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Förord 

Författaren till detta arbete skulle vilja rikta ett stort tack till VI-projektet som möjliggjort denna 
studie. Ett extra tack riktas till VI-projektet ledning Thomas och Annika samt alla medarbetare 
som möjliggjorde intervjuerna genom att lokalisera informanter. Författaren vill även tacka 
informanterna som bidragit med sin tid och delat mig sig av sina personliga erfarenheter, utan 
dessa erfarenheter skulle studien inte kunnat genomföras så som det gjorde. Tack vare dessa 
individer har jag kunnat få en bättre inblick i ämnet som detta arbete tagit upp.  Ett särskilt tack 
till Handledaren Madeleine Sultan Sjöqvist som har givit mig bra handledning och feedback 
genom hela studiens gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Unga Vuxna utanför arbete eller studier är ett fenomen som växer både nationellt- och 
internationellt vilket gör att det därmed krävs mer forskning för att skapa bättre åtgärder för 
dessa grupper. Denna studie har visat att konsekvenser som psykisk ohälsa i form av 
depression och svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden är förekommande 
konsekvenser för Unga vuxna utanför arbete eller studier. För denna studie har 
semistrukturerade intervjuer utförts där tematisering av ämnet har skett. Med hjälp av den 
metoden har studien kunnat fokusera på ett delområde, konsekvenser i och med att 
intervjufrågorna förblev de samma för alla tre intervjuerna har en jämförelse i analysen bland 
svaren kunnat ske i studien. Studiens tre teorier differential association, anomiteorin och 
stigma har möjliggjort en koppling till lett resultat och diskussion. Denna studie har även 
påvisat att ytterligare forskning är nödvändig för att få en ökad förståelse över detta fenomen 
samt för att möjliggöra individuella kartläggningar av barns behov för att sedan kunna tillsätta 
rätt åtgärd.  

 

Nyckelord: Hemmasittare, Unga Vuxna utanför arbete eller studier, differential association 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

Bakgrund 
I Sverige har barn skolplikt enligt Regeringsformen (RF) (SFS 1974:152). Skolplikten 
innefattar den svenska befolkningens skyldighet att närvara i skolan mellan årskurs ett till 
årskurs nio. Enligt RF ska utbildningen vara kostnadsfri och undervisningen ska anpassas efter 
elevernas behov. Trots den svenska skolplikten ökar frånvaro från skolan och allt fler elever 
hamnar utanför skolgången vilket leder till problem på både samhälls- och individnivå. 
Regeringen har gett i uppdrag att starta en statlig och offentlig utredning som kartlägger 
problemet om skolfrånvaro och undersöker de bakomliggande orsakerna som ligger till grund 
för detta problem. Den utredningen fick namnet Saknad! och har SOU nummer 2016:94. Enligt 
SOU:n har fler barn i det svenska samhället fått en ökad frånvaro från skolan, vilket har gjort 
att detta blivit ett växande samhällsproblem. Anledningen till att man ansett att detta blivit ett 
samhällsproblem är att de ungdomar och barn vars frånvaro ökat riskerar att få flera påföljder 
som exempelvis arbetslöshet, psykiska besvär, missbruk och andra riskbeteenden (SOU 
2016:94). Man har sett att skolelevers hemmasittande även kan drabba vårdnadshavaren till 
barnen. Enligt skolinspektionens rapport från 2015 har många vårdnadshavare tvingats ta långa 
ledigheter eller att det går så långt att de blir av med sina arbeten för att ge den omsorg som 
deras barn kan behöva och som de inte får från skolan (Skolinspektionen, 2015). 

Unga Vuxna utanför arbete eller studier, UVAS, kan som begrepp definieras och förklaras med 
olika begrepp i olika länder. I OECD-länder använder man begreppet NEET, Youth not in 
Employment, Education or Training. Begreppet förklaras som ett mått för att mäta antalet unga 
som hamnar i utanförskap (SCB, 2019). Ytterligare ett internationellt perspektiv på detta 
förklaras med hikikomori, ett japanskt begrepp som kan översättas till att ’’dra sig undan’’. 
Begreppet omfamnar de ungdomar som är oförmögna att följa sin skolgång men som inte har 
någon annan sysselsättning och därmed bor hos sina föräldrar. Begreppet omfattar även de 
ungdomarna med lång frånvaro. Enligt Teo & Gaw (2010) finns det inga enhetliga kopplingar 
mellan hikikomori och psykisk ohälsa. De menar att lång frånvaro istället beror på sociala 
faktorer (Teo & Gaw, 2010).   

VI-projektets koppling till studien 
Denna studie kommer vara en del av ett nystartat projekt med namnet VI. Projektet riktar sig 
till målgruppen UVAS, Unga Vuxna utanför arbete eller studier. Åldersgruppen för projektet 
är unga i åldern 15-24 år. Målet på individnivå för detta projekt är att UVAS ska uppleva 
framtidstro, ägarskap och att de bidrar till en framgångsrik utveckling, att UVAS ska ha en 
bättre psykisk hälsa, att UVAS ska känna sig en del av samhället, att UVAS ska kunna 
återhämta sig för att komma närmare arbetsmarknaden och att UVAS ska kunna hitta jobb 
oberoende av deras kön. Målet för projektet på samhällsnivå är att UVAS ska känna sig 
välkomna i till exempel skolor och arbetsplatser, att belastningen på försörjningsstöd ska 
minskas, kostnader för psykisk ohälsa ska minska, en förbättrad samverkan mellan de berörda 
organisationer, öka kunskapen för området och slutligen påverka den politiska rörelsen för att 
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se bättre lagar som följer dessa ungdomar. Projektägaren är folkhögskoleförvaltningen. Denna 
studie kommer att vara ett komplement till VI-projektet som tillför relevant information och 
forskning som projektet kommer nyttja till vidare forskning.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att frambringa kunskap om hur UVAS själva ser på orsakerna till 
långa frånvaroperioder samt vilka konsekvenser dessa kan ha för dem själva och deras 
vårdnadshavare: 

o Vilka faktorer är av betydelse när frånvaroperioden inleds? 

o Vilka framtida konsekvenser uppstår för UVAS enligt dem? 

o Vilka framtida konsekvenser uppstår för vårdnadshavare enligt UVAS? 

Avgränsningar 
Denna studie handlar om unga vuxna utanför arbete eller studier, UVAS. Begrepp som studien 
kan kopplas till är problematisk frånvaro. Problematisk frånvaro innebär att barn i skolålder har 
en långtidsfrånvaro från skolan och sitter hemma istället för skolan (SOU 2016:94). Begreppet 
UVAS är brett och därmed har jag valt att avgränsa mig inom en viss del inom området. Studien 
kommer beröra unga vuxna som har haft eller har ett pågående problem med frånvaro från 
skolan och i sin tur hur dessa människor påverkas av detta. Studien kommer även att besvara 
frågor som rör vårdnadshavare och hur de påverkas av deras barns skolfrånvaro utifrån vad 
UVAS upplever och inte vad vårdnadshavare upplever. För denna studie kommer intervjuer att 
utföras och intervjuerna kommer genomföras med UVAS som är över 18 år och som har haft 
eller har fortfarande problem med skolan och sysselsättning samt yrkesprofessionella inom 
socialtjänsten som har erfarenhet av elevers långtidsfrånvaro som problem. Studien kommer 
därmed fokusera på UVAS upplevelse av de konsekvenser som har orsakats på grund av 
frånvaro från skolan och hur UVAS upplever att deras föräldrar har påverkats av detta.  

Disposition 
Denna uppsats kommer att börja med en inledning som beskriva bakgrunden för problematiken, 
kort om VI-projektet som studien kommer vara en del av, syfte och frågeställning där frågorna 
som studien kommer att beröra presenteras fram, studiens avgränsningar, disposition som ger 
läsaren en bild om vilka delar studien kommer att behandla slutligen en kort presentation av 
begrepp definitioner som kommer att användas i studien.  

Nästa avsnitt för denna studie är tidigare forskning. Avsnittet kommer att inneha mindre 
delområden sökprocess, uppkomsten, konsekvenser, förebyggandet av problematiken, 
föräldrars påverkan av UVAS samt reflektioner över kunskapsläget.  

Nästa avsnitt för denna studie kommer att handla om det teoretiska ramverket som studien 
kommer inneha. Den teorin som kommer att behandlas där är differential association, 
anomiteorin samt stigma.  
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Nästa avsnitt för denna studie blir metodavsnittet. Första området som presenteras är den 
datainsamlingsmetod som har valts för denna studie vilken är semistrukturerade intervjuer. 
Efter det kommer urvalet att presenteras, genomförande av intervjuerna, den hermeneutiska 
analysmetoden kommer presenteras, följt av studiens kvalitet, validitet och reliabilitet, etiska 
överväganden samt metoddiskussionen.  

Nästa avsnitt för denna studie är resultatet. Resultatet kommer att presenteras fram genom 
mindre delområden, uppkomsten av frånvaron, faktorer till frånvaron, hur föräldrar påverkas 
samt hur barnen påverkas.  

Studien kommer att avslutas med en diskussion- och analysavsnitt. Detta kommer att 
presenteras i mindre områden, summering av resultatet, studien i ljuset av tidigare forskning, 
teoridiskussion och implikationer för socialarbete som forskning och praktik.  

Begreppsdefinitioner 
UVAS à Unga vuxna som varken arbetar eller studerar (VI-projektet). 

NEET à  Förkortningen står för Youth not in Employment, Education or Training och är ett 
mått på antalet unga som inte går i skolan eller som arbetar (SCB, 2019).  

Hikikomori à japanskt begrepp som används för att beskriva ungdomar som är oförmögna att 
fullfölja sin skolgång men som inte har någon annan sysselsättning och därmed bor med sina 
föräldrar (Teo & Gaw, 2010). 

Problematisk frånvaro à Problematisk frånvaro innebär att barn i grundskoleålder har en 
långtidsfrånvaro eller återkommande frånvaro från skolan och sitter hemma istället för att vara 
i skolan (SOU 2016:94). 

2. TIDIGARE FORSKNING  
Detta avsnitt kommer att handla om tidigare forskning utifrån teman som representerar olika 
områden inom UVAS. Det första temat är uppkomsten av UVAS och handlar om hur en elev 
påbörjar sin frånvaro från skolan, vilka konsekvenser den får och sista temat kommer att handla 
om hur andra professioner i elevens omgivning påverkar problemet. Dessa teman gör det 
enklare att förstå problemet samt att förstå studien i sin helhet.  

Sökprocess 
Sökning efter tidigare forskning har inte varit enkelt. Utgångspunkten för sökningen har varit 
svensk forskning. Sökningen gav ett klent resultat och ledde inte fram till några intressanta 
studier skrivna på svenska utifrån svensk forskning. Därför har sökningen utökats till 
internationella studier. De sökmotorer och databaser som har använts för denna studie är Google 
Scholar, Uppsala Universitetets, biblioteks sökningsmotor, DIVA, och statliga webbsajter.  
Problematiken med att hitta olika studier internationellt har varit att hitta relevanta studier som 
passar in för denna studie.  
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I och med att denna studie är anknuten till VI-projektet, se inledning, har jag fått ta del av tre 
statliga och offentliga utredningar som handlar om problematisk frånvaro i Sverige där 
regeringen har gett i uppdrag att kartlägga och förebygga problematisk frånvaro. Genom dessa 
utredningar har jag tagit mig vidare till primära källor så som Skolverkets rapporter och andra 
källor. Vidare har utgångspunkten för sökningen varit studiens frågeställningen. Sökning efter 
källor anpassades efter studiens syfte och frågeställning samt de temana som presenteras i 
tidigare forskning. Med den anledning började jag använda mig av olika rapporter och studier, 
både statliga och privata, och därigenom läsa vidare på de källorna som finns rapporterna och 
studierna. Det ledde till att det blev en sökning för varje delområde i tidigare forskning relaterat 
till frågeställningen. Sökningsorden som har används är ”hemmasittning”, ” hemmasittare i 
Sverige”, ”konsekvenser av skolfrånvaro”, ”föräldrars påverkan av hemmasittare”, ”school 
drop-of”, ”NEET”, ”Unga Vuxna utanför arbete eller studier”.  Efter att ha hittat relevanta 
källor för de olika delområden i tidigare forskning började jag sortera källorna efter relevant 
tema. Till exempel i delområdet uppkomsten har jag använt mig av skolrapporter och andra 
statliga rapporter som beskriver orsaker och faktorer som leder till att elever börjar frånvara.  

Uppkomsten  
En studie har utförts av Skolverket år 2008 med namnet Rätten till utbildning, om elever som 
inte går i skolan. Syftet med studien är att kartlägga och presentera orsakerna till långvarig 
ogiltig frånvaro. Enligt elevernas upplevelse av den långvariga frånvaron orsakas den av att 
eleverna upplever undervisningen som ointressant eller jobbig. Detta leder då enligt eleverna 
till att de får svårigheter med att koncentrera sig eller inte orkar delta. Andra elever har svarat 
med att de skolkar för att kunna hinna med att förbereda inför ett prov eller för att slippa göra 
ett prov. Enligt lärare beror frånvaron på skolans utformning, den fysiska och 
socialpsykologiska miljön (Skolverket, 2008).  

Årskurs 6 är en vanlig tidpunkt för eleverna att inte gå till skolan och påbörja sin ogiltiga 
frånvaro (Skolverket, 2010). Enligt rapporten av Skolverket från år 2010 visar det sig att elever 
påbörjar sin långa frånvaro med enstaka frånvarotillfällen som blir fler och fler. Eleverna 
tillbringar tiden i korridorer i skolan, skolans kafé eller på skolans gård men majoriteten av 
eleverna befinner sig själva hemma och blir därmed hemmasittare (Skolverket, 2010). 

 De orsaker som presenteras av Skolverket delas in i två områden skolfaktorer och faktorer som 
hör hemma. Skolfaktorer delas i sin tur i tre delar pedagogiska, organisatoriska och sociala 
faktorer (Skolverket, 2010).  

