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Sammanfattning
Hemmasittare är ett nytt ord för de barn och ungdomar som av någon anledning har en långvarig
ogiltig frånvaro från skolan.  Precis som ordet syftar är dessa ungdomar en stor del av sin tid i
hemmet. Det medför att ungdomen ofta blir socialt isolerad och tappar det kontaktnät som fanns
tidigare. Konsekvenserna av hemmasittande och social isolering är många och inkluderar, förutom
brister  i  kontaktnätet,  såväl  psykiska  som  fysiska  följder.  Forskning  visar  att  flera  av
konsekvenserna även visar sig senare i vuxenlivet. Tidigare forskning på området är begränsad och
ett behov av ytterligare forskning på såväl preventiva åtgärder som psykosociala orsaksfaktorer hos
ungdomarna finns. Studiens syfte är att studera hemmasittande och social isolering hos ungdomar.
För  att  genomföra  syftet  har  en  kvalitativ  ansats  tagits  med  fem  stycken  semi-strukturerade
intervjuer. Av dessa fem intervjuer är tre med yrkesverksamma personer som arbetar med denna typ
av  ungdomar  och  två  med  ungdomar  som tidigare  haft  hemmasittandeproblematik  och  erhållit
insatser för detta. KASAM och systemteori, inklusive Bronfenbrenners ekologiska modell, utgör
uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Uppsatsens resultat visar, både ungdomarnas berättelser och
de yrkesverksammas erfarenheter, att det är en kombination av orsaker som gör att ungdomar blir
sittande hemma istället för att gå till skolan. Detta bekräftar också tidigare forskning inom området.
Resultaten  visar  också  att  ungdomarna  upplevde  deras  skolors  försök  att  lösa  situationen  som
verkningslösa men att situationen förbättrats efter att de blivit placerade på behandlingshem. De
yrkesverksammas  erfarenheter  är  att  det  i  behandlingsarbetet  är  viktigt  att  skapa  allians  med
ungdom och föräldrar och försöka få alla inblandade att dra åt samma håll. Vidare anser de att en
noggrann kartläggning av varje enskilt fall är nödvändig för att veta hur man bäst kan arbeta med
det specifika fallet. De yrkesverksamma påtalar också vikten av att lägga en behandling på rätt nivå,
uppgifterna ska vara utmanande men görbara annars riskerar behandlingen att vara kontraproduktiv.

Nyckelord: Hemmasittare, social isolering, ungdom, orsak, stöd
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Abstract
Hemmasittare is a new term for children and youths with a history of long term truancy. As the term
indicates these youths spend most of their time in their homes. This often results in them being
socially alienated and the loss of their earlier social network. The consequences of hemmasittande
and  social  alienation  are  many  and  include  not  only  a  deficient  social  network  but  also
psychological and physical problems. Research has shown that many of these problems follow on
through into adult life. Earlier research in this area is limited and there is need for more research
into  preventative  measures  as  well  as  the  psychosocial  causes.  To  carry  out  the  project  the
qualitative approach has  been to  conduct  five semi structured interviews, three interviews with
professionals who work with youths who find themselves in this behavioral situation and two with
youths  who  have  been  treated  for  this  condition.  KASAM  and  systems  theory,  including
Bronfenbrenner's Ecological systems theory, comprise this thesis' theoretical base. The results show
that, both in the youths and professionals interviews, that there is a combination of causes that lead
to youths being rooted in their homes rather than attending school. This is corroborated by earlier
research. The results also show that the youths experienced their schools efforts at alleviating the
problem as  being  unproductive  while  being  placed  in  a  home for  treatment  gave  results.  The
professionals experiences show that it is of importance to create a connection between the youth
and parents in order to get all parties working in the same direction. Furthermore the professionals
consider that in-depth research into each individual case is requisite for deciding upon the correct
approach to treating the problem, with a major consideration being that each step in the treatment
must be feasible otherwise there is a prominent risk that the treatment will be counterproductive. 

Keywords: Hemmasittare, social isolation, youth, cause, support
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Förord
Uppsatsskrivande är en omfattande process som kräver många timmars arbete. För oss har denna
process  också  varit  rolig  och  ytterst  lärorik.  Vi  har  fått  privilegiet  att  möta  flera  intressanta
människor som har försett oss med perspektiv och tankar vi tidigare inte haft. Vår förhoppning är
att denna uppsats ska väcka nyfikenhet och intresse hos de som läser den. Uppsatsen hade inte varit
möjlig att skriva om inte informanterna ställt upp på att bli intervjuade av oss. Vi vill därför rikta ett
stort  tack  till  de  som valde  att  ställa  upp.  Tack  för  att  vi  fick  ta  del  av  era  upplevelser  och
erfarenheter. Vi vill också tacka vår handledare Marianne Löfqvist.  Din vägledning har varit en
oerhörd  tillgång  för  oss.  Vi  vill  även  tacka  alla  de  som hjälpt  oss  att  komma  i  kontakt  med
informanter. Slutligen vill vi tacka de som fortsatt stöttat och uppmuntrat oss även under processens
svårare perioder. Stort tack.

Christian och Peter
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1. Inledning

Jag brukade sova hela dagarna, jag sov inte på nätterna, det har jag fortfarande svårt med.
Sen berodde det på hur jag mådde. Antingen så var det att jag kollade på TV, bara låg i
sängen eller hittade sätt att skada mig på, det var väl det jag gjorde. Från sexan till nian
ungefär.

