elevernas självbild?  

17. Hur ser de sociala interaktionerna ut mellan den hemmasittande eleven och övriga elever? 
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18. Hur ser de sociala interaktionerna ut mellan den hemmasittande eleven och vuxna i 

skolan? 

19. Hur tror du att man kan/ hur arbetar ni med att stärka självbilden hos hemmasittaren?  

20. Vilka svårigheter ser du med att främja elevernas självbild i skolan? 

21. Vilka möjligheter ser du med att främja elevernas självbild i skolan? 

22. Kan du se några gemensamma faktorer eller egenskaper hos de hemmasittare som du 

mött?  

23. Vilka behov av hjälp ser du att hemmasittare har? Finns den hjälpen tillgänglig för att 

uppfylla de behoven? 
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7.4 Bilaga 4. Informationsbrev ungdom   

En förfrågan om deltagande i studie. 

Hej!  

Vi är två studenter som ska påbörja en C-uppsats vid Sociologiska institutionen vid Uppsala 

universitet. I C-uppsatsen undersöker vi det växande samhällsproblemet ”ungdomar som inte 

är i skolan” av andra skäl än skolk.  Studien är fokuserad på elever som inte går i skolan och 

deras självbild. Vi skulle gärna vilja ta del av dina egna erfarenheter och upplevelser av detta 

både som elev, närstående och professionell i skolan.  

Insamlingen av materialet kommer att ske genom intervjuer som beräknas ta ca 45 min. 

Intervjun kommer att spelas in för att få med allt som sägs. Deltagandet är frivilligt och kan 

när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt 

och kommer bara att användas i denna C-uppsats. Du kommer naturligtvis att vara anonym. 

 

Återkom gärna om du har några funderingar kring vår studie.  

Med vänliga hälsningar Sabine Wåhlin och Jonas Söder 

 

Telefon: Sabine 0707826306, Jonas 0737081155 

E-post sabine.wahlin@gmail.com, pd.casablanca@hotmail.com  

Handledare: Marie Sepulchre forskare/lärare på sociologiska institutionen  

E-post marie.sepulchre@soc.uu.se  
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Uppsala universitet, 

Sociologiska institutionen 

Socialpsykologi C 

11/11 2019 

 

7.5 Bilaga 5. Informationsbrev närstående och yrkesprofessionella 

En förfrågan om deltagande i studie 

Hej!  

Vi är två studenter som ska påbörja en C-uppsats i socialpsykologi på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I C-uppsatsen undersöker vi det växande 

samhällsproblemet ”ungdomar som inte är i skolan” av andra skäl än skolk. Studien är 

fokuserad på elever som inte går i skolan och deras självbild. Vi skulle gärna vilja ta del av 

era erfarenheter och upplevelser av detta både som elev, närstående och professionell i skolan.  

 

Datainsamlingen för studien kommer att ske genom semistrukturerade intervjuer som 

beräknas ta ca 45 min. Intervjun kommer att spelas in för att få med allt som sägs. Särskilt 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. I de fall där deltagarna 

själva inte kan medge samtycke, önskar vi inhämta samtycke från närstående. Deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Materialet kommer att 

hanteras konfidentiellt och kommer bara att användas i denna C-uppsats. Du kommer 

naturligtvis att vara anonym och det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi 

och handledaren kommer åt det under studien. Det insamlade materialet kommer bara att 

användas och analyseras inom ramen för denna C-uppsats och publiceras vid den sociologiska 

institutionen.    

Vår intuition är att utföra intervjuerna under v.46–49 om dessa veckor inte skulle passa så är 

vi öppna för andra förslag. Var intervjuerna sker görs i samråd med den tillfrågade 

intervjupersonen. 

Återkom gärna om du har några funderingar kring vår studie.  

Med vänliga hälsningar Sabine Wåhlin och Jonas Söder. 
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Telefon: Sabine 0707826306, Jonas 0737081155 

E-post sabine.wahlin@gmail.com, pd.casablanca@hotmail.com  

Handledare: Marie Sepulchre forskare/lärare på sociologiska institutionen 

E-post marie.sepulchre@soc.uu.se  
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7.6 Bilaga 6. Deklarering   

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att gemensamt 

klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och en av 

uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats. 

Deklareringen placeras sedan som bilaga i uppsatsen.   

  

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

 Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

  

Tidigare forskning  

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

  

Teorikapitel  

Författare 1: 30 % Författare 2: 70 %  

  

Metodkapitel 

Författare 1: 70 % Författare 2: 30 %  

  

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering) 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

  

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat  

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

  

Diskussionskapitel 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

 

Bilagor Författare 

Författare 1: 30 % Författare 2: 70 %  

  

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  
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Författare 1: 70 % Författare 2: 30 %  

 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

  

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

  

  

Skriv under nedan:   

  

Ort, Datum                                                 Ort, Datum  

 Uppsala 2020-01-07                                  Uppsala 2020-01-07 

_______________________________    _________________________________  

  

Författare 1:                                             Författare 2:  

Jonas Söder                                             Sabine Wåhlin 

_______________________________    _________________________________  

  

Namnförtydligande                                 Namnförtydligande 

 