Pedagogiska faktorer 
Pedagogiska faktorer innebär att elever inte hänger med eller kan koncentrera sig på 
undervisningen eller ämnet. Pedagogiska faktorer kan även innebära att lärarens bemötande till 
eleven inte är god. Elever med särskilt stöd som inte får sina behov tillgodosedda faller under 
pedagogiska faktorer. De ämnen som elever upplever svårigheter med att koncentrera sig i är 
bland annat de teoretiska ämnena. Bland de intervjuade eleverna berättar en att hon inte kunde 
fokusera på undervisningen under kemi-, fysik- och matematiklektionerna. Istället gick hon 
hem eller stannade någonstans i skolan. Den andra pedagogiska faktorn är skolpersonalens 
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bemötande. De elever som intervjuades berättade att en viktig orsak till deras frånvaro i skolan 
har varit på grund av skolans bemötande. Enligt eleverna kan lärare favorisera, vara stängda, 
inte visa hänsyn till elevens hälsa med mera. Andra elever säger även att vissa lärare är 
respektlösa och ställer för höga krav. Summeringen av elevernas upplevelse av lärarens 
bemötande är att vissa lärare inte bemöter eleven som enskild individ, utan snarare som grupp. 
Det ska inte handla om att favorisera en elev, utan snarare att individualisera behoven och 
anpassa sitt bemötande till elevens situation.  En del av eleverna upplever även att det finns 
brister i kontakt med professioner i samhället som socialtjänsten och elevhälsan. De menar att 
professioner inte möter deras behov på ett bra sätt och problemet anses inte lösas genom de 
olika möten som professioner utför i syfte att hjälpa elever med hög frånvaro (Skolverket, 
2010).  

Organisatoriska faktorer 
Organisatoriska faktorer handlar om det system som skolan är uppbyggd på dvs. de olika regler 
och rutiner som sätts för att upprätthålla en bra skolmiljö. De problem som kan påverka elever 
är till exempel att större vikt läggs på självständigt arbete, för få lärarledda lektioner, klasstorlek 
samt ansvarsfördelning mellan lärare i skolan (Skolverket, 2010). 

Sociala faktorer  
Sociala faktorer har även stor påverkan på elever. Dessa faktorer kan handla om de relationer 
som eleverna upprätthåller och hur de påverkas av dessa relationer (Skolverket, 2010).  Detta 
kan även kopplas till den sociologiska teorin differential association, som beskriver hur olika 
relationer påverkar ungdomar och som även kan resultera i att ungdomar hamnar i missbruk 
eller kriminalitet (Ejrnaes & Kristiansen, 2015). Eleverna som intervjuades i studien som 
presenteras av Skolverket berättar att de kände ett visst grupptryck eller påfrestningar från andra 
elever om man inte gjorde som de andra eleverna gjorde. En av de saker som påverkades i grupp 
är att skolka (Skolverket, 2010). Eleverna utrycker att de inte ville känna sig utanför gruppen 
och därmed var tvungna att göra som andra kompisar.  

Faktorer i hemmet 
Enligt elevernas egna upplevelser berättar vissa att deras föräldrar och hem har varit en 
trygghetspunkt för dem medan andra berättar om flera faktorer från hemmet som har påverkat 
dem negativt. Enligt informanterna är deras föräldrars bakgrund en viktig aspekt till att elever 
hamnar i långtidsfrånvaro. Barnen påverkas nämligen negativt av att föräldrarna upplever 
påfrestningar såsom arbetslöshet, migration, sjukdom eller ekonomiska svårigheter. 
(Skolverket, 2010). En av informanterna berättar hur en av hennes föräldrars livssituation 
påverkade henne negativt. En förälder med svår ekonomisk situation, bekymmer och oro, 
psykiska besvär till att dottern påverkades även i sin skolgång. Informanten berättade att hon 
inte fick det stöd hon behövde från sina anhöriga och har känt sig ensam flera gånger 
(Skolverket, 2010).  

Konsekvenser  
Enligt projektledare för frågor som rör professioner kring ungdomar i skolan vid Uppsala 
Universitet, Kjell-Arne Springer, leder hemmasittning till samhällsproblem och  på individnivå. 
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Myndigheter och andra professioner inom området har därmed skyldighet att motverka detta 
problem (Springer, 2009).  

Enligt en brittisk studie som handlar om unga vuxna som varken arbetar eller studerar av 
Bynner och Parsons (2002) leder konsekvenserna som orsakas av att unga människor inte går i 
skolan  i tidig ålder till flera framtida konsekvenser. Unga människor som har långtidsfrånvaro 
riskerar att dels inte kunna få jobb och ökar risken till att hamna i social isolering och minskar 
sociala kontakter. Tidig frånvaro från skolan leder till att kunskapsnivån inte blir hög och eleven 
blir mindre kompetent till högre utbildning och många yrkesområden. Andra konsekvenser 
handlar om att ungdomen på grund av sin isolering och försämrad social kontakt utvecklar 
psykiska problem och ungdomen kan även riskera att få kroniska psykiska sjukdomar. (Bynner 
& Parsons, 2002). Forskningen har visat att normbrytande beteende i barndomen följer med 
även i vuxen ålder. Enligt Andershed och Andershed (2005) fortsätter ungefär hälften av elever 
som har haft normbrytande beteende i barndomen att ha det när de blir äldre. Andra studier 
visar att ungdomar som har långtidsfrånvaro från skolan hamnar i så kallad isolering och 
ensamhet. Detta i sig leder till depression och andra psykiska hälsotillstånd. Depression kan 
även leda till självmordsförsök och dåligt självförtroende (Ladd & Ettekal, 2013). 

Upprepande frånvaro eller långtidsfrånvaro leder till flera svårigheter som riskerar att 
ungdomen får det svårt att komma in i yrkes- och samhällslivet. Att barn sitter hemma och inte 
går till skolan påverkar även familjen eller främst föräldrarna. Föräldrar tvingas ibland säga upp 
sig från sina arbeten för att kunna stödja deras hemmasittande barn (SOU 2016:94).  

Förebyggandet av problematiken  
Som nämnts ovan kan problemet resultera i att samhället påverkas då kunskapsnivån sjunker 
(SOU 2016:94). Regeringen har gett i uppdrag att införa nya strategier och lagar för att 
motverka problemet. Syftet med uppdragen är att förbättra samverkan mellan professioner samt 
öka kunskapen om att införa insatser och stödja unga vuxna som varken studerar eller arbetar 
(SOU 2018:11). Samverkan ska förbättras mellan de berörda myndigheterna och främst mellan 
kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Samordnaren för 
uppdraget menar att de unga vuxna som varken arbetar eller studerar ska sättas i centrum för 
alla verksamheter.  

Föräldrars påverkan av UVAS 
Enligt en studie skriven av Bahali et, al. (2011) påverkas föräldrarna även psykiskt. Föräldrar 
eller vårdnadshavare till barn som har upprepande frånvaro eller långtidsfrånvaro lider oftast 
av stress och mår sämre psykiskt i allmänt. Det leder även till att föräldrar kan ge upp och tappar 
greppet om hur de kan hantera situationen. Barn som vägrar att gå till skolan betraktas som den 
styrande personen i familjen vilket innebär att, de omedvetet, styr hur till exempel föräldrarna 
arbetar. Föräldrar tvingas ibland till exempel vara frånvarande från arbetet och annan 
vardagssysselsättning för att kunna ge omsorg till sina barn som inte går till skolan (Bernstein 
& Borchardt. 1996).   
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Reflektioner över kunskapsläget 
Enligt tidigare forskning börjar skolelever att frånvara från skolan från årskurs sex och senare. 
Det finns väldigt få fall där elever har lång frånvaro från skolan i tidigare årskurser förutom 
några enstaka fall. Fram till årskurs sex visar det sig inga konkreta orsaker som leder till att 
eleven börjar skolka eller vägra gå till skolan, snarare handlar det om att orsakerna skapas allt 
eftersom och bygger på varandra. Flera av eleverna som har en långtidsfrånvaro berättar att det 
börjar med man inte känner sig bekväm i undervisningsmiljön. I dessa fall känner eleven att 
undervisningen är ointressant eller att det är jobbigt att närvara i just den lektionen. Detta leder 
i in tur till att eleven inte kan koncentrera sig i undervisningen eller också inte orkar vara 
närvarande i lektionen. Andra orsaker till frånvaron är att vissa elever inte hinner med 
skolmomenten och där med behöver frånvara vid några tillfällen för att kunna hinna förbereda 
inför ett prov eller andra typer av skolmomenten. De professionellas perspektiv på hur elever 
börjar frånvara handlar däremot om skolans utformning och den socialpsykologiska miljön. 

Det blev svårt att hitta svensk forskning om svenska förhållanden. Samordnaren för uppdraget 
i SOU (2018:11) hävdar att unga vuxna som varken arbetar eller studerar ska sättas i centrum 
inom alla verksamheter. Men för att kunna göra det krävs mycket kunskap om deras syn på sin 
situation, samt orsakerna och konsekvenserna av sitt hemmasittande.  

3.  TEORETISKT RAMVERK 
I detta avsnitt kommer de teoretiska ramverken, som har relevans för denna studie, att 
presenteras. Först kommer en presentation av hur teorierna är kopplade till studien, vilket följs 
av presentation av respektive teori differential association, anomiteori och stigma.  

Teorierna i relation till studien 
Dessa teorier har valts för att möjliggöra en undersökning av de konsekvenser som uppstår på 
grund av att unga människor slutar gå till skolan eller sällan går till skolan. ’De tre teorierna 
beskriver på olika sätt hur människor hamnar i utanförskap eller i dåliga kretsar. Differential 
association som teori använd inom kriminologi och handlar om hur ungdomar hamnar i 
kriminella kretsar (Cressey, 1960). Syftet med denna teori är att undersöka om konsekvenserna 
som orsakas av frånvaro från skolan leder till att ungdomarna senare hamnar i kriminella kretsar 
eller miljöer. Enligt differential association påverkas man av den interaktionen man har med 
andra människor, och menar att unga människor som har relation med andra människor som 
befinner sig i kriminella kretsar påverkas och riskerar att själva bli en del av kretsen (Cressey, 
1960). 

Anomiteorin behandlar ett socialt tillstånd vilket individer har ett beteende som avviker från de 
normer och värden som finns i samhället (Merton 1957:121–136). Tanken bakom valet av 
denna teori är att undersöka om UVAS riskerar att få ett avvikande beteende i samhället. Av 
det som framkommer i tidigare forskning resulterar skolfrånvaro i en självisolering vilket anses 
vara ett avvikande beteende då man enligt samhällsnormer ska arbeta eller ha någon annan form 
av sysselsättning. 



Armoon Zahroon 

12 (45) 

Stigma som teori handlar om att individer anses vara ”onormala” genom att inte dela samma 
intressen eller idéer som andra i gruppen eller samhället och därmed leder till att en individ 
stigmatiseras eller isoleras från samhället (Link & Phelan, 2001). Valet av denna teori avser att 
kunna visa hur unga människor som har långtidsfrånvaro från skolan ändå försöker etablera sig 
i samhället och vara delaktiga i samhället. Ändå hamnar många unga människor i utanförskap 
då de inte anses passa i olika grupper enligt andra människor i samhället. med den anledning är 
denna teori viktig för att undersöka om några av konsekvenserna som orsakas av skolfrånvaron 
leder till stigmatisering. 

Differential association 
Differential association fokuserar på individens interaktion med andra individer. Teorin 
behandlar mest hur ungdomar hamnar i kriminella kretsar och miljöer. Edwin Sutherland är den 
som utvecklade teorin och menade att unga vuxnas beteende påverkas av den interaktion som 
sker med andra människor. Han menar att interaktionen som sker mellan olika individen kan 
forma en person med risk att den personen blir en del av miljön den utsätts för (Ejrnaes & 
Kristiansen, 2015). Människor som hamnat i brottslighet har associerats med andra människor 
med brottslighet som bakgrund (Sutherland & Cressey 1995).  

Teorin är till att börja med en inlärningsteori som beskriver ett avvikande beteende hos 
människor. Teorin grundades av sociologen Edwin Sutherland år 1939 och när han skrev om 
teorin differential association ville han koppla den till kriminologiska termer och syftade på att 
teorin gick att koppla till ungdomar med avvikande beteende eller kriminell bakgrund (Cressey, 
1960). Teorin beskriver värderingar, attityder, tekniker och motiv som faktorer för att ungdomar 
ska kunna hamna i kriminella kretsar eller miljöer. Genom att ungdomar integreras med andra 
människor som har en kriminell bakgrund påverkas ungdomarna till att själva bli en del av den 
miljön.  

Differential association handlar om hur ungdomar påbörjar ett beteende. Sutherland 
presenterade teorin i form av några principer. Han beskriver kriminellt beteende som ett inlärt 
beteende som kommer i samband med den interaktionen man utför med andra människor. 
Inlärning av kriminella beteenden sker under interaktionen med mindre grupper människor 
(Cressey, 1960). Edwin Sutherland har summerat sin teori genom nio punkter för att kunna 
tydliggöra dess betydelse. Den första punkten behandlar det faktum att ett kriminellt beteende 
är ett inlärt beteende. Den nästkommande punkten syftar till att en individ lär sig detta beteende 
genom en interaktion med andra människor. Den interaktionen sker med människor man har en 
nära relation till (punkt 3) detta sker genom interaktion med människor som man har en nära 
relation med. Individen kommer att börja anpassa sig till gruppens beteende och attityder, så 
om gruppen exempelvis har ett kriminellt beteende kommer detta forma personen (punkt 4). 
Punkt 5 förklarar att detta är något som sker för att individen själv inser det positiva med 
handlingen och med gruppens beteende och handlingar, det innebär att individen börja tycka 
om gruppens beteende och deras handlingar. En individ blir alltså enligt Sutherland associerad 
med kriminellt beteende och isoleras från resten av samhället och det som är icke-kriminellt 
(punkt 6). Inlärningen av ett kriminellt beteende sker på samma sätt som andra 
inlärningsprocesser för de andra beteenden (punkt 7) därför skiljer det sig inte så mycket mellan 
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kriminellt beteende och andra typer av beteenden (punkt 8). Sutherland menar att många 
individer har gemensamma mål och intressen men den vägen dessa individer tar för att uppnå 
dessa mål skiljer sig till exempel genom att välja kriminella vägen (punkt 9) (Cressey, 1960). 