Citatet ovan är taget från en av de intervjuer vi genomfört med ungdomar som varit hemmasittare.
Ungdomen  är  en  av  dem som skolan  inte  lyckades  fånga  upp  innan  det  hade  gått  för  långt.
Resultatet blev en lång sammanhängande skolfrånvaro och en social isolering i hemmet. Det är om
denna grupp ungdomar uppsatsen handlar, de som slutade gå i skolan. 
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1.1. Bakgrund
Under socionomutbildningen har vi läst om flera olika former av utsatthet hos barn och ungdom. Vi
har till exempel läst om barn som växer upp med föräldrar som missbrukar, har funktionshinder
eller  lider  av  psykisk  ohälsa.  Vi  har  också  läst  om barn  och  ungdomar  som blivit  utsatta  för
övergrepp,  har  ett  eget  missbruk  eller  självskadebeteende.  Det  har  varit  intressant  att  genom
utbildningen få ta del av vilka symtom, möjliga förklaringsmodeller och konsekvenser de olika
formerna av utsatthet genererar. Men framförallt har det varit mycket givande att få ta del av vilka
interventioner det går att använda till olika typer av utsatthet.

Skolan debatteras flitigt i dagens media och mot bakgrund av att politikerna vänder och vrider på de
siffror som ständigt räknas fram om skolans misslyckanden eller framgångar blev vi intresserade av
att gå in djupare i problemen som uppvisas. När vi, från olika håll, fick höra att det finns ungdomar
som isolerar sig socialt och inte går till skolan väcktes en nyfikenhet hos oss. Nyfikenheten bestod i
att vilja veta mer om vilka mekanismer som kan tänkas ligga bakom beteendet men också om hur
man kan arbeta för att komma till rätta med problemet. Vilken behandling finns att tillgå för de
personer  som  har  denna  problematik  och  hur  arbetar  man  med  att  förebygga  att  problemet
överhuvudtaget uppstår. För att få en tydlig problemformulering valde vi att rikta in vårt arbete att
handla om personer som har en långvarig sammanhängande ogiltig frånvaro från skolan, så kallade
hemmasittare.

Hemmasittare  är  en  grupp  som vi  i  vår  framtida  profession  kan  komma  att  möta  inom såväl
behandlingsarbete på exempelvis behandlingshem som insatsbeslutande inom socialtjänsten varför
vårt intresse ytterligare förstärktes. Vi frågade oss vad det är som gör att vissa ungdomar helt enkelt
slutar  att  gå  till  skolan  och  hur  de  själva  ser  på  det  vi  vuxna  skulle  kalla  ett  stort  problem.
Hemmasittare är ett någorlunda nytt fenomen i Sverige och där det beskrivs är det oftast ur vuxnas
synvinkel.  Problematiken  beskrivs  av  skolinspektionen,  av  socialtjänsten,  av  speciella  program
riktade  till  denna  grupp  och  flera  andra  professionella,  men  hemmasittarnas  egna  åsikter  om
situationen återfinns sällan.

Med få  undantag har  alla  barn som är  bosatta  i  Sverige  skolplikt  (SFS 2010:800).  Skolplikten
innebär att barn och ungdomar är skyldiga att delta i den verksamhet som anordnas av skolan såvida
de inte har giltigt skäl att utebli. Skolplikten börjar på hösten det år ett barn fyller sju år och upphör,
för  de  allra  flesta,  efter  det  nionde  skolåret.  Skolplikten  motsvaras  av  en  rätt  till  utbildning.
Kommunen  har  ansvar  att  se  till  att  barn  och  ungdomar  fullgör  sin  skolplikt  och  går  klart
utbildningen i sin grundskola eller grundsärskola eller på annat sätt se till att de kan tillgodogöra sig
sin utbildning. Även den som har vårdnaden av ett skolpliktigt barn har ansvar att se till att barnet
fullgör sin skolplikt (Skolverket, 2013).

Skolan lyckas i de flesta fall hjälpa ungdomar som hamnar på efterkälken och med extra stöd lyckas
de också få godkända betyg. Det finns också de som skolan inte lyckas att fånga upp. Några av
dessa är hemmasittare och det är dem vi med denna uppsats ämnar belysa.
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1.2. Syfte och frågeställningar
Det  övergripande syftet  med uppsatsen  är  att  studera  ungdomars  och yrkesverksammas  syn  på
fenomenet social isolering hos ungdomar. Detta för att försöka skapa förståelse och ge en bredare
kunskap om hur situationen ser ut för de ungdomar som befinner sig eller har befunnit sig i detta
tillstånd. Våra frågeställningar är följande;

1. Vilka orsaksfaktorer anser yrkesverksamma personer ligger till grund för att ungdomar isolerar
sig socialt?
2. Vilken form av stöd upplever yrkesverksamma personer att socialt isolerade ungdomar behöver
för att bryta isoleringen?
3.  Hur upplevde de aktuella ungdomarna sin situation när de var socialt isolerade?
4. Vilka faktorer har varit framgångsrika för dessa ungdomar för att bryta sin sociala isolering?

Yrkesverksam person avser i denna uppsats en person som i sin profession arbetar med behandling
och stöd till ungdomar i den situation uppsatsen ämnar beskriva.

1.3. Disposition
Detta  första  kapitel  innehåller  en  inledning  och  bakgrund  till  uppsatsens  ämne.  Syfte  och  de
frågeställningar  som uppsatsen  ämnar  ge  svar  på  beskrivs.  Därefter  följer  ett  avsnitt  om vilka
avgränsningar  som  har  gjorts  för  att  besvara  frågeställningarna.  Kapitlet  avslutas  med  en
begreppssammanfattning där några återkommande begrepp definieras.