Anomiteorin 
Anomiteorin har både inriktning på beteenden i samhället och de avvikande beteende som 
kännetecknas av jämvikt, harmoni och värdekonsensus (Merton, 1957). Anomiteorin innebär 
att individer i samhället har ett avvikande beteende i samhället vilket syftar till att individen 
avviker från de normer och värden som existerar i ett samhälle. De individer som drabbas mest 
enligt anomiteorin är de individer med låg socioekonomiskt status. Dessa individer upplever att 
de inte bemöts som alla andra i samhället vilket leder till att dessa individer inte uppnår sina 
mål i livet.  

Anomiteorin beskriver hur individer hamnar i kriminella kretsar på grund av den upplevda 
segregationen (Merton, 1957). Robert K. Merton som utvecklade anomiteorin menar att de 
sociala- och kulturella normer som individer vill uppnå, gör detta genom att använda de 
institutionella medel som finns i samhället. Merton använder sig av anomiteorin för att beskriva 
den normlöshet som innebär att individer avviker från samhället (Merton, 1957). Han beskriver 
också att individer, på grund av normlösheten, inte uppnår de kulturella målen och därmed 
hamnar i en segregation (Merton, 1957). Enligt Mertons anomiteori är ett avvikande beteende 
en konsekvens av upplösningen av kulturella normer och sociala strukturer (Ritzer, 2003). 
Merton använde sig av kulturellt definierade mål samt sociala strukturer för att förklara varför 
människor agerar som de gör. Kulturellt definierade mål handlar om att människor delar samma 
mål, syften och intressen och anses vara för alla i samhället och att alla människor i samhället 
ska uppnå dessa. Samhällets sociala strukturer har i sin roll att kontrollera, reglera och definiera 
de kulturella målen för alla i samhället. Merton menar att alla i samhället ska följa de 
institutionella normerna för att kunna anpassa sig i samhället (Merton, 1957).  

Stigma  
Enligt Goffman (2011) sker stigmatiseringen genom att en individ markeras som ”onormal”. 
Det innebär att när en individ sticker ut ur en grupp och anses vara annorlunda startar en 
stigmatisering riktat åt den individen. Det innebär i sin tur att när en individ inte delar samma 
intressen som andra, inte pratar om samma ämnen som andra, klär sig annorlunda än de andra 
så hamnar individen utanför gruppen. Stigmatiseringsprocessen sker därmed genom en obalans 
i maktförhållanden och genom kulturella skillnader. När en individ sticker ut för mycket ur en 
grupp skapas en ”vi- och dom” känsla. Där skapas det två olika kategorier och beroende på 
vilken kategori man tillhör så har man stigmatiserats från den andra kategorin.  

När en stigmatisering sker så leder det till en känsla av diskriminering av utanförskap (Goffman, 
2011). När en individ tar till sig de fördomarna och accepterar de och applicerar de på sig själv 
leder det till stigmatisering. Detta leder till individen känner en viss skam och dåligt 
självförtroende. Det leder till att man som individ börjar isolera sig själv och socialt isolera sig. 
En individ kan känna en viss hot ifall denne individ utsätts för diskriminering och kränkning 
(Goffman, 2011).  
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Goffman beskriver individer med två olika identiteter där han menar att människan kan ha en 
faktisk identitet och en tillskriven identitet. Han menar att den faktiska identitet handlar om att 
människan är sig själv och inte behöver ändra på sig för att passa in i grupper eller bland 
människor medan den tillskrivna identiteten handlar om att människan försöker ha på sig en 
roll som inte människan inte har haft innan för att passa in i samhället. Goffman menar därmed 
att människor inte hamnar helt utanför samhället och blir helt isolerade, utan människor 
begränsar sitt umgänge med människor som delar intresse och idéer och som visar sympati 
(Goffman, 2011).  

4. METOD  
I detta avsnitt kommer följande temana presenteras metodval, urval, genomförande av 
intervjuerna, presentation av intervjuerna, kodning och tematisering, vetenskapsfilosofisk 
utgångspunkt, hermeneutisk analys, studiens kvalité, validitet, och reliabilitet samt 
avslutningsvis etiska överväganden.  

Metodval  
Metoden som har använts för denna studie är kvalitativa semistruturerade intervjuer. 
Semistrukturerade intervjuer är en form av strukturerade intervjuer. Det innebär då att för att 
kunna utföra en intervju ska man strukturera upp frågorna och dela upp de i mindre områden 
(Bryman, 2002). Intervjufrågorna ska därmed tematiseras och utifrån de teman utför man 
intervjuerna. Anledning till att intervjuer har valts som metod för denna studie är för att kunna 
undersöka det människor upplever själva och vad de känner över situationen. Enligt Aspers 
(2011) innebär intervjuer en direkt förståelse eller ett direkt samtal med en individ som leder 
till en samtalsrelation. Aspers jämför intervjuer med enkätstudier och menar att enkätstudier 
utförs för att kunna se hur människor agerar och hur deras handling är och inte vad de känner 
eller säger (Aspers, 2011). Målet med denna studie är att undersöka vilka konsekvenser 
hemmasittandet leder till och hur vårdnadshavare påverkas av detta.  

Med anledning av studiens syfte har en abduktiv ansats tillämpats i studien vilket innebär att 
forskningen av en problematik eller ett område är begränsad och att man genom en abduktiv 
ansats kommer att fokusera på ett område där forskning brister i (Bryman, 2002). Abduktiv 
ansats handlar om att analysen tillämpas genom både empiri och teori för att kunna dra 
slutsatser och analysera resultatet. För denna studie kommer teorierna kopplas till de 
konsekvenserna som presenteras eller upplevas av UVAS och sedan analysera det i relation till 
resultatet. 

Intervjuguiden är uppdelad i mindre områden för att kunna tematisera intervjun och frågorna 
(Bilaga 1). Intervjuguiden är även anpassad till varje informant beroende på om det är en UVAS 
över 18 år eller vårdnadshavare/socialsekreterare som intervjuas.  

Urval 
De personer som var av intresse för denna studie är UVAS som är över 18 år och 
socialsekreterare som jobbar med UVAS eller har nära kontakt med vårdnadshavare till UVAS. 
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Sökning efter informanter skedde i första hand med hjälp av VI-projektet där TF projektledaren 
i projektet matchade sökningen efter informanter. Urvalet kan ge mycket intressant information 
och bred perspektiv på hur problemet är uppbyggd och vilka konsekvenser det leder till.  

Genomförande av intervjuerna  
För denna studie har totalt tre intervjuer utförts, två med tidigare UVAS samt en 
yrkesprofessionella som har rollen som socialsekreterare. En deltagandeförfrågan samt en 
intervjuguide som beskriver hela intervjun och i korta drag skickades till intervjupersonerna i 
samband med själva intervjun. Innan en intervju utfördes inhämtades ett godkännande från 
handledaren och ett samtycke från informanten. Intervjuerna tog ca 45 minuter och skedde 
digitalt. Som hjälpmedel användes inspelningsinstrument i varje intervju. Informanten ges 
information om inspelningen och att informationen hanteras på ett säkert sett (Bilaga 1). I 
deltagande förfrågan framgår information om studien, frågeställning och syftet. Det står även i 
korta drag om hur intervjun ska utföras och vilka regler gäller. Intervjuerna kan närsomhelst 
avbrytas utan särskilda skäl (Bilaga 1).  

Intervjufrågorna är uppbyggda utifrån fem delområden.  Det första handla om allmänna frågor 
för att få kännedom om informanten. Andra delen handlar om hur informanten som barn började 
med sin frånvaro från skolan. Tredje området handlar om föräldrarna eller vårdnadshavarna, 
det fjärde handlar om hur det var under tiden som hemmasittare och slutligen vilka 
konsekvenser ledde hemmasittandet till. När intervjuerna är utförda transkriberas och 
analyseras svaren. När det gäller frågorna som rör vårdnadshavare eller föräldrar så kommer 
dessa besvaras genom UVAS upplevelse av det och inte föräldrarnas eller vårdnadshavarens 
upplevelse.  

På grund av den rådande situationen i samhället och Covid-19 pandemin har inga fysiska 
intervjuer utförts, utan alla intervjuer utfördes digitalt genom programvaran Zoom. 
Genomförandet har skett på så sätt att respondenten samt informanten fick ha videosamtal via 
Zoom. Efter samtycke från intervjupersonen har intervjuerna inspelats på två sätt. Det första 
sättet är genom programmet Zoom samt genom mobiltelefonen. Genomförandet av intervjuerna 
skedde under flexibla tider och respondenten fick anpassa sig efter intervjupersonens möjlighet 
att delta.  

Presentation av intervjupersonerna.  
För denna studie har tre intervjuer utförts för att kunna besvara frågeställningen. Två intervjuer 
har genomförts med unga vuxna som varken arbetar eller studerar samt en intervju med en 
yrkesprofessionell.  

Intervjuperson 1 à Detta är en manlig informant som är född år 1991. Han har tidigare varit 
frånvarande från grundskolan, främst i årskurs åtta och nio samt gymnasiet har han hoppat av 
men gjort klart vid åldern 28. 

Intervjuperson 2 à Detta är en kvinnlig informant som är född år 1993. Hon har tidigare varit 
frånvarande från grundskolan och från gymnasiet.  
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Intervjuperson 3 à Det är en kvinnlig yrkesprofessionell inom socialtjänsten. Hon jobbar som 
socialsekreterare i barn- och ungdomsområde. I hennes roll ingår det att utreda barnens 
livssituation samt skolgången.  

Kodning och tematisering 
När en genomläsning av intervjumaterialet skett utfördes en kodning och tematisering av 
materialet att utföras. Det innebär då att materialet kommer att ges olika koder som till exempel 
tid, hälsa eller konsekvenser och sedan användas för att kategorisera och tematisera olika 
meningar utifrån intervjumaterialet (bilaga 1). Kodningen har skett på så sätt intervjuernas 
transkriberades för att kunna ha text-material att utgå ifrån. Sedan lästes transkriptionen flera 
gånger för att kunna få ett helhetsperspektiv. Därefter jämfördes de tre utförda intervjuerna för 
att kunna hitta likheter och olikheter. Efter det valdes begrepp utifrån frågeställning och tidigare 
forskning. Utifrån de valda teman började kategorisera texten och indelning i det vald tema 
(bilaga 4).  Enligt Graneheim & Lundman (2004) ska man först transkribera sedan identifiera 
meningar och sedan dela in och koda i relation till syfte och frågeställning (Graneheim & 
Lundman, 2004). De koder som har samlats till slut och som är relevanta för studien är 
uppkomsten, tid, hälsa, beteende, påverkan, konsekvenser, hjälp och ekonomi. Efter kodningen 
kategoriserades koderna utifrån resultatets kategorier uppkomsten av frånvaro, hur föräldrar 
påverkas och hur barn påverkas (Bilaga 4).  

Vetenskapsfilosofik utgångspunkt 

Denna studie utgår från ett fenomenologiskt perspektiv som innebär att en människa studerar 
vad en uppfattar av sig själv och det som finns runt omkring sig, individens egen upplevelse 
av olika problem. Fenomenologiskt perspektiv fokuserar på individens egen upplevelse av ett 
problem och därifrån utveckla det och hitta fler svara eller åtgärder för problemet. Utifrån det 
svar som individen hittar för det sociala fenomenet så tolkar individen det som att fenomenet 
baserar sig för det man själv har införstått om fenomenet. Metoden för denna studie är 
intervjuer med enskilda individer som själv har upplevt problemet att frånvara från skolan och 
därmed själva berätta om vad de upplevde och sedan jämföra och analysera svaren. Med 
anledning av studiens syfte som handlar om att undersöka UVAS egna upplevelser av de 
konsekvenser som har orsakats av skolfrånvaro anses fenomenologiskt perspektiv som 
lämpligt perspektiv för studien. Vidare kommer ett hermeneutiskt perspektiv att användas för 
att kunna tolka och reflektera över fenomenet (Kvale, 1997).  

Hermeneutisk analys 
För denna studie kommer en hermeneutisk forskningsmetod att användas. Hermeneutik handlar 
om att skapa en förståelse för de företeelser som sker runt omkring en individ. Enligt det 
hermeneutiska perspektivet skapar man en förståelse av olika situationer genom att tolka saker 
och ting (Ödman, 2007). Hermeneutikens tolkning sker utifrån tre grundläggande redskap 
språket, förståelse och frågandets princip. Förståelse handlar om att forskaren alltid har en 
förförståelse av en situation. Att forskaren villa undersöka den situationen innebär det att 
forskaren vill få en djupare förståelse för den situationen. Språket är, enligt hermeneutiken, det 
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redskap som låter oss förstå olika situationer. att lyssna på ord och meningar utökas vår 
förståelse av situationen (Ödman, 2007). För att kunna tolka den transkriberade texten utifrån 
intervjuerna som har utförts för denna studie kommer jag att använda mig av den hermetiska 
cirkeln där tolkningen sker från del- till helhet. Hermeneutiska tolkningen handlar som nämnts 
tidigare om att tolka det som människan redan har tolkat för att skapa bredare förståelse (Gilje 
& Girmen, 2004).  

Studiens kvalitet, validitet och reliabilitet 
En studies kvalitet kontrolleras genom att undersöka validiteten och reliabiliteten i studien 
(Jacobsen, 2007).  

Validitet delas in i två delar intern- respektive extern validitet. Intern validitet innebär att man 
undersöker eller mäter en specifik situation eller enbart en situation. Intern validitet innebär 
också att forskaren har fokus på flexibilitet, öppenhet samt närhet av situationen. Extern 
validitet innebär då om det går att jämföra resultatet med andra sammanhang, om det går att 
generalisera resultatet (Jacobsen, 2007). 

 Eftersom metoden för denna studie är semistrukturerade intervjuer med UVAS som har eller 
har haft problem med hemmasittning går man in direkt på problemet och undersöker hur en 
individ själv upplever situationen, detta kan tolkas som hög intern validitet. Med anledning av 
studiens syfte och frågeställning som ger individuella svar kan man inte generalisera svaren och 
inte heller jämföra med andra UVAS. Det innebär att studien inte har hög extern validitet.  

Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet och trovärdighet. Reliabilitet mäts då genom att till 
exempel göra samma undersökning i två olika fall. Om svaren visar sig vara den samma så 
betyder det att studien har gett hög reliabilitet. Enligt Jacobsen (2007) kan det vara svårt att få 
hög reliabilitet genom intervjuer då individer som intervjuas kan variera i många olika sätt. 
deras hälsa, miljö och andra faktorer kan påverka intervjun och därmed kan påverka svaren 
(Jacobsen, 2007). Men för denna studie är reliabiliteten hög då intervjufrågorna för alla tre 
intervjuer är de samma och gåt därmed att jämföra svaren mellan de olika informanterna.  

Etiska överväganden 
Målet med denna studie är att försöka bidra till forskningen om UVAS och stärka den. Samtidigt 
utförs denna studie med hjälp av individ- och samhällsperspektiv. Detta innebär då att individer 
inte får skadas varken psykiskt eller fysiskt. Enligt forskningsrådet år (1990) finns det vissa 
krav som forskaren behöver förhålla sig till för att inte riskera skada en individs liv på något 
sätt, ett så kallad individsskyddskrav. Individkravet har fyra huvudkrav, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att forskaren ska ge information om studien för deltagaren, ge 
information om vilken roll deltagaren har i studien samt berätta om villkoren som gäller för 
deltagandet. Viktigt att nämna för deltagaren är att deltagandet är frivilligt och att det när som 
helst kan avbrytas utan särskilda skäl. Samtyckeskravet innebär att forskaren alltid skall inhämta 
samtycke från deltagaren innan att påbörja någon undersökning. Konfidentialitetskravet innebär 
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att de som ansvarar för forskningen, för denna studie är det skribenten och handledare, ska 
försäkra deltagaren om tystnadsplikt. Nyttjandekravet innebär att materialet som inhämtas ifrån 
deltagaren får endast användas för den överkommen studie och inget annat (Vetenskaosrådet 
2002).  

Utifrån de kraven som nämnts ovan har deltagandeförfrågan samt intervjuguiden justerats. 
Deltagandeförfrågan innehåller information i korta drag om studien, syftet med studien samt de 
frågor som kommer att behandlas i studien. Vidare ges information om handledaren, skribenten, 
utbildning och skola samt information om intervjun och genomförandet (informationskravet). 
Efter informationen kommer då en förfrågan om deltagaren samtycker till deltagandet 
(samtyckeskravet). Vidare ges information hur svaren kommer att hanteras och bevaras på ett 
säkert sätt så att inte obehöriga får tillgång till det (konfidentialitetskravet). Deltagaren får även 
kännedom om att svaren från intervjun kommer användas endast för studien (nyttjandekravet). 
Den informationen som inhämtas utifrån intervjuerna kommer att sparas digitalt och efter 
samråd från handledaren kommer informationen förvaras säkert (Bilaga 1).  

Med tanke på hur känsligt ämne som studien berör och att det är djupa frågor som rör privata 
livet har försiktighet tillämpats vad gäller uttryck i frågor, försiktig med att inte råka skratta 
eller svara med obehagligt ansiktsuttryck och hela tiden försökte jag anpassa mig efter 
intervjupersonen så den personen känner sig bekväm. Två av de intervjuade personerna tycks 
vara sårbara människor som har gått genom en del saker tidigare i livet och fortfarande försöker 
kämpa för att få ett bättre liv och detta har betraktats under både intervjuerna på så sätt att inte 
trycka ner på något sätt, inte tvinga dem att svara, byta frågor vid behov och hela tiden visa ett 
leende och glad gest i videobilden. När jag märkte att intervjupersonen inte ville svar mer på 
en fråga eller svarade korthugget för att undvika svara på frågan så gick jag direkt över till en 
annan fråga eller försökte ställa öppna frågor för att inte riskera att såra intervjupersonen.  

5. RESULTAT  
Detta avsnitt redovisar innehållet i de genomförda intervjuerna. Detta kommer att ske genom 
mindre delområden. Flera citat utifrån intervjumaterialet kommer att finnas med under detta 
avsnitt. De områden som kommer att presenteras fram i resultatsdelen är uppkomsten av 
frånvaron, hur påverkas föräldrarna och hur påverkas barnen.   

Uppkomsten av frånvaron 
Enligt informanterna så finns det inga farhågor på att inte klara grundskolan i tid. De tyder även 
på att vissa problem kan dyka upp i högstadiet men de menar att man klarar sig ändå. enligt 
intervjuperson 1 så var det inga större bekymmer under grundskolan, utan problemen började 
eskalera under starten för gymnasiet.  

Ja precis, jag har gjort färdigt grundskolan helt och hållet och ja jag gjorde det som alla andra skulle jag 
säga. Det va inga konstigheter kan man säga. Även om det va lite problem här och där men ja jag klarade 
grundskolan utan större bekymmer - intervjuperson 1.  
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Intervjuperson 1 menar att problemen dök upp under högstadiet men det blev inga hinder för 
honom att ändå klara grundskolan och få behörighet för att påbörja sin gymnasialutbildning. 
Detta betonas även av intervjuperson 2 som berättar att grundskolan är avklarad och att det inte 
några konstigheter som stack ut. Intervjuperson 2 säger att det har förekommit vissa problem 
under högstadiet så som mobbning etc. men menar att det inte har varit problem att klara 
grundskolan i övrigt.  

När frågan om i vilken årskurs barn börjar frånvara från skolan eller börja få problem i skolan 
svarar yrkesprofessionella;  

Jag skulle säga att det är en mycket som händer under högstadiet eller främst nian, asså 
det kanske är ändå under högstadiet som eleven börjar påverkas i skolan. Och det är 
bara början och kan sträcka sig över till gymnasiet. Aa men absolut skulle jag säga runt 
6:an 7:an. Det börjar alltid med att elever sjukanmäler sig till skolan, det har de säkert 
men det kan även kopplas till psykiska besvär. Och det kan leda till att de skapar en rutin 
för att skolka -intervjuperson 3. 

Intervjuperson 3 menar att barn i årskurs sex eller sju kan börja få problem med skolan. Hon 
menar att problemen börjar dyka främst i högstadiet men kan förekomma lite i mellanstadiet. 
Alla tre informanter betonar att problem främst dyker upp i högstadier.  

När det gäller hur länge eleven frånvarar totalt beror helt på från elev till elev. När det gäller 
frånvaron i grundskolan så är det inte regelbunden frånvaro, utan en återkommande i mindre 
perioder. Intervjuperson 2 säger:   

Det är alltså kanske, det inte så mycket det bara hända någon gång då och då, jag kan inte säga exakt - 
intervjuperson 2  

Hur mycket elever frånvarar under grundskolan är svårt att besvara exakt enligt intervjuperson 
2 då det inte sker i en lång period utan bara enstaka gånger. Intervjuperson 3 säger att elever i 
grundskolan påbörjar frånvaro genom att första gången sjukanmäla sig några enstaka gånger 
och under en kort period, en dag eller två max. Därefter ökar frånvaroperioden succesivt då 
eleverna börjar inse fördelarna med att stanna hemma istället för att gå till skolan. Ibland kan 
frånvaro orsakas av riktiga sjukdomar eller psykiska besvär men ibland handlar det om att bara 
få vara hemma och vila från skolan. Vid upprepad frånvaro skapas så småningom en ny rutin 
för eleven, där frånvaron är en del av rutinen vilket gör att det fortsätter i en ond cirkel. Man 
får en rutinerad frånvaro från skolan. Det som händer är att när man varit frånvarande i någon 
vecka har eleven redan missat en del skolmoment som gör att man ligger efter med skolgången. 
Detta innebär då att eleven inte har orken att ta igen alla missade moment i skolan och därmed 
ökar frånvaron av skolan. 

 Jag tror att de fortsatte fram till skolan och jag hade svårt och kände mig jag kände redan lite i utkanten 
jag tror jag hade alltid lite bekymmer med nya vänner och möte med människor, oavsett hur mycket jag 
försökte jag var väldigt social med allting. Men jag tror största bekymmer för mig var att jag inte kände 
mig komfortabel i skolan och så jag kände mig inte det var skönt att inte gå till skolan och lektionerna - 
intervjuperson 1.  
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Enligt intervjuperson 1 blev det tråkigt att gå till skolan. Han kände sig utanför klassen och inte 
heller välkomnad i någon grupp. Han säger att hemmet var hans trygghet där han inte behövde 
vara oroad över något eller behöva anpassa sig efter någon som han gjorde i skolan. 

Faktorer till frånvaron 
Vilka faktorer som kan ligga till grund för att barn börjar frånvara från skola skiljer sig enligt 
informanterna. För intervjuperson 1 var det sociala faktorer och skolpedagogiska faktorer som 
ledde till att han vägra gå till skolan. intervjuperson 2 säger att frånvaro orsakades av 
hemförhållanden och relationen till föräldrarna. Detta betonar även den yrkesprofessionella och 
menar att det kan även bli en komplikation av många saker så som tillexempel hemförhållanden 
men även faktorer från skolan. Intervjuperson 3 menar att barn träffar på väldigt mycket under 
skolgången, både positiva och negativa händelser. Vissa påverkas inte alls medan andra 
påverkas hårt och riskerar att inte komma till skolan.  

Barn kan vara elaka mot varann. Och det är inte något nytt men det är hårt mot eleverna. Barn kommer 
inte undan problem i skolan och det kan leda till att man påverkas negativt och resulterar att man skolka 
från skolkar- intervjuperson 3. 

Social isolering 
Elever i grundskolan dras till varandra och skapar oftast många relationer med andra elever 
medan andra elever utesluts. Intervjuperson 1 som nämner en av faktorerna social isolering 
som orsakat frånvaron menar att det börjar med att man försöker anpassa sig till de olika 
grupperingarna i skolan, om man lyckas så går man vidare, men om man inte gör det kommer 
man att isoleras. Intervjuperson 1 menar att han inte hade något problem med 
undervisningsformen eller studierna i sig, det handlade mer om eleverna i skolan. Han kände 
sig inte som en i gruppen även om han alltid försökte att anpassa sig. Intervjuperson 1 menar 
att det inte var ett val han bestämde sig för, utan mer som en naturlig process att isolera sig 
själv. Att inte ha samma intressen eller delar samma idéer är enligt intervjuperson 1 ett problem 
som leder till att man hamnar utanför en grupp med människor. Det handlar inte om att utsättas 
för mobbning eller att människor inte respekterar en elev, snarare handlar det mer om hur eleven 
själv tänker och tycker. Intervjuperson 1 menar att han själv har dragit sig ur de olika grupperna 
i skolan då han själv insåg att han inte passa in i grupperna. Intervjuperson 1 menar även att 
elever i skolan umgås utanför skoltiden och det är där det svåra med att komma in i gruppen. 
Han menar att han aldrig har blivit bjuden till ett evenemang av sina klasskompisar som inte 
heller tagit kontakt med honom utanför skoltiden. Det kunde även handla om hans oförmåga 
att samarbeta med andra gällande exempelvis grupparbeten och liknande skolmoment. Dessa 
faktorer ledde till att intervjuperson 1 inte kunde få några vänner som ledde till att han isolerade 
sig själv och vägrade att gå till skolan. 

Jag skulle säga det blev värre liksom successivt hela tiden värre och värre och det just som värst i 
gymnasiet. Det va för att jag ansåg personligen att ja inte hade med mej kunskap från grundskolan det var 
just i gymnasiet och kände mig helt utanför det va jag tror att oftast de det var just de att jag jag inte liksom 
riktigt kände en del av liksom den sociala kretsen i klassen och så. Ee och oftast ee handlade det att om 
olika små saker som hände kan man säga – intervjuperson 1. 

Ovan beskriver intervjuperson 1 hur han har isolerat sig själv då han själv inte ansåg att han 
passade in i någon grupp i skolan. Här nämner Goffman (2011) om sin teori om stigmatisering, 



Armoon Zahroon 

21 (45) 

att en individ markeras som ”onormal”. Enligt stigmateorin har intervjuperson 1 inte visat 
intresse för gruppen då han inte delar samma intressen och idéer som de övriga. Detta ledde då 
till att intervjuperson 1 begränsade sitt umgänge med andra människor och började sin 
självisolering i hemmet.   

Hemförhållanden 
En annan faktor som betonas av informanterna är förhållandet i hemmet och hur det påverkar 
närvaron i skolan. Intervjuperson 2 berättar att allt gick bra i lågstadiet och även till en viss del 
i mellanstadiet men att det började strula i högstadiet. Orsaken bakom det är enligt 
Intervjuperson 2 det förhållandet i hemmet som hon gick genom. Intervjuperson 2 säger att 
hennes relation med hennes mamma inte var en god relation. Hon beskrev sin mamma som 
”onormal’’ och syftade på att hennes mamma inte brydde sig om hur hennes dotter mådde eller 
hur det gick för henne i skolan. Intervjuperson 2 menar att hon i många gånger var tvungen att 
hålla saker för sig själv och vägrade att prata om det med sin mamma då hon kände att hon inte 
fick respons. När det blev problem i skolan med andra elever hade hon ingen att vända sig till 
och därmed höll saker för sig själv. Intervjuperson 2 menar att hon fick stå upp för sig själv och 
möta sina problem själv även om hon var barn.   

De [eleverna] bråkade mycket med mig men jag hade så mycket annat så jag tittade mest på de och bara’’ 
vad vill du liksom, stick härifrån, jag har inte tid med dig’’ ungefär. Men det var några gånger som, när 
de blev fysiska att jag också blev det, sån skit tar jag inte - intervjuperson 2. 