Den tidigare forskning som genomgåtts redogörs för i kapitel två. Forskningen presenteras med
hjälp  av  tre  olika  teman för  att  belysa  problematikens  mångfacetterade  bakgrund.  Forskningen
handlar om skolans syn på hemmasittare, vilka konsekvenser problematiken kan resultera i samt
forskning om prevention. Vidare finns en sammanfattning av den tidigare forskningen och kapitlet
avslutas med studiens komplement till tidigare forskning.

I det tredje kapitlet redogörs för KASAM och systemteori, inklusive Bronfenbrenners ekologiska
modell, vilka är de teorier som valts för studien. Avslutningsvis återfinns ett avsnitt där de valda
teorierna relateras till innehållet i studien.

Det fjärde kapitlet innehåller metodavsnittet. Val av metod, val av informanter, tillvägagångssätt vid
datainsamling och dataanalys redogörs för i detta kapitel. Vidare beskrivs validitet och reliabilitet
samt  hur  studien  bedöms  efter  dess  kriterier.  Det  fjärde  kapitlet  avslutas  med  forskningsetiska
ställningstaganden samt en diskussion om hur de har tillämpats i studien.

Kapitel  fem  är  resultatkapitlet.  Samtliga  informanter  presenteras  kortfattat,  därefter  följer  en
redogörelse för resultatet av studien. Resultatet presenteras med hjälp av olika teman som tagits
fram genom innehållsanalys av de genomförda intervjuerna.

Det sista och avslutande kapitlet, kapitel sex, innehåller diskussion och analys av resultaten kopplat
till de teorier, syfte och frågeställningar samt tidigare forskning som studien behandlat. Vidare finns
i kapitlet ett metoddiskussionsavsnitt samt avslutande tankar för eventuell framtida forskning.
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Efter det avslutande kapitlet följer referenser till det som tagits upp i denna uppsats och slutligen
bilagor med intervjuguider och informationsbrev till ungdomarna och de yrkesverksamma.

1.4. Avgränsningar
För att kunna genomföra studien i den omfattning en uppsats på kandidatnivå är begränsad till har
vissa avgränsningar gjorts. Då ämnet hemmasittare saknar en bred bakgrund av tidigare forskning,
och  den  forskning  som  existerar  främst  riktar  sig  till  att  belysa  att  fenomenet  existerar,  har
uppsatsen riktats mot ungdomar som själva upplevt problemet eller arbetar med det. I uppsatsen
undersöks  de  yrkesverksammas  syn  på  hemmasittare  samt  de  före  detta  hemmasittande
ungdomarnas syn på sin situation. Urvalet av ungdomar som informanter har begränsats till boende
och verksamma i Stockholm med förorter. Ungdomarnas ålder har avgränsats så att de är mellan 15
och 20 år gamla. Åldern valdes då ungdomar i det åldersspannet bedöms ha nått en högre grad av
mognad än yngre barn med liknande problematik. De kan samtidigt fortfarande anses ha en stark
närhet  till  den  period  som  studeras.  Ungdomarna  skall  också  ha  erhållit  insatser  riktade  mot
hemmasittandeproblematiken. 

Denna studie ämnar inte beskriva ungdomens nuvarande situation utan fokuserar på tiden kring då
ungdomen var hemmasittande och erhöll insatser. Personer med grava funktionshinder som i sig
leder till isolering hamnar också utanför ramen för denna uppsats. Artiklar som inte är kostnadsfria
eller forskningsunderlag äldre än 2005 har inte använts i uppsatsen. Året 2005 valdes därför att
begreppet hemmasittare är relativt nytt och för att inte sammanblandas med forskning som kan
åsyfta liknande men inte helt överensstämmande grupp enligt dagens definition.

1.5. Definitioner
Då flera begrepp återkommer i uppsatsen kommer de kort beskrivas nedan. Begreppen som beskrivs
är  hemmasittare,  social  isolering,  normbrytande  beteende och  neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning med följande definitioner:

Hemmasittare är ett begrepp utan enhetlig definition. Definitionen varierar beroende på vem som
tillfrågas men också beroende på vilken aspekt av hemmasittandet som är i fokus. Den definition
som framkommit under de intervjuer gjorda under uppsatsen samt i den litteratur som genomgåtts är
att en hemmasittare har en långvarig sammanhängande ogiltig skolfrånvaro på minst tre veckor.
(Springe, 2009:32).
 
Social isolering avser vi i denna uppsats vara en hel eller nästan hel avsaknad av social kontakt med
andra människor och är inte en självvald form av isolering.

Normbrytande beteende kan beskrivas som beteenden som inte följer de rådande normer, lagar och
regler  som  finns  i  den  miljö  individen  befinner  sig  i  (Andershed  &  Andershed,  2005:17).
Normbrytande  beteende  kan  indelas  i  icke-aggressivt  och  aggressivt  normbrytande  beteende.
Aggressiva normbrytande beteenden kan till  exempel vara utagerande mot människor eller  djur.
Under kategorin icke-aggressivt normbrytande beteende återfinns exempelvis skolk (Andershed &
Andershed, 2009:5).
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Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  är en svensk samlingsbenämning på en grupp psykiatriska
diagnoser där bland andra ADHD, ADD, Aspergers syndrom och autism återfinns. För att klassas
som en funktionsnedsättning skall svårigheterna kraftigt hindra individens utveckling och möjlighet
att fungera i samhället. Individens hjärna fungerar på vissa områden annorlunda än som den gör hos
majoriteten av befolkningen och problematiken är medfödd och försvinner  inte under livstiden.
Orsaken till syndromen är därför inte t.ex. en dålig uppväxtmiljö men en sådan miljö kan däremot
förvärra de problem som syndromet för med sig (Riksförbundet Attention).
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2. Tidigare forskning
I det här kapitlet redovisas tidigare forskning inom områden som har relevans för studien. Initialt
beskrivs tillvägagångssättet som använts under sökning efter tidigare forskning.