Intervjuperson 2 syftar då på hur hon var upptagen med sig själv och med de problemen som 
hon har med sig från hemmet. Intervjuperson 2 menar att hon inte hade orken att kommunicera 
eller skapa nya problem då hon redan hade stora bekymmer och problem som hon behövde 
tänka på. I det här fallet ser man då att hemmet är en påverkande faktor för intervjuperson 2 där 
förhållandet påverkade psyket och ledde i sin tur till att skolgången påverkades negativt. Till 
skillnad från intervjuperson 1 där hemmet var trygghet för hon.  

Hur påverkas föräldrar 
Detta avsnitt kommer att handla om hur föräldrar eller vårdnadshavare till tidigare UVAS, unga 
vuxna som varken arbetar eller studerar, har påverkats under tiden deras barn hade frånvaro 
från skolan och vilka konsekvenser får föräldrarna eller vårdnadshavarna i framtiden.  

Under tiden barnen är frånvarande från skolan 
Föräldrar och vårdnadshavare kan antingen vara stöttande för deras barn eller inte agerar när de 
ser deras barn lida av vissa problem i skolan. Genom de intervjuerna som genomfördes med 
UVAS, framkom det att båda informanterna levde med sina mödrar. Den ena levde tillsammans 
med sin styvpappa och sin biologiska mamma medan den andra enbart levde med sin 
ensamstående mamma. När frågan om civilståndet ställdes till den yrkesprofessionella och hur 
hon ser på det svarade hon sådär.  

...många vårdnadshavare till UVAS är skilda. Det handlar det alltså inte bara om specifika och enskilda 
fall utan i överlag har man sett att många vårdnadshavare till UVAS är skilda -intervjuperson 3.  
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Den yrkesprofessionella utvecklade det med att det ser olika ut när det gäller civilståndet hos 
föräldrarna och menar att vissa kan var skilda medan andra kan vara gifta eller har 
äktenskapsliknande relationer. Däremot pekar hon på att väldigt många föräldrar eller 
vårdnadshavare som hon har utrett har varit skilda eller har separerat. Den yrkesprofessionella 
betonar en annan sak och det är att de flesta av barnen bor med sina mödrar och kanske styvfar. 
Intervjuperson 1 berättar att hon har bott hemma fram tills hon fyllde 26 år. Intervjuperson 2 
däremot flyttade hemifrån tidigare på grund av hemförhållanden.  

Hur föräldrar hanterar situationer där deras barn hamnar i problem verkar vara olika eller också 
individuellt. Intervjuperson 1 säger att hennes mamma alltid har varit stöttande för honom, 
däremot var de väldigt känslokalla. Enligt interperson 1 berodde det på deras bakgrund och 
etnicitet. Där de kommer ifrån är det inte tillåtet att barn inte går till skolan och därmed anses 
vara skamligt framför andra människor i omgivningen.  

… Men min släkt var väldigt hårda och jag blev omedelbart svarta fåret i släkten- intervjuperson 1  

Intervjuperson 1 syftade på att hans frånvaro från skolan ledde till att han stack ut mycket och 
att hans föräldrar fick mycket oönskade kommentarer som skapade en viss skam. En annan 
faktor som gjorde föräldrarna känslosamma är, enligt intervjuperson 1, att föräldrarna var 
sådana hårt arbetande människor och har alltid haft tuffa jobb som har lärt dem att psyket och 
bland annat känslor påverkas av det. Därför när han hade problem fick han inte den 
kärleksmässig omsorgen och därmed säger intervjuperson 1 att hans föräldrar hade kunnat 
hantera situationen bättre. Däremot har hans föräldrar tagit de åtgärder som krävs för att hjälpa 
honom. Intervjuperson 1 säger att hans föräldrar var i ständig kontakt med de professionella i 
skolan bland annat rektor, lärare och andra professioner i skolan för att kunna hitta lösningar 
för honom. Specifikt var det hans mor som tog de kontakter som krävdes och kämpade för att 
hitta lösningar för honom.  

Enligt Mertons anomiteori så börjar vissa individer sticka ut i samhället på grund av att dessa 
individer avviker från de normer och värden som finns i samhället, avvikande beteende 
(Merton, 1957). Intervjuperson 1 avvek från de normer och värden som hans ursprungliga 
samhälle hade och därmed ansågs vara en avvikande människa.   

För intervjuperson 2 var föräldrarna ibland i skolan för att försöka prata med lärare och andra 
professioner för att lösa problemet men problemet var att intervjuperson 2 hade konflikter med 
eleverna och inte med lärarna och därför löstes aldrig problemet.  

Alltså mina föräldrar var inte stöttande eller hjälpte mig med något. Mamma var den som typ ee skrev och 
gapade och använde våld mot mig när hon fick reda på om något hade hänt mig i skolan. Pappa var också 
den som gapade och typ skrev och så – intervjuperson 2. 

Intervjuperson 2 berättar att hon även har bott med sin mor och styvbror, där mamman till 
intervjupersonen jobbade på heltid. Intervjuperson 2 berättar att ingen av föräldrarna var 
stödjande eller hjälpte henne med något när hon mådde dåligt. När hon kom hem och 
föräldrarna fick reda på att hon hade problem i skolan fick intervjupersonen utskällning och 
många gånger blev det fysiskt. Hon berättar även att ingen av föräldrarna var de uppmuntrande 
människorna i hennes liv som kunde hjälpa henne att lösa sina problem i skolan.  
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När frågan ställdes till intervjuperson 1 om vilka direkta åtgärder eller påverkningar hans 
föräldrar fick utstå när han var frånvarande från skolan blev svaret att hans mor påverkades 
mest i hennes arbete. Modern var många gånger tvungen att ta ledigt från sitt arbete för att 
kunna ge den omsorgen som krävdes för att hjälpa. Den längsta tiden som modern var tvungen 
att ta tjänstledigt var när intervjuperson 1 drabbades av en depression vilket gjorde att han 
krävde väldigt mycket hjälp. Intervjuperson 1 berättar att detta var en väldigt speciell tid i hans 
liv då hans depression gjorde honom väldigt benägen till ett självskadande beteende. Detta 
gjorde att modern var tvungen att ta tjänstledigt för att kunna bevaka sonen hela dagen. Utöver 
påverkan på moderns arbete, påverkades hon även psykiskt. Att bevittna sin son gå igenom en 
depression var något som blev väldigt psykiskt påfrestande för modern. Intervjuperson 1 
berättade många gånger att han var tvungen att dölja mycket från sin mor för att hon inte skulle 
påverkas av det.  

Ytterligare en konsekvens av skolfrånvaron och mammas tjänstledighet är att det började skapas 
problem i hemmiljön. Intervjuperson 1 beskrev sig själv som en envis individ som inte 
accepterade hjälp från något. Detta är något som förvärrades när mamma tog tjänstledigt. 
Intervjuperson 1 menar att han blev väldigt elak mot modern och accepterade inte någon hjälp 
från henne överhuvudtaget.  Därav började relationen mellan de bli turbulent, och problemen 
eskalerade allteftersom.  

För intervjuperson 2 var det däremot väldigt annorlunda. I hennes fall vidtog inte föräldrarna 
några direkta åtgärda för att lösa problematiken kring skolfrånvaron. Hon berättar att livet 
fortsatte som vanligt och att föräldrarna i princip var helt opåverkade av det som pågick i hennes 
liv.  

Jag tror att det mest handlade om att mina föräldrar fick psykiska konsekvenser mer än fysiska 
konsekvenser. Det för att jag sa väldigt dåliga saker till de, jag hade ingen riktig gräns när jag blev arg 
utan jag kunde i princip säga vad som helst till de – intervjuperson 2. 

Det intervjuperson 2 menade var att hennes föräldrar möjligen påverkade psykiskt, på grund av 
de ord som utbytes de i mellan. Men ingen direkt påverkan skedde vad gäller deras jobb eller 
andra aspekter i livet.  

Senare konsekvenser 
Intervjuperson 1 berättar att han har bott hos sina föräldrar fram tills han blev 26 år. Att en sån 
vuxen person fortfarande bor med sina föräldrar även om han är i en vuxen ålder är inget 
normalt enligt intervjuperson 1. Detta resulterade i att föräldrarna blev tvungna att ändra på sin 
livsstil och anpassa sig allt eftersom. Intervjuperson 1 menar att hans föräldrar kände oftast att 
det blev jobbigare och jobbigare med tiden när deras barn blev äldre och äldre.  

…Om jag däremot skulle flytta när jag var 18,19 eller 20 skulle det vara enklare för de. De kanske skulle 
hitta en annan lägenhet eller hus, men de kunde inte göra de då på grund av mig. Och jag själv var en extra 
kostnad för de. Jag kan säga att i minst 6 år har jag varit en extra kostnad för de utan att jag bidrog med 
något – intervjuperson 1. 
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Som intervjuperson 1 nämner ovan, förekom det extra kostnader för föräldrarna då han inte 
kunde försörja sig själv, det blev psykiska påfrestningar och föräldrarna var alltid tvungna att 
anpassa sig efter honom trots att han var i vuxen ålder.   

När det gäller intervjuperson 2 påverkades inte föräldrarna av hennes skolfrånvaro. Möjligen 
kunde de bli irriterade, aggressiva och även fysiska för stunden men det var inget som hade en 
riktigt påverkan på de senare. Enligt intervjuperson 2 beror detta på att relationen mellan henne 
och föräldrarna inte var optimal. Dels var vårdnadshavaren inte överens sinsemellan och dels 
var relationen mellan intervjuperson 2 och föräldrarna väldigt känslokall. Intervjuperson 2 
beskriver hennes föräldrar som knäppa och psykopater och menar att hon inte gillade sina 
föräldrar.  

Hur påverkas barnen  
Detta delavsnitt kommer att behandla påverkan på barnen under den tidsperioden de inte 
studerade eller arbete samt vilka konsekvenser de fick senare i livet.  

Under tiden som barn är frånvarande från skolan 
Enligt den yrkesprofessionella intervjuperson 3 börjar de flesta eleverna en så kallad social 
distansering. Barn som frånvarar påbörjar en isolering som utvecklas och blir värre med tiden. 
Intervjuperson 3 menar att skolfrånvaron leder till att barnen missar vissa skolmoment samtidigt 
som de missar de sociala umgänget vilket leder till ångest. Ångesten som orsakas beror då på 
att man känner att man hamnat efter i olika skolmoment men även att man hamnat efter i de 
sociala moment som äger rum i skolan. Man känner en ånger kring frånvaro men upplever att 
det är jobbigare att återgå till skolan efter en lång period av frånvaro.  

Ångesten utvecklas ju och de mår sämre på grund av det. Med tiden blir allt bara värre och värre under 
tiden. De känner att det är läskigt. De hamnar i en så kallad isolering – intervjuperson 3. 

Här syftar den yrkesprofessionella på att problemet med att inte gå till skolan utvecklas gradvis. 
När det blir bekvämt att inte gå till skolan är det början på större problem. 

Enligt tidigare forskning från en rapport av Skolverket från år 2010 betonar skribenten det som 
intervjuperson 3 har beskrivit. Där skriv det att elever börjar sin frånvaro då och då och sedan 
blir det längre perioder där eleven både börjar få ångest och få andra problemen i vardagen.  

Intervjuperson 1 säger att skolan blev en glädjefaktor för föräldrarna och menade att han gick 
till skolan bara för att göra föräldrarna glada och stolta, annars var hemmet hans trygghet. Han 
säger att frånvaron började successivt och bara värre med tiden. Han säger att under senare 
årskurser i grundskolan började han frånvara då och då. Detta ledde till att han hade missat 
väldigt mycket kunskapsmässigt vilket i sin tur ledde till att han hade stora svårigheter i 
gymnasiet.  

Jag började inse att jag inte passade in i klassen både kunskapsmässigt och även från den sociala biten i 
skolan när det gäller de andra elever, kände mig alltid utanför gruppen – intervjuperson 1. 

Här berättar intervjuperson 1 hur saker och ting började eskalera i skolan och att han började 
inse vilka konsekvenser han fick på grund av den frånvaron han hade i grundskolan. Så istället 
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för att gå till skolan började intervjuperson 1 vara hemma för att spela spel och hitta på andra 
aktiviteter som fick honom att bli gladare än i skolan. Det intervjuperson 1 gjorde under den 
tiden han inte var i skolan påverkade honom positivt enligt honom. Att han blev upptagen och 
trängde bort tankarna om skolan gjorde honom mer glad och kunde mer jobba med sig själv. 
När det gäller den sociala isoleringen säger intervjuperson 1 att han hade ett väldigt begränsat 
socialt nätverk.  

 Ska vara ärlig tills jag blev 24 år hade jag bara två vänner -intervjuperson 1. 

Här beskriver intervjuperson 1 att han har haft en rejäl social distansering från andra människor. 
Han säger att det fanns några vänner som han kunde spela spel med genom dator men inga 
fysiska relationer.  

Till skillnad från intervjuperson 1 där hemmet var en trygg punkt upplevde intervjuperson 2 
problem med hemförhållanden. För intervjuperson 2 låg den trygga punkter i hennes umgänge. 
När frågan ställdes till henne om vad hon gjorde under den tiden som hon inte var i skolan 
svarade hon enligt följande:  

Alltså i grundskolan var det mer hitta på något, vara med kompisar men i sjuan till nian började jag dricka 
mycket alkohol. Jag kunde dricka varje dag. Det var inga problem så det var det jag gjorde för det mesta. 
Jag var med mina kompisar och söp, förstörde grejer och sen när jag började i gymnasiet då var det 
drogerna som tog över – intervjuperson 2. 

Här syftar intervjuperson 2 till att hon kände sig tryggare utanför hemmet och skolan. Hon 
kände sig mer bekväm och hade andra lösningar för att motverka sitt bekymmer så som alkohol 
och droger. För intervjuperson 2 var det sociala nätverket mycket större i jämförelse med 
intervjuperson 1, då hon hade väldigt många vänner som hon umgicks med.  