För  att  få  en  uppfattning  av  dagens  forskningsläge  har  vi  sökt  forskning inom området  denna
uppsats ämnar undersöka. Till hjälp har vi använt oss av olika sökmotorer och databaser som DOAJ
(Directory  of  open  access  journals),  IBSS (International  Bibliography of  the  Social  Sciences),
JSTOR,  DiVA,  Libris  och  Google  Scholar.  De  sökord  vi  använt  oss  av  är  social  isolering,
hemmasittare,  ensamhet,  socialt  tillbakadragande,  ungdom,  barndom och  hikikomori samt
motsvarande ord på engelska. Hikikomori är den japanska termen för individer som isolerar sig
socialt och kan översättas till “den som drar sig undan”. Genom sökningarna har vi funnit artiklar
som behandlar delar av det ämne vi är intresserade av.

Det har visat sig svårt att hitta något som passar in i sin helhet varför många artiklar har blivit
bortsållade.  En stor  del  av forskningen som finns  är  gjord med inriktning  på äldre  eller  yngre
individer än de vi har för syfte att undersöka. Delar av den forskningen är ändå väsentlig och kan
relateras till vår studie. Vi har funnit att forskning inom området på svenska är begränsat. Det som
går att finna är en liten mängd litteratur som berör ämnet, ett fåtal examensarbeten på c-uppsatsnivå
och  rapporter  från  skolverket.  Majoriteten  av  forskningen  inom  området  är  gjord  i  USA och
England.  De  forskningsresultat  som har  relevans  för  vår  studie  kommer  att  exemplifieras  och
beskrivas i sammanfattning under tre olika teman; skola, konsekvenser och prevention. Vi skapade
dessa teman för att lättare kunna strukturera och tydliggöra den tidigare forskningen.

2.1. Skola
Den övervägande delen insamlat material behandlar frågor om socialt isolerade ungdomar kopplat
till skolgång. Det undersöks och diskuteras om vilken påverkan en långvarig frånvaro från skolan
har på ungdomen. Skolverket publicerade 2008 rapporten Rätten till utbildning som kartlägger och
redovisar  hur  många  barn  som i  slutet  av  läsåret  2007  inte  gick  ut  skolan,  utan  istället  hade
långvarig frånvaro utan giltig orsak. Detta var den första nationella studien av långvarig ogiltig
frånvaro i grundskolan. Rapporten visade att ca 1600 ungdomar i landet varit 100 % frånvarande
sedan minst en månad tillbaka i tiden. Syftet med studien, förutom att kartlägga omfattningen av
frånvaro utan giltig orsak, var att få en uppfattning om orsakerna till frånvaron samt att få exempel
på åtgärder för att få tillbaka ungdomarna till  skolan. Dessutom ville skolverket få en inblick i
bevakningen  av  hur  skolplikten  fullgörs  genom  att  belysa  kommunernas  rutiner  för  detta
(Skolverket, 2008:8ff).

År 2010 publicerade skolverket rapporten Skolfrånvaro och vägen tillbaka som var en uppföljning
av rapporten från 2008. Genom att komma fram till ungefär samma resultat, med en liten ökning,
1650 ungdomar som haft ogiltig frånvaro sedan minst en månad tillbaka, bekräftar denna studie
rapporten från 2008 angående omfattningen av långvarig ogiltig frånvaro. I Skolfrånvaro och vägen
tillbaka fick även ungdomar som haft långvarig ogiltig frånvaro komma till tals genom sammanlagt
21 intervjuer.  Många av de intervjuade ungdomarna menade att  orsakerna till  frånvaron var en
komplex väv av problem som härrörde från både skolan och hemmiljön (Skolverket,  2010:6ff).
Kjell-Arne Springe,  projektledare för samverkansfrågor mellan skola,  socialtjänst och barn- och
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ungdomspsykiatrin  i  Sundbyberg  menar  att  ”…gruppen  hemmasittare  oftast  ligger  högre  än
genomsnittet  i  sin  begåvning,  skolornas  uppfattning  är  att  de  inte  har  några  direkta
inlärningsproblem.” (Springe,  2009:33).  Han anser att  det inte bara är ett  skolproblem, utan ett
samhällsproblem vilket  ställer  krav på myndigheter  att  samarbeta för att  kunna lösa problemen
(ibid:29).

2.2. Konsekvenser
Studier  påvisar  psykiska  effekter  av  social  isolering  och  känsla  av  ensamhet.  En  av  dessa  har
studerat kopplingen till depression hos 478 ungdomar. Resultatet visar att en hög grad av de som är
socialt  isolerade,  känner  sig  ensamma  och  har  brist  på  umgänge  med  jämnåriga,  i  större
utsträckning är deprimerade (Ladd, G. W., & Ettekal, I., 2013). En studie av 4746 tonåringar i USA
indikerar  att  social  isolering  har  ett  samband  med  ökad  risk  av  depressiva  symtom,
självmordsförsök och låg självkänsla (Hall-Lande, J. A., Eisenberg, M. E., Christenson, S. L., &
Neumark-Sztainer, D., 2007).