Enligt Sutherlands teori om differential association påverkas individen av den interaktionen 
man har med andra människor (Sutherland & Cressey, 1995. Han menar att individer påverkas 
av den interaktion man utför med andra och riktar in sig på kriminella beteenden. Intervjuperson 
2 började konsumera alkohol och droger i samband med umgänget eller interaktionen med 
hennes vänner. Intervjuperson 2 påverkade negativt och drogs in till det kriminella livet genom 
att ha den interaktionen med de människor som redan utför kriminella aktiviteter.  

Den yrkesprofessionella betonar skillnaden mellan intervjuperson 1 och 2. Intervjuperson 3 
som är en yrkesprofessionell säger att många av barnen hittar sin trygga punkt utanför skolan. 
Det kan antingen handla om att de känner sig mer glad i skolans korridorer eller ute på gatorna 
med deras vänner. Medan andra känner att de behöver isolera sig från samhället och bara vara 
för sig själv i sitt hem.  

Framtida konsekvenser 
Intervjuperson 1 sammanfattar de konsekvenser som resulterade i frånvaro i form social 
isolering och psykiska konsekvenser. Han berättar att han har lidit av depression två gånger 
under sin uppväxt efter sin frånvaro. Han berättar att de negativa tankarna inte gick bort och 
blev bara värre och värre. Att han isolera sig var också en faktor som gjorde det värre för honom. 
Han kunde inte träffa människor som han kunde prata med om sina problem och därtill kunna 
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ventilera bort de onda tankarna. Intervjuperson 1 berättar även att han har blivit isolerad från 
samhället och resten av livet. Han har isolerat sig hemma med drickande av alkohol och data-
spel som dagliga aktiviteter. Han hade inte för avsikt att träffa andra människor eller för bättra 
sitt sociala nätverk. Psykiska besvär och depression fick till följd isolering från samhället och 
skolan. Intervjuperson 1 berättar att han har varit arbetslös ett långt tag. När frågan ställdes om 
skolgången har påverkat arbetslivet svarade intervjuperson 1 att;  

”Asså jag tror om jag hade varit i tid hade det varit enklare att hitta jobb. Men jag kan också säga skulle 
aldrig hitta de jobb eller möjligheter som jag har fått idag. Att kunna jobba på korttidsboende var något 
speciellt för mig som andra inte kan få om man inte är utbildad sjuksköterska. Ja kanske skulle få enklare 
arbeten som lagerjobb och så om jag hade klarat gymnasiet men inte kontorsjobb eller korttidsboende. 
Men det var viktigt för mig att känna mig en del av samhället – intervjuperson 1  
 

Här menar intervjuperson 1 att skolgången skulle förenkla vägen för han att hitta jobb och 
lättare att komma in i samhället och vara en del av det. 

Intervjuperson 2 beskriver de konsekvenser som hon har fått som handlar om svårigheter att 
komma in i arbetsmarknaden och psykiska besvär. Intervjuperson 2 har aldrig jobbat i sitt liv 
fram till sitt nuvarande jobb som hon har haft i ca tre år. Hon nämner skolgången och frånvaron 
som anledningen till det. Hon nämner att de flesta yrken idag kräver åtminstone fullständiga 
gymnasiebetyg, vilket intervjuperson 2 inte hade gjort klart, vilket resulterade i att hon behövde 
hjälp från professionella organisationer såsom socialtjänsten. Intervjupersonen menar att hon 
inte kunde klara det själv utan de professionellas hjälp.  

Den yrkesprofessionella säger i intervjun att barn som har hög frånvaro i skolan och som 
resulterar i att de brister i kunskaper får två alternativ senare i livet, antingen hitta någon slags 
motivation till bättre framtid eller att ge upp och situationen blir värre och tar längre tid.  När 
frågan ställdes om vilka direkta konsekvenser som uppkom till Intervjuperson 3 så blev svaret: 

… det blir väl hälsan, social isolering. Man förlorar utbildning och senare sysselsättning blir svårare. 

Relationer blir kämpiga – intervjuperson 3. 

 Intervjuperson 3 beskriver här att de konsekvenser som följs av skolfrånvaron är social 
isolering och psykiska tillstånd som försämras som stora påföljder.  

6. DISKUSSION OCH ANALYS 
Detta avsnitt kommer vara ett diskuterande och analyserande avsnitt. Först kommer en 
summering av resultatet i relation till frågorna för studien att presenteras därefter en diskussion 
i relation till tidigare forskning, teoridiskussion och avslutande avsnitt om hur studien kan 
kopplas till socialt arbete.  

Summering 
Det grundläggande syftet med detta arbete var att undersöka konsekvenserna som orsakas av 
hemmasittning samt hur vårdnadshavare till UVAS påverkas men också vilka faktorer som 
inledde det samt hur det påverkade UVAS. Resultatet som presenterats i detta arbete grundar 
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sig på intervjuer med tre olika individer varav två av dessa varken studerar eller arbetar och 
en individ som klassas som yrkesprofessionell.  

Intervjuerna påvisar att frånvaro uppkommer under liknande förhållande. Informanterna 
menade på att det inte förekom några större problem med att klara av grundskolan trots att 
olika typer av problem manifesterar sig under högstadiet. Enligt den yrkesprofessionella 
informanten (intervjuperson 3) sker mycket under högstadiet, främst i nian, men att vissa 
problem kan börja redan under sexan och sjuan. Hur länge frånvaron håller i sig är väldigt 
varierande från person till person, där intervjuperson 2 menade att det endast inträffade några 
enstaka gånger i grundskolan.  Baserat på intervjun med intervjuperson 3 är det vanligt att 
elever börjar frånvara från skolan några gånger under en kort period, max en till två dagar 
men att det sedan kan eskalera då man inser fördelarna med att stanna hemma. Det kan bli 
svårt för eleven att återvända till skolan då man missat många olika moment som man 
behöver ta igen. För intervjuperson 1 handlade det mer om att det inte längre var roligt att ta 
sig till skolan, han kände en viss trygghet kopplat till hemmamiljön vilket inte fanns i skolan.  

De bakomliggande faktorerna för frånvaro kan variera. För intervjuperson 1 var det mest 
sociala- och skolpedagogiska faktorer medan det för intervjuperson 2 mer handlade om 
hemförhållanden och relationen till föräldrarna. Detta är något som styrks av intervjuperson 3, 
som menar att många olika faktorer kan ligga till grund för frånvaron. Elever i grundskolan 
dras till varandra och skapar oftast många relationer med andra elever medan andra elever 
kastas ut i kanten. För intervjuperson 1 var just detta problemet, han passade inte in i gruppen 
även vid anpassning. Där handlade frånvaro snarare om en naturlig process som tog plats då 
han inte kände sig bekväm i skolan än ett aktivt beslut att inte gå till skolan. Men för 
intervjuperson 2 var det annorlunda, här handlade det istället om destruktiva hemförhållanden 
vilket påverkar skolgången negativt. På grund av ett ohälsosamt förhållande till mamman 
påverkades skolgången negativt.  

Det är dock inte endast personer som har frånvaro som påverkas utan det kan finnas en viss 
påverkan på vårdnadshavarna också. Under själva skolgången, då frånvaron pågick, visar 
resultatet från intervjuerna att båda informanternas (intervjuperson 1 och intervjuperson 2) 
vårdnadshavare någon gång tagit kontakt med professionella i skolan bland annat rektor, 
lärare och andra professioner i skolan för att kunna hitta lösningar för eleverna. Men vad 
gäller direkt påverkan på föräldrarna förekom det skillnader mellan informanterna. 
Intervjuperson 2 menar att det inte förekom någon direkt påverkan på vårdnadshavare. När 
vårdnadshavare blev uppmärksammade på problem i skolan fick intervjuperson 2 oftast 
utskällningar som sedan kunde eskalera till fysiskt våld. För intervjuperson 1 var det modern 
som påverkades mest av frånvaron från skolan då hon oftast behövde ta ledigt från sitt arbete 
för att visa omsorg till intervjuperson 1. Intervjuperson 1 menade att den psykiska påverkan 
på föräldrarna var större än de fysiska, då de bekymrade sig väldigt mycket och även fick ta 
emot mycket påfrestningar. För intervjuperson 1 förekom det även framtida konsekvenser för 
föräldrarna så som extra kostnader då han fortfarande bor med föräldrarna, psykiska 
påfrestningar och att föräldrarna ständigt måste anpassa sig. För intervjuperson 2 fanns ingen 
sådan påverkan.  
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Enligt den yrkesprofessionella informanten (intervjuperson 3) börjar de flesta eleverna en så 
kallad social distansering, där barn med en hög frånvaro utvecklas en form av isolering som 
progressivt ökar med tiden. Intervjuperson 3 menar att i början av frånvaron missar eleverna 
vissa skolmoment samtidigt som de även missar den sociala interaktionen i skolan vilket kan 
trigga igång en ångest. Ångesten är något som kommer då eleverna känner att de hamnat 
efter, som tidigare nämndes, både i det sociala och kunskapsmässiga. Detta är något som 
stämmer överens med intervjuperson 1, han kände att han inte passade in i klassen både vad 
gäller kunskapsnivån men även det sociala. Det gjorde att hemmet blev den trygga punkten 
där han kände sig passa in samt att han kunde skapa sig en positiv miljö där han kände sig 
glad och kunde tränga bort det negativa. Nackdelen enligt intervjuperson 1 var att han hade ett 
väldigt begränsat socialt nätverk och den sociala isoleringen yttrade sig väldigt mycket hos 
intervjuperson 1. Men för intervjuperson 2 var det annorlunda, där fann hon en tröst hos 
vännerna på grund av den rådande situationen hemma.  För intervjuperson 1 handlade det om 
att vara med vänner för att tränga bort det som hände hemma. När intervjuperson 2blev äldre 
vände hon sig hon till alkohol och droger som ett sätt att finna tröst. Tillskillnad från 
intervjuperson 1 hade intervjuperson 2 ett stort socialt nätverk. Intervjuperson 3 betonar 
skillnaden mellan informanterna och menar att många barn hittar sin trygga punkt utanför 
skolan. Det kan antingen handla om att de känner sig mer glad i skolans korridorer eller ute på 
gatorna med deras vänner. Medan andra känner att de behöver isolera sig från samhället och 
bara vara för sig själv i sitt hem. 

Att frånvara från skolan kan även ha konsekvenser som yttrar sig längre fram. Baserat på 
intervjuperson 1 och intervjuperson 2 svar har hemmasittning resulterat i social isolering, 
psykiska besvär och problem med att komma in i arbetsmarknaden. Detta är något som styrks 
av intervjuperson 3 som beskrev det som att de direkta konsekvenserna som följs av 
skolfrånvaron är social isolering och ett försämrat psykiskt tillstånd som stora påföljder. För 
intervjuperson 1 har det förekommit psykiska ohälsa i form av depressioner som han påverkats 
av två gånger under sin uppväxt efter frånvaron. Att han isolerade sig var också en faktor som 
gjorde det värre. Psykiska besvär och depression uppstod till följd av hans isolering från 
samhället och skolan. I 1 har även haft det svårt att hitta jobb och anser själv att skolgången 
skulle förenklat vägen för att hitta jobb men även för att lättare komma in i samhället. Även 
intervjuperson 2 har haft samma problem vad gäller arbete, där hon varit arbetslös mesta delen 
av sitt liv och har nyligen fått ett jobb. Hon anser att skolgången och frånvaron är orsaken till 
detta då de flesta yrken kräver att man fullgjort en gymnasieutbildning.  

Studien i ljuset av tidigare forskning 
Tidigare forskning har kunnat påvisa att olika faktorer och orsaker ligger till grund för 
skolfrånvaron. För att tydliggöra tolkningen av resultat från tidigare forskning har det i detta 
studie delats in i olika delområde där de som är av relevans i denna studie är; uppkomsten, 
konsekvenser, förebyggandet av problematiken samt föräldrars påverkan av UVAS. 

Vilka orsaker som ligger bakom att elever börjar skolka eller ha upprepande frånvaro från 
skolan kan vara olika och individuella. Några faktorer presenteras i tidigare rapporter av 
Skolverket (2008). De faktorer som nämns är skolfaktorer och faktorer som rör hemmiljön. 
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Skolfaktorer har i sin tur olika aspekter så som sociala och pedagogiska faktorer. I resultatet för 
denna studie och genom de insamlade intervjumaterial kan man dra några kopplingar mellan 
tidigare rapporter och studier och intervjumaterialet för denna studie.  

Sociala faktorer 
Intervjuperson 1 berättar att han har haft svårigheter med att komma överens med andra 
människor i skolan. Han hade själv satt sig i en social distansering från andra elever i skolan 
för att han tyckte att han inte passa in i de olika grupperna på grund av olika skäl. Dels för att 
han kände sig mognare än de andra, delade inte samma intressen eller idéer samt hade inte 
orken att delta i de aktiviteter som klasskamrater ville utföra. Detta menade intervjuperson 1 
eskalerade fort och ledde till att han inte kände sig trygg i skolan eller med vänner.  

Tillskillnad från intervjuperson 1 så var intervjuperson 2 mest bekväm utanför sitt hem och sina 
lektionssalar. Istället valde hon att tillbringa det mesta av tiden med vänner och på gatorna. 
Intervjuperson 2 berättar att detta var för att undvika ha ångesttankar och negativa tankar, 
istället ville hon hålla sig upptagen genom att umgås med vänner och utföra olika aktiviteter. 
Medan intervjuperson 2 höll sig utanför hemmet och skolan och umgicks bara med vänner höll 
intervjuperson 1 sig inlåst i hemmet där han kände tryggheten och glädjen.  

Detta förklaras på två sätt genom den tidigare rapporten som Skolverket har utfört år 2010. De 
faktorer som kan påverka att en elev väljer bort skolan är de relationer som upprätthålls till 
andra människor i skolan och hur dessa påverkar eleven själv. Intervjuperson 1 har inte kunnat 
upprätthålla en god relation till andra elever eller klasskamrater och därmed ledde det till att 
han isolerade sig själv och hamnade till slut i utanförskap. Intervjuperson 2 har däremot skaffat 
sig väldigt många relationer med andra elever som både har gett positiv men också negativ 
påverkan. Intervjuperson 2 berättar att hon började konsumera alkohol och narkotika i samband 
med när hon umgicks med sina vänner från skolan. 