Andershed och Andershed (2009:6) menar att 30 - 50 procent av pojkar och cirka 20 procent av
flickor  som  uppvisar  normbrytande  beteende  i  barndomen  även  gör  det  i  vuxen  ålder.  Den
longitudinella studien Socially isolated children 20 years later (Caspi, A., Harrington, H., Moffitt,
TE.,  Milne,  BJ.  &  Poulton,  R.,  2006)  visar  att  socialt  isolerade  barn  erfar  negativa  fysiska
konsekvenser även i vuxenlivet. Studien följde upp 1037 barn från födseln tills de var 26 år gamla
och  vid  sista  mätningen  testades  flera  biologiska  markörer,  bland  annat  vikt,  blodtryck,
kolesterolvärde och maximalt syreupptag.

Att  ungdomar  isolerar  sig  i  hemmet  istället  för  att  gå  till  skolan  får  också  samhälleliga
konsekvenser. Skolverket har beräknat kostnaden per hemmasittande ungdom när man inte arbetar
förebyggande med problematiken. Hanson (2009) skriver i en tidningsartikel i Svenska dagbladet
att  de  inräknade  effekterna  är  att  samhället  behöver  försörja  individen  och  dessutom  förlorar
individens produktionsförmåga. Den genomsnittliga summan beräknas vara 12 - 15 miljoner kronor
per individ och livstid.

2.3. Prevention
Enligt  Skolverket  (2010:75ff)  visade  deras  studie  Skolfrånvaro och vägen tillbaka att  det  finns
faktorer  som skolan kan arbeta  med för  att  förhindra  att  höga nivåer  av frånvaro uppstår.  Om
ungdomarna  i  skolan  möts  av  en  miljö  präglad  av  delaktighet,  meningsfullhet  och
förtroendeingivande relationer kan trygghet skapas och motverka att frånvaro uppstår. Lärarnas roll
är  viktig,  vilket  också  är  något  som framkommit  i  de  21  intervjuerna  som skolverket  gjorde.
Ungdomarna vill känna sig sedda, bekräftade och att lärarna ställer krav, rimliga sådana. Ett annat
sätt att förebygga frånvaro är att anpassa undervisningen genom att använda sig mer av foto, video,
IT och internet i syfte att göra undervisningen mer intressant för ungdomar.

Skolverket (2008:2) menar i regeringsuppdraget Distansundervisning för i Sverige bosatta elever att
distansundervisning  är  ett  redskap  för  kommunen  att  använda  för  att  kunna  uppfylla  sina
skyldigheter. Skolverket påpekar dock att distansundervisning inte är något som kommunen måste
erbjuda. För ungdomar med medicinska eller psykosociala problem som inte kan medverka i skolan
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påtalas möjligheten att förlägga undervisningen till exempelvis hemmet eller ett behandlingshem
under  en  period.  Distansundervisningens  målsättning  är  att  bibehålla  kontinuitet  och  undvika
studieavbrott (ibid:4). Undervisning via Internet bidrar med att skapa en studiemiljö där till exempel
ett funktionshinder inte behöver bli “en barriär i det personliga mötet” (ibid:30). Vinsten med att
skapa en tillgänglighet för samtliga är både pedagogisk och personlig för ungdomar som annars
skulle kunna bli särbehandlade (ibid). Skolverket menar, precis som statens institutionsstyrelse, SiS,
att  distansundervisning  kan  vara  en  mycket  bra  metod  för  att  tillse  utbildning  till  boende  på
exempelvis behandlingshem (ibid:39).

Vikten av att upptäcka frånvaron i tid för att kunna sätta in åtgärder i ett tidigt skede är något som
tas  upp  i  skolverkets  Rätten  till  utbildning  (Skolverket,  2008).  En  noggrann  närvarokontroll,
uppföljning av frånvaro och att se till att de som varit frånvarande får en chans att läsa ikapp det
som de har missat är  av yttersta vikt (ibid:111). När frånvaron utvecklat  sig till  ett  stadium av
hemmasittande  och i  många  fall  en  social  isolering  krävs  ofta  ett  stort  engagemang  och  stora
personalresurser  för att  förmå ungdomen att  komma tillbaka till  skolan (Springe,  2009:34).  Att
utveckla  formerna  för  föräldrakontakter,  förbättra  personalens  kunskap  om  neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och se över rutiner och lokaler i samband med undervisning i idrott och
hälsa är också önskvärda faktorer för skolan att arbeta med. Generellt sett upplever många elever att
skolmiljön, gymnastiksal och omklädningsrum, i samband med undervisning i idrott känns otrygg.
Det är i detta ämne ströfrånvaron är som allra störst (Skolverket, 2010:76ff).

Både  skolverkets  rapporter  och  Springe  menar  dock  att  problematikens  grund  oftast  är
hemmahörande  i  både  skola  och  i  ungdomens  miljö  utanför  skolan,  såsom  i  hemmet  och  i
kompisrelationer.  Det  är  skolan  som  har  ansvaret  att  ge  skolpliktiga  elever  rätten  till  deras
utbildning men för att kunna ge dem sin lagstadgade rätt till utbildning krävs ofta ett samarbete
mellan skola, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin för att få en rätsida på problemet med
frånvaron (Springe, 2009:29).

2.4. Sammanfattning av tidigare forskning
En stor del av forskningen som behandlats i  denna uppsats är kopplad till  skolgång. Långvarig
ogiltig frånvaro från skolan är ett omfattande problem då skolverkets senaste undersökning visade
att 1650 ungdomar varit ogiltigt frånvarande sedan minst en månad. Forskningen visar också att
problemet med denna typ av frånvaro och orsaken till den i många fall är komplex och flerbottnad.
Problematiken härstammar enligt forskningen både såväl från ungdomen och dess närmiljö som
från skolvärlden. Forskningen visar att det är av stor vikt att i tidigt skede arbeta med den ogiltiga
frånvaron för att  undvika det stora och kostsamma engagemang som krävs när en ungdom helt
slutat  gå till  skolan.  Insatserna är  ofta  krävande,  långa och involverar  mycket  personalresurser.
Bortsett från skolaspekten i forskningen finns det också studier som visar att social isolering kan
leda till en rad allvarliga konsekvenser senare i livet. Det är inte enbart psykiska sjukdomar såsom
depression som visats finnas i en högre utsträckning hos gruppen utan också vissa fysiologiska
sjukdomstillstånd.
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2.5. Studiens komplement till tidigare forskning
Den nutida forskning som belyser hemmasittare är till stor del hämtad från skolans perspektiv och
då i form av yrkesverksamma inom den myndigheten. De intervjuer som skolverket genomfört är
inte uttalat med ungdomar som erhåller någon typ av insats annat än från skolan.

Vi avser genom denna studie studera svenska ungdomar i åldern 15 - 20 för att få en inblick i hur
den svenska hemmasittande ungdomen kan se på sin situation. Ungdomarnas tankar och åsikter
kompletteras med redogörelser från yrkesverksamma inom socialtjänst och företag som arbetar med
behandling  av  hemmasittare.  De  yrkesverksamma  i  denna  studie  kan  förhoppningsvis  ge  en
annorlunda och kompletterande bild till den som kommer från skolans kontext. Ungdomarna som
erhållit behandling kan komplettera erfarenheterna från ungdomarna intervjuade utav skolverket i
rapporten Skolfrånvaro och vägen tillbaka (Skolverket, 2010).
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3. Teori
Vi  har  valt  att  använda  oss  av  teorierna  KASAM  och  systemteori,  i  vilken  Bronfenbrenners
ekologiska  modell  inkluderats,  för  att  analysera  den  information  som  framkommer  under
intervjuerna. För att ge läsaren förståelse för de teorier vi valt att utgå från följer nedan en historik
till uppkomsten av de olika begreppen och en närmare förklaring om begreppen som sådana.

3.1. KASAM
Aaron Antonovsky föddes 1923 i stadsdelen Brooklyn i New York. Efter studier i såväl historia som
ekonomi kom Antonovsky att studera medicinsk sociologi vid Yale University där han 1955 blev fil.
dr i sociologi. Antonovsky emigrerade 1960 till Israel tillsammans med sin hustru och forskade på
bland annat tidig upptäckt av cancer, hjärt- kärl-sjukdomar, multipel skleros och menopaus. Han
studerade också samhällsklass och olika aspekter på hälsa och ohälsa (Antonovsky, 1991:9ff).

Antonovsky (1991:11)  beskriver  att  hans  arbete  fick en ny inriktning 1970 då han analyserade
resultat från en studie om israeliska kvinnor med olika etnisk bakgrund och deras upplevelser av sin
menopaus.  I  forskningen fanns en fråga om huruvida kvinnorna suttit  i  koncentrationsläger.  En
jämförelse mellan de som svarat jakande och en kontrollgrupp visade att 51 % av de som ingick i
kontrollgruppen  hade  en  tämligen  god  allmän  psykisk  hälsa.  Det  Antonovsky  fann  mycket
intressant var att hela 29 % av gruppen som hade varit i koncentrationsläger också hade tämligen
god  allmän  psykisk  hälsa.  Antonovsky  (1991)  beskriver  att  denna  “omvälvande  iakttagelse”
(ibid:11) ledde honom att påbörja arbetet med vad han senare kallade den salutogenetiska modellen
(ibid). Salutogenes härstammar från det latinska ordet  salus  vilket betyder hälsa och det grekiska
genesis  som betyder ursprung. Ett salutogent perspektiv fokuserar på vad det är som gör att god
hälsa bibehålls, oberoende av livets prövningar. Detta synsätt kan jämföras med det patologiska
synsättet som istället ämnar förklara varför en individ blir sjuk (ibid:12).

För att  kunna förklara salutogenes utgick Antonovsky från  generella motståndsresurser  (GMR).
GMR är de ting, känslor och övriga faktorer som inverkar positivt för att motverka olika stressorer.
GMR kan exempelvis vara socialt stöd, jag-styrka, kulturell trygghet eller pengar. En stressor kan
benämnas som någon typ av stimuli som för individen innebär en påfrestning. Det Antonovsky nu
saknade var ett sätt att på förhand upptäcka vad som fungerade som en GMR istället för att få reda
på i efterhand om den fungerat eller inte. För att kunna besvara detta skapade Antonovsky begreppet
känsla av sammanhang, KASAM. Han ansåg att det som samtliga GMR hade gemensamt var att de
hjälpte till att göra stressorer begripliga. En känsla av sammanhang skapas därför genom att vid
upprepade tillfällen förstå varför stressorerna påverkar oss (ibid:13).