I båda fallen ser man hur sociala faktorer har lett till att både intervjupersonerna har hamnat 
utanför skolan och fokuserat på att sysselsätta sig på andra sätt. Enligt en annan rapport från 
Skolverket från år 2010 säger att sociala faktorer kan handla om att elever kan känna av 
grupptryck eller påfrestningar av andra elever om man inte gjorde som andra i gruppen.  

Pedagogiska faktorer 
Pedagogiska faktorer innebär tillexempel att eleven inte kan anpassa sig till 
undervisningsmiljön eller har svårt att koncentrera sig på undervisningen. Pedagogiska faktorer 
kan även handla om att eleverna med särskilda behov inte har fått tillräckligt med hjälp för att 
kunna få bättre möjligheter att utvecklas i skolan. För både UVAS som intervjuades hade 
pedagogiska faktorer varit stora orsaker för de hade upprepade frånvaro eller problematisk 
frånvaro. Intervjuperson 1 berättar att han inte kunde koncentrera sig i lektionerna och hade 
sina tankar någon annan stans än undervisningen. Han kände att han behövde mer hjälp än de 
andra i klassen men menar att han inte fick den hjälpen. Han vågade i princip inte räcka upp 
handen för att be om hjälp. Han fick heller inte uppmärksamhet från någon lärare för att få 
bättre hjälp så istället valde hon att skolka. Intervjuperson 2 hade liknande problem men som 
skiljer sig lite från intervjuperson 1. Intervjuperson 2 berättar att hon hade mycket i tankarna 
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konstant vilket ledde till att hon inte kunde fokusera i undervisningen. Dessutom hade 
intervjuperson 2 diagnosen dyslexi vilket gjorde det svårare för henne att fokusera på 
undervisningen. Istället valde hon att umgås med vänner och utebli från skolan. Där ser man 
även att intervjuperson 2 inte fick den hjälp hon behövde för att klara skolan.  

Faktorer i hemmiljön 
Faktorer i hemmet är också något som påverkar elevens skolgång. Utifrån det insamlade 
intervjumaterial framgår det hur de två intervjuade UVAS hade olika relationer till sina 
föräldrar och förhållanden i hemmet. Enligt tidigare rapporter och studier sägs det att relationen 
som eleven har till sina föräldrar spelar en stor roll för hur eleven har det i skolan. Den roll som 
givare av omsorg och stöd som föräldrar har för deras barn i deras skolframtid är stor vilket 
även betonas av intervjupersonerna för denna studie. Intervjuperson 1 berättar att han hade 
väldigt goda förhållanden i hemmet och en god relation till sina föräldrar som gjorde att han 
kände sig mest trygg i sitt hem och inte i skolan. Han sökte sig hem varje gång han mådde dåligt 
vilket innebär att hemmet var en trygghetspunkt för honom. Han berättar samtidigt att för hans 
föräldrar var skolan en viktig livsresa som barn behöver följa med i och därmed var de mycket 
stöttande vilket resulterade i att intervjuperson 1 klarade grundskolan och gymnasiet i senare 
skede. Intervjuperson 2 däremot hade väldigt dåliga förhållanden i hemmet och kallade sina 
föräldrar för ”knäppa” som ett sätt att beskriva relationen till hennes föräldrar. Hon berättar att 
hon aldrig fick den omsorg eller stöd som hon behöver när hon inte mådde bra. Därför var 
hemmet inget tryggt ställer för intervjuperson 2. Hon menar att hon sökte sig till sina vänner 
och konsumtionen av alkohol och droger som ett tröstande och stödjande metod istället för sina 
föräldrar.  

Hur föräldrar påverkas  
Enligt tidigare studier visar det sig att föräldrar kan påverkas både psykiskt men också fysiskt. 
Psykiska påverkan handlar om att föräldrarna får mer stress i sitt liv, mår sämre för att deras 
barn inte går på skola eller också känner viss skam på grund av deras barn. Enligt intervjuperson 
1 så var hans föräldrar väldigt kulturella och traditionella. Hans föräldrars kultur och tradition 
säger att barn måste gå i skolan fram till gymnasiet åtminstone och ska klara sig bra även när 
det gäller betygen. Intervjuperson 1 berättar att han på grund av sin frånvaro i skolan blev kallad 
för det svarta fåret och menade att han stack ut i släkten som enda barn som inte har gått i 
skolan. Hans föräldrar kände skam och sorg på grund av det. Utöver det mådde hans föräldrar 
dåligt och deras arbeten har påverkats då de behövde ta ledigt från sin arbeten för att kunna ge 
omsorg till deras barn. Intervjuperson 1 sammanfattar det och säger att hans mamma kommer 
dö i förtid på grund av den stressen och sorgen hon hade på grund av hennes barn. 
Intervjuperson 2 däremot berättar att hans föräldrar inte brydde sig alls och påverkades inte alls 
mycket. Hon berättar att hans föräldrar agerade hotfullt mot henne många gånger men det var 
för stunden och blev alltså bortglömd efteråt. Intervjuperson 2 menar att hennes föräldrar inte 
har påverkats något på grund av hennes frånvaro av skolan.  

Konsekvenser 
De konsekvenser som uppstår av att frånvara från skolan leder enligt tidigare studier till både 
samhällsproblem och individproblem. På samhällsnivå handlar det om att arbetslösheten stiger 
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i samhället och kunskapsnivån minskar i samhället medan på individnivå handlar det om att 
individen får svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och andra samhällsviktiga 
sysselsättningar som högre utbildning än gymnasiet. För intervjuperson 1 och 2 tog det väldigt 
lång att kom in på arbetsmarknaden och dessutom krävdes det stora resurser för det. 
Intervjuperson 1 berättar att han har haft två jobb fram tills han fyllde 28 år. Han blev även klar 
med sin gymnasiala utbildning när han fyllde 28 år vilket innebär fördröjningar. För 
intervjuperson 2 fick hon sitt första jobb och senast jobb många år efter at hon fyllde 18 år och 
efter att hon fick mycket stöd från olika organisationer. Både intervjupersonerna hade fått 
psykiska diagnoser som depression och ADHD i följd av eller i samband med frånvaron av 
skolan.  

Här ser man vilka konsekvenser som kan kopplas till tidigare studier. Att frånvara från 
grundskolan eller gymnasieskolan verkar ge liknande konsekvenser som man kan läsa ovan.  

Teoridiskussion  

Differential association 
Differential association handlar, som nämnts tidigare, om att människor påverkas av den 
interaktionen som de utför med andra grupper av människor. Intervjuperson 2 berättar att hon 
tillbringade den tiden där hon var frånvarande från skolan med hennes vänner där de gjorde 
många saker. Hon berättar att alkohol och skadegörelse var deras hobby och glädjande stund 
där hon och hennes vänner inte behövde tänka på annat då de var upptagna med att dricka sig 
fulla och utföra skadegörande aktiviteter. För intervjuperson 2 låg hennes tryggpunkt hos 
hennes umgänge. Hon berättar att hennes vänner hade varierade bakgrund och kom från olika 
miljöer men det som alla hade gemensamt var enligt intervjuperson 2 konsumtion av alkohol 
och att utföra andra ”dumma”, som intervjuperson 2 kallade det för, aktiviteter som enligt min 
förståelse var kriminellt beteende. Vidare säger intervjuperson 2 att saker och ting eskalerade 
och i gymnasiet blev konsumtionen av droger en vanlig rutin för vardagen.  Intervjuperson 2 
poängterar att hon umgicks med samma vänner och vännersvänner. Det som kan konstateras 
utifrån detta är att intervjuperson 2 har påverkats rejält av sin omgivning till det negativa. 
Intervjuperson 2 sökte sig fram till en annan miljö än skolans miljö. Den miljön blev vänners 
miljö. Interaktionen som intervjuperson 2 hade med sina vänner som redan har haft alkohol och 
drogproblem har sannolikt lett till att intervjuperson 2 själv blev en i gruppen som också började 
konsumera alkohol dagligen och utföra andra skadebeteende och senare konsumera droger. 
Edwin Sutherland säger i sin teori om differential association att ungdomar som utför en 
interaktion med andra människor som har kriminellt bakgrund blir själva en del av gruppen 
senare (Cressey, 1960).  

Anomiteori 
Anomiteorin kompletterar teorin om differential association och handlar mer om de individer 
som har avvikande beteende i samhället. det innebär att dessa individer avviker från normer 
och värden som finns i ett samhälle (Ejrnaes &Kristiansen, 2015. Enligt atomteorin blir 
individen segregerad och detta kan leda till att individen söker sig till kriminella kretsar och 
miljöer för att hitta snabbaste vägen att försöka komma in i grupper av människor. Skillnaden 
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mellan differential association och anomiteorin är att differential associationen handlar om den 
interaktionen man som individ har med andra människor, medan anomiteorin handlar om 
avvikande beteende där individen avviker från de normer och värden i samhället.  

Anomiteorin går även att koppla till intervjuperson 2 som valde att umgås med sina vänner och 
andra människor även när hon hade aning om vilken ond cirkel hon kan hamna igenom den 
interaktionen. Intervjuperson 1 beskriver hur han började känna sig mer och mer utanför sin 
klass och andra grupper i skolan. Han säger att: 

Jag började inse att jag inte passade in i klassen både kunskapsmässigt och även från den sociala biten i 
skolan när det gäller de andra elever, kände mig alltid utanför gruppen- intervjuperson 1 

Vidare under intervjun menade intervjuperson 1 att han insåg att han inte delade lika intressen 
och passade helt enkelt in i de olika grupperna i skolan. Han säger att han alltid försökte men 
lyckade inte till slut. Därmed ledde detta till att intervjuperson 1 isolerade sig hemma och 
hamnade utanför samhället i sin helhet. Han slutade gå till skolan, hade inget arbete att gå till, 
hade inget socialt nätverk och slutligen började lida av psykiska sjukdomar. Detta anses då att 
intervjuperson 1 har avvikit från samhällets normer och värden. Merton beskriver att individer 
på grund av normlösheten inte uppnår de kulturella målen och därmed hamnar i något sorts 
segregation (Merton, 1957). Enligt Mertons anomiteori är avvikande beteende en konsekvens 
av upplösningen av de kulturella normer och sociala strukturer (Ritzer, 2003). 

Stigma 
Link & phelan (2001) beskriver stigmatisering som en sort förändring för individen där 
individen blir ”onormal”. Detta innebär då att en individ hamnar utanför eller sticker ut ur en 
grupp. När en individ anses var olämplig i en grupp eller helt enkelt inte passar in i en viss 
grupp kan detta bero på till exempel att man inte delar samma intressen eller att man inte har 
samma beteende som andra i gruppen. När man pratar om stigmatisering så pratar man oftast 
om större grupper människor och att en individ blir stigmatiserad från samhället. De intervjuade 
UVAS för denna studie anses både har varit stigmatiserade i samhället. intervjuperson 1 har 
isolerat sig själv från resten av samhället och levt sitt eget liv i sitt hem istället. Intervjuperson 
2 har även stigmatiserats från samhället på så sätt att hon har brutit mot samhällets normer och 
livets rutiner som handlar om att gå i skolan och fullfölja sin utbildning och slutligen komma 
in på arbetsmarknaden, istället har intervjuperson 2 ofrivilligt hamnat utanför de normerna. När 
frågan om hur en fullgjord skolgång hade gjort för skillnad för en ungdomsframtid så svarade 
intervjuperson 1;  

”Asså jag tror om jag hade varit i tid hade det varit enklare att hitta jobb. Men jag kan också säga skulle 
aldrig hitta de jobb eller möjligheter som jag har fått idag. Att kunna jobba på korttidsboende var något 
speciellt för mig som andra inte kan få om man inte är utbildad sjuksköterska. Ja kanske skulle få enklare 
arbeten som lagerjobb och så om jag hade klarat gymnasiet men inte kontorsjobb eller korttidsboende. 
Men det var viktigt för mig att känna mig en del av samhället - intervjuperson 1 
 

Här betonar intervjuperson 1 vikten av skolgången och att vara en del av samhället och hur en 
individ alltid försöker ta tillbaka sitt normala vardagsliv där han förblir en del av samhället och 
följer dennas normer.  
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Metoddiskussion 
Syftet med denna studiet är att undersöka framtida konsekvenser hemmasittning får för UVAS 
och deras vårdnadshavare. För att kunna besvara den aktuella frågeställningen och fullfölja 
syftet krävs det att man går in på djupet av ämnet för att man ska förstå konsekvenser till fullo. 
Därav valdes en kvalitativ metod då denna metod gör det möjligt att samla in beskrivande 
information och verkligen göra en djupdykning i ämnet för att få en förståelse över 
informanternas tankesätt, attityd och konsekvenser som de lidit av till följd av hemmasittningen. 
En kvantitativ metod handlar snarare om en insamling av hårda fakta, oftast är insamling av 
data begränsad till färdiga svarsalternativ. Detta gör att svar som erhålls är väldigt ytliga vilket 
inte skulle tjäna syftet i denna studie. Inom den kvalitativa forskningsmetoden anses intervjuer 
vara en bra datainsamlingsmetod. För denna studie har semistruturerade intervjuer utförts. 
Semistrukturerade intervjuer är bra då jag vill fokusera på olika teman i intervjuer för att sedan 
kunna koppla det till studiens frågeställning. Enligt intervjuguiden har jag tematiserat frågorna 
och detta för att sedan kunna analysera och tolka utifrån respektive område (bilaga 3). Dessutom 
skapar intervjuer en mer personlig miljö och det är lättare att skapa en trygghet för informanten 
vilket enligt Aspers (2011) skapar en direkt förståelse och en ömsesidig samtalsrelation. Av 
syftet framgår det att denna studie fokuserar enbart på de konsekvenser som orsakas av den 
frånvaro barn och ungdomar har från skolan samt vilka konsekvenser föräldrarna får och med 
den anledning innebär det att studien kommer att fokusera på ett delområde av problemet Unga 
vuxna utanför arbete eller studier och med den anledningen har abduktiv ansats valts för denna 
studie.  