För att förtydliga resonemanget kring KASAM gjorde Antonovsky en intervjustudie på 51 personer
som  upplevt  svårt  trauma  och  ansetts  hantera  detta  påfallande  väl.  Efter  att  ha  analyserat
intervjumaterialet fanns två grupper med extremvärden; stark KASAM och svag KASAM. I dessa
två grupper eftersöktes bärande teman som kunde återfinnas i vardera grupp. Antonovsky fann tre
sådana teman vilka betraktas som centrala komponenter i KASAM; begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet (ibid:38).
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Begriplighet
Komponenten beskriver i vilken mån yttre och inre stimuli upplevs förnuftsmässigt gripbara. En
stark  begriplighet  upplevs  när  stimuli  är  strukturerad,  tydlig,  sammanhängande,  ordnad  och
förutsägbar. Hög begriplighet kan också ses även om stimuli är negativ, som vid dödsfall, krig eller
olyckor. Det viktiga är hur individen lyckas göra stimuli fattbar (ibid:39).

Hanterbarhet
Denna andra komponent behandlar i vilken utsträckning individen upplever sig ha resurser som är
behjälpliga för att hantera de stimuli som uppstår. Resurserna kan komma från individen själv eller
vara externa, genom exempelvis vänner, make/maka osv. En hög känsla av hanterbarhet syns då
man exempelvis inte upplever sig vara ett offer för omständigheterna, utan inser att svåra händelser
inträffar men man kommer att  klara sig genom situationen. De med svag KASAM beskrev sig
samtliga i  denna komponent vara otursdrabbade och ansåg att  livet skulle fortsätta på det viset
(ibid:40).

Meningsfullhet
Den sista av de tre komponenterna såg Antonovsky som en motivationskomponent. Komponenten
syftar  till  att  beskriva  huruvida  individen  känner  en  känslomässig  innebörd  i  livet  och  att  de
problem som uppstår inte ses som rena besvär, utan utmaningar värda att lägga energi på. Ett högt
värde i denna komponent syntes hos individer som beskrev starkt engagemang i olika områden i
livet. Dessa områden var betydelsefulla, inte endast på ett kognitivt utan även ett emotionellt plan.
De händelser som inträffade i  de olika områdena sågs som utmaningar där både känslomässiga
aspekter och engagemang var värda att investera. De individer som betraktades ha lägst KASAM
hade i vissa fall ingenting i livet som de ansåg vara av särskild betydelse (ibid:40ff). Med de tre
ovan stående komponenterna definierade Antonovsky KASAM;

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har
en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit att (1) de stimuli som härrör
från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga,
(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på
en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.
(ibid:41)

3.2. Systemteori
Systemteori  inom socialt  arbete  härstammar  från  en  mer  generell  formulering  av  systemteori,
utvecklad av von Bertalanffys inom biologi och psykologi på 1940- och 1950 talen. Enligt teorin är
alla  organismer  system i  vilka  det  finns  undersystem.  Systemen  utgör  också  själva  en  del  av
överordnade system. En människa består till exempel av celler som i sin tur består av atomer, men
en människa är också en del av ett samhälle. Systemteorin fokuserar inte på detaljer eller delar av
människors beteenden utan försöker istället beakta helheter (Payne, 2008:213). Ett systemteoretiskt
perspektiv tar hänsyn till ett brett socialt stödjande nätverk och analyserar stödkällor, både formella
och informella, som eventuellt skulle kunna vara tillgängliga för individen, gruppen eller familjen
(Trevithick, 2008:377).
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Om en individ eller en familj upplever sig ha problem söker systemteoretikern förklaringar inte bara
hos individen eller familjen utan även i kontexten eller systemen i vilka individen eller familjen
ingår. Payne (2008:216) tar som exempel upp ett fall med en individ som inte är nöjd med vården
denne får på en sluten vårdenhet. Insatser som leder till bättre relationer med personal och andra
intagna, förbättrad utbildning och förnyad kontakt med den egna familjen kan innebära positiva
förändringar  i  klientens  erfarenhet  av  vården,  även  fast  vården  i  sig  inte  ändrats.  Systemteori
framhäver process, det vill säga hur relationer och interaktioner likväl som innehåll och resultat
skapas och utvecklas. En socialarbetare kan hitta positiva färdigheter och relationer inom en viss del
av en persons liv som sedan kan föras över till en annan del eller situation av individens liv där
denne upplever svårigheter. Det är också viktigt att medvetandegöra hur olika system samverkar
med varandra och att de på så sätt kan skapa problem hos varandra. Dåliga relationer i en familj kan
exempelvis påverka familjens möjligheter när man vill hjälpa ett barn med skolsvårigheter på ett
negativt sätt (ibid:217).

I systeminriktad behandling menar Öquist (2003:22) att åtgärder inte nödvändigtvis bör sättas in på
den  nivå  i  systemet  där  problemet  finns  utan  att  de  ska  sättas  in  på  den  nivå  som  är  mest
betydelsefull  för  problemets  lösning.  Behandlingens  mål  är  inte  att  eliminera,  exempelvis  ett
oönskat beteende, genom att bryta ned systemet utan istället införa mer variation, fler alternativ och
valmöjligheter när det gäller att definiera problemet, detta för att göra det möjligt för klienten att på
egen hand förändra sin situation.