De områden som intervjufrågorna har delats in i kopplas till tidigare forskning och studiens 
frågeställning. Syftet med denna delning är att kunna lätt analysera alla delar och koppla till 
olika avsnitt. Tanken var att kunna koppla ihop de olika avsnitten till analys och resultat och 
slutligen kunna dra konkreta slutsatser och diskussioner utifrån det. Utifrån den indelning till 
de områdena har även en kodning och tematisering skett. Kodningen och tematiseringen har 
även skett utifrån tidigare forskning som till exempel föräldrars konsekvenser och barnens 
konsekvenser. Detta för att lätt kunna koppla det till resultat och använda sig av kodningen i 
andra avsnitt.  

Urvalet för denna studie är anpassat efter VI-projektet. Som nämnts tidigare så har denna studie 
en anknytning till VI-projektet (se inledningsavsnittet). Det innebär att urvalet för denna studie 
har justerats utifrån VI-projektets målgrupp. När det gäller genomförandet av intervjuerna så 
har även där skett några förändringar. Från början och enligt studien kravlista så skall fem 
intervjuer utföras minst för att kunna besvara studien frågeställning. Ändå har endast tre 
intervjuer utförts för denna studie. Detta med anledning av att studien har utförts under en tid 
där hela världen har genomgått en speciell situation nämligen pandemin om Covid-19. Den 
rådande situationen gällande covid-19 har gjort det svårare för skribenten att hitta samt utföra 
intervjuer. Tack vare samarbetet med VI-projektet har några informanter hittats för att kunna 
slutföra studien i tid.  Människor har inte velat riskera att bli smittade genom att delta i sådana 
intervjuer och det har därmed medfört svårigheter att fullgöra studiens krav.  

För denna studie har, som nämnts tidigare, fenomenologiskt perspektiv och hermeneutisk 
analys använts för att kunna tolka och analysera. Problemet som UVAS klassas för är ett brett 
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fenomen och kräver många studier för att kunna täcka de kunskapsluckor som finns och därmed 
har denna studie begränsats sig till en del av fenomenet och därmed anses hermeneutik och 
fenomenologiskt perspektiv och analys ansetts vara lämpliga för denna studie.  

Eftersom denna studie grundar sig i en kvalitativ metod blir det mer komplicerat när det gäller 
kvalitén av studien. I detta arbete valdes intervjuer som insamling av information och det som 
är viktigt att ta hänsyn till är att man måste förmedla det som man har studerats. De svar som 
informanterna har givit utgör egentligen grunden i arbetet, och det är viktigt att man som 
undersökare lyckas återspegla informationen på korrekt sätt. Här gäller det att man inte låter 
studien påverkas av undersökarens egna normer och värdering, då detta kan påverka resultatet. 
Andra faktorer som kan påverka resultatet av denna studie är såklart informanternas bakgrund 
och erfarenheter men även undersökarens bakgrund.  

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Studien har visat att skolan är en väldigt viktig startpunkt för barn och ungdomar där skolan 
kan var en positiv start punkt i elevens liv. När en elev klara sin studiegång fram till vuxen ålder 
utan bekymmer eller problem kan det leda till en bättre väg för vidare studier eller bättre 
möjlighet för arbetsmarknaden. Det innebär att dessa möjligheter förloras i det fall att eleven 
riskerar att missa skolgången och därmed brister i kunskapen. Därför anses det vara av stor vikt 
att större fokus ska lägga i skolan och elevens skolgång och följa deras utveckling. Kommunen 
ska kunna upptäcka problem hos elever i tidigt skede och där med sätta åtgärder för att eleven 
snabbt ska kunna återgå till en normal skolgång.  

När det gäller forskning inom området för UVAS anses det vara väldigt begränsande inom 
väldigt många områden. Efter utfört studie upptäcktes det att forskning om vilka åtgärder som 
ger positiv effekt och inte heller forskning på vilka konkreta konsekvenser frånvaro ger i 
framtiden därmed är denna studie tänkt att täcka en av de kunskapsluckorna som finns. Det som 
också är av vikt är att individualisera åtgärderna för elever som är i behov av insatser.  
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BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV 
Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen, 

Socionomprogrammet 

Till ______________ 

En förfrågan om deltagande i studie 

Jag är en socionomstudent som nu skall påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet 
undersöker Jag UVAS, Unga Vuxna som varken arbetar eller studerar. Detta gör jag genom att 
utföra intervjuer med berörda personer. Det urval som är av intresse för min studie är UVAS över 
18 år och vårdnadshavare till UVAS alternativt socialsekreterare som jobbar med vårdnadshavare 
för UVAS.  

Du tillfrågas därför om du vill delta i denna studie med en intervju. Intervjun kommer att ske 
digitalt och anpassas efter ditt önskemål.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 
samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet 
kommer att förvaras så att endast jag och handledare kommer åt det under arbetets gång. De 
inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte går 
att härleda till  intervjupersonerna.  

Uppsala den 2020-04-01 

Med vänliga hälsningar 

Armoon Zahroon 

Socionomstudent 

Telefon: 073 761 71 63 

E-post: armoon.ayad@hotmail.com 

Handledare: 

Madeleine Sultan SJöqvist 

Madeleine.sultan.sjoqvist@soc.uu.se 

018-471 52 17 

070 425 06 99 
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Intervjuguide 
Syftet med studien är att undersöka konsekvenser som orsakas av hemmasittning och hur 
vårdnadshavare till UVAS påverkas av det och slutligen försöka hitta samband eller relation mellan 
vårdnadshavarens utbildningsbakgrund och UVAS.  

Jag kommer att spela in intervjun för att inte riskera missa något eller misstolka något som sägs. 
Du  kan när som helst och utan särskild förklaring avbryta intervjun. Det material som kommer att 
samlas utifrån intervjun kommer att förvaras så att endast jag och min handledare Madeleine Sultan 
Sjöqvist kommer åt det under arbetets gång. Efter genomförda intervjuer kommer jag att 
transkribera och presentera svaren på ett sådant sätt at det inte går att härleda till 
intervjupersonerna.  

Intervjun kommer att delas in i mindre områden för att kunna analysera svaren på bästa sätt. 
Allmänna frågor om utbildningsbakgrund och etc, Hur blev du/barnet som du har vårdnaden om 
till UVAS, Under tiden som hemmasittare och vilka konsekvenser ledde hemmasittningen till.  

Intervjun kommer hålla på i ca 45 minuter och du kan när som helst avbryta.  
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BILAGA 2 – INTERVJUFRÅGOR TILL UVAS 
Allmänna frågor 

1. Vilket år är du född? 
2. Har du gått hela grundskolan? 
3. Om inte, ungefär hur länge var du frånvarande från grundskolan? 
4. Vad har du för sysselsättning idag? 

 

Hur började allting? 

1. I vilken årskurs började du bli frånvarande? 
2. Vill du nu berätta hur allt gick till och vilka orsaker som ledde till att du inte 

ville gå till skolan? 
3. Var det någon specifik period eller händelse som gjorde att du inte gick till 

skolan? 

 

föräldrar 

• Bodde du med både dina föräldrar? 
• Jobbade de eller studerade de? 
• Kan du berätta hur dina föräldrar hantera situationen? 
• Vilka åtgärder var de tvungna att göra för dig? 
• Tog dina föräldrar hjälp av andra? Professionella? Kan du berätta? 
• Hur påverkades de tror du? 
• Vilka konsekvenser fick de av att du inte gick till skolan tycker du? 
• Hur har de påverkats av situationen idag? 

Under tiden som hemmasittare 

1. Kan du berätta om den tiden du inte var i skolan? 
2. Vilka aktiviteter hade du när du inte gick till skolan? 
3. Hur påverkade aktiviteterna dig? 
4. Försökte du återgå till skolan? Isåfall hur gick et till? 
5. Använde du dig av något specifik metod för att försöka återgå till skolan? 
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6. Angående ditt sociala nätverk under den tiden, kan du berätta om den? 
Hade du vänner? Nära? Hur mycket umgicks ni? 

7. Hur påverkades ditt hälsotillstånd under tiden du var frånvarande från 
skolan? 

8. Är det något specifikt fall som har hänt under perioden som du vill 
nämna?  

 

Konsekvenser 

1. Arbetar du eller studerar du idag? 
2. Kan du berätta om hur du gick tillväga för att uppnå till dagens 

sysselsättning? 
3. Vilka konsekvenser anser du har fått av att inte gå i grundskolan? 
4. Hur mår du psykisk/fysisk i dag? 
5. Om dåligt, är det på grund av frånvaron? 
6. Vad anser du har hjälpt dig? 
7. Vill du utveckla det? På vilket sätt? 
8. Har du någon rekommendation som du vill säga till andra människor? 

 

Nu har vi nått sluttiden och måste därför avsluta intervjun, Har du några sista ord 
som du vill avluta intervjun med? 

 

Då tackar jag för din tid och härmed så avslutar jag intervjun och inspelningen. 
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BILAGA 3 – INTERVJUFRÅGOR TILL YRKESPROFESSIONELLA  

 
Allmänna frågor 

1. Kan du beskriva din rolla som du har eller har haft? 
2. På vilket sätt har du varit i kontakt med unga vuxna som varken arbetar eller 

studerar? 
3. Har du haft kontakt med deras föräldrar?  
4. Kan du berätta om din relation med föräldrarna eller vårdnadshavare till 

UVAS? 

 

Uppkomsten 

1. Utifrån din erfarenhet, i vilken ålder eller årskurs börjar elever bli 
frånvarande från skolan? 

2. Kan du berätta hur allt börjar för dessa barn? Och vad anser du är orsakerna 
utifrån din erfarenhet? 

Föräldrar 

1. Hur ser civilståndet ut när det gäller föräldrar? Brukar barn bo med både 
föräldrarna när frånvaro sker? 

2. Hur ser sysselsättning ut för föräldrarna under tiden barn påbörjar sin 
frånvaro? 

3. Hur hanterar föräldrar situationen? 
4. Vilka åtgärder tvingas föräldrar göra på grund av att deras barn är 

frånvarande från skolan? 
5. Brukar föräldrar ta hjälp av professionella eller andra? 
6. Vilka konsekvenser anser du föräldrar får av att deras barn inte går på 

skolan? 
7. Hur påverkas föräldrar senare? 

Under tiden som man är hemma sittare 

1. Hur upplever dessa barn tiden som hemmasittare? 
2. Kan du berätta hur du var till hjälp som professionell? 
3. Hade dessa barn dagliga aktiviteter för att spendera ut tiden? 
4. Hur anser du att aktiviteterna påverkade barnen? 
5. Kan du berätta om deras sociala nätverk? Hur såg det ut? Hade de vänner? 

Umgicks de med andra? 
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6. Har barnen försökt återgå till skolan?  
• På vilka sätt? 
• Hur har din roll påverkat barnen i att försöka återgå till skolan? 
• Vilka hjälpmetoder använde du dig av? 

7. Hur påverkades barnens hälsa anser du? 
8. Hur ofta tar dessa barn hjälp av professionella tycker du? 

Konsekvenser 

1. Vad gör barnen idag? Arbetar studerar? 
2. Vill du berätta hur dessa barn gick tillväga för att uppnå detta? 
3. Vilka konsekvenser anser du har dessa barn fått i följd av hemmasittningen? 
4. Hur mår de psykiskt eller fysiskt? 
5. Vad anser du har hjälp dessa barn som mest? 

Nu har vi nått sluttiden och måste därför avsluta intervjun, Har du några sista ord 
som du vill avluta intervjun med? 

Då tackar jag för din tid och härmed så avslutar jag intervjun och inspelningen. 
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BILAGA 4 – EXEMPEL PÅ KODNINGS SCHEMA  
Citerad text ur 
intervjumaterialet  

Koder Kategorier Tematisering 

… asså det kanske är ändå under 
högstadiet som eleven börjar 
påverkas i skolan. Och det är bara 
början och kan sträcka sig över 
till gymnasiet. Aa men absolut 
skulle jag säga runt 6:an 7:an. Det 
börjar alltid med att elever 
sjukanmäler sig till skolan, det har 
de säkert men det kan även 
kopplas till psykiska besvär. Och 
det kan leda till att de skapar en 
rutin för att skolka… 

Tid 

Uppkomsten 

Hälsa 

rutin 

Uppkomsten Uppkomsten av 
frånvaron 

… Jag tror att detta mest 
handlade om att mina föräldrar 
fick psykiska konsekvenser mer 
än fysiska konsekvenser. Det för 
att jag sa väldigt dåliga saker 
till de jag hade ingen gräns när 
jag blev arg… 

Föräldrars hälsa 

Beteende 

Aggregation  

Föräldrars påverkan  Hur föräldrar 
påverkas av deras 
barn.  

Om jag däremot skulle flytta när 
jag var 18 eller 19 eller 20 
skulle det vara enklare för de, 
de kanske skulle hitta en annan 
lägenhet eller hus som de vill, 
men de kunde inte göra de då på 
grund av mig. Och jag själv var 
en extra kostnad för de. Jag kan 
säga att i minst 6 år har jag 
varit en extra kostnad för de 
utan att jag bidrog med något 

Påverkan 

Konsekvenser 

Ekonomi  

hjälp 

 

Framtida 
konsekvenser 

Hur föräldrar 
påverkas senare i 
livet.  

Ångesten utvecklas ju och de 
mår sämre på grund av det. Med 
tiden blir allt bara värre och 
värre under tiden. De känner att 
det är läskigt. De hamnar i en så 
kallad isolering 

Hälsa 

Tid 

Skräck 

isolering 

Barnens påverkan 
under tiden de 
frånvarar 

Vilka konsekvenser 
får barnen  

… det blir väl hälsan, social 
isolering. Man förlorar 
utbildning och senare 
sysselsättning blir svårare. 
Relationer blir kämpiga… 

Hälsan 

Social isolering 

Förlorad utbildning 

Framtida 
konsekvenser 

Vilka konsekvenser 
barn får i framtiden 

 

 

 

 

 