3.2.1. Bronfenbrenners ekologiska modell
Urie  Bronfenbrenner  beskrev  1977  sin  ekologiska  modell  som  ett  förslag  att  ändra
tillvägagångssättet och ge ett nytt perspektiv till forskning inom utvecklingspsykologi. Modellen
kan ses ha likheter med systemteori då den är uppbyggd av olika nivåer eller system vilka samspelar
med  varandra.  Nivåerna  som  modellen  består  av  är  mikro-,  meso-,  exo-  och  makronivån.
Mikrosystemet är relationerna mellan individen och miljön i dennes omedelbara närhet, exempelvis
skola,  hem eller  arbetsplats.  I  mikrosystemets  omgivning  har  människorna  specifika  roller  till
exempel  dotter,  förälder,  lärare  eller  anställd.  Ett  mesosystem  är  ett  övergripande  system  av
mikrosystem.  Mesonivån  omfattar  all  interaktion  som  sker  på  mikronivån  men  också  ett
medvetande om hur denna interaktion fungerar och vilken betydelse den har för de olika systemen
på  mikronivån.  Exosystemet  är  en  förlängning  av  mesosystemet,  på  denna  nivå  finns  också
strukturer  som  hör  till  individen  i  en  mer  indirekt  mening.  Funktioner  i  lokalsamhället  som
inrymmer de olika mikrosystemen hör till exosystemet. Dessa funktioner kan se olika ut för olika
människor, exempelvis fungerar lokalsamhället i ett litet samhälle annorlunda än lokalsamhället i en
större stad. Makrosystemet innefattar mer övergripande institutionella mönster av samhället såsom
normer, regler, lagar och ideologier. Det som händer i makrosystemet påverkar de lägre nivåerna
genom de sociala, kulturella, politiska och ekonomiska systemen. Mikro-, meso- och exponivåerna
är de som påverkar individens faktiska levnadsförhållanden på ett konkret sätt medan makronivån
är mer abstrakt och övergripande (Bronfenbrenner, 1977).

Förbudet mot aga i svensk lag är ett exempel på hur samhället sätter gränser på makronivå för vad
som anses vara ett acceptabelt föräldrabeteende vilket på lång sikt påverkar olika mikrosystem och
uppväxtvillkor för enskilda barn (Broberg, m.fl., 2003:43). Lagerberg & Sundelin (2000:21) menar
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att  Bronfenbrenners  ekologiska  modell  inte  enbart  ska  ses  som en  beskrivning  av  sociala  och
samhälleliga sammanhang. Tanken är också att ekologin ska kunna fungera som ett verktyg för att
skapa förståelse för samspelet mellan barn, familj och samhälle och även som ett medel att upptäcka
nya relationer mellan individer, grupper och sociala inrättningar. En kärntanke hos Bronfenbrenner
är att för att kunna förstå räcker det inte med iakttagelse, även förändring är nödvändigt. Det är först
när  ett  system  rubbas,  exempelvis  genom  att  en  individ  flyttar  eller  scenariot  förändras  som
samspelet mellan individ och miljö kan förstås på ett nytt sätt (ibid).

Den  ekologiska  modellen  ger  ett  perspektiv  på  hur  individ,  familj,  institutioner  och  samhälle
samspelar och påverkas av varandra. Samspel som sker på en nivå, och i ett visst system påverkar
samspel även i andra system och nivåer. Erfarenheter ett barn får i skolan påverkar exempelvis
barnets beteende även i hemmet och tvärtom. Oberoende av hur en människas förutsättningar ser ut
blir hon påverkad av allting som sker i de sociala cirklar där hon lever. Alla som närvarar i ett
sammanhang har sin effekt på situationer som uppstår och på samspelet som sker på och mellan
nivåerna (Bronfenbrenner, 1977).

Bronfenbrenners ekologiska modell hämtad från 
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/94/figure/f1

3.3. Användning av teorierna
Teorierna i denna uppsats ser gemensamt individen som en del av något större som behöver fungera
för att individen själv skall utvecklas i en sund riktning. Systemteorin anser att individen ingår i ett
större system och på så sätt är beroende av det systemets välmående. Exempelvis kan familjen vara
ett  system och  skolan  ett  annat.  När  förändring  sker  i  något  av  systemen  blir  även  de  övriga
systemen påverkade. En sådan förändring kan vara att en ungdom slutar gå i skolan och blir en
hemmasittare.  Genom  ungdomens  förändring  blir  familjen  påverkad  och  familjesystemet  blir
tvingat att förändras för att anpassas till de nya förutsättningarna. På samma sätt kan en ändring i
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familjesystemet resultera i att en ungdom blir en hemmasittare. Genom ett systemteoretiskt synsätt
kan vi få en förståelse för vilken påverkan dessa förändringar skapar i de olika systemen och på
vilket  sätt  systemen  reagerar  på  förändringen.  KASAM  kan  sägas  se  individen  i  ett  större
sammanhang  precis  som  systemteorin,  även  om  KASAM  fokuserar  på  de  tre  begreppen
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En viktig förutsättning för KASAM är individens
påverkan från omgivningen och hur den påverkan tas emot och hanteras.
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4. Metod
I detta kapitel redogörs för val av metod, val av informanter, tillvägagångssätt för datainsamling,
dataanalys, kriterier för bedömning av studiens kvalitet, forskningsetiska överväganden och etiska
aspekter kopplat till studien.

4.1. Val av metod
Vi har valt en kvalitativ ansats i denna uppsats. Kvalitativa undersökningar tenderar att anta en
induktiv ansats, forskningen utgår från empirin. Induktiv ansats kan jämföras med deduktiv ansats
som istället innebär att forskningen utgår från en befintlig teori (Bryman, 2002:34). Utifrån den
beskrivningen antar studien en induktiv ansats. Den kvalitativa metoden lämpar sig bäst när man
försöker få klarhet i hur människor uppfattar någonting, hur de upplever sin verklighet (Jacobsen,
2007:56), varför den på ett bättre sätt passar syftet med studien.

De vanligaste metoderna att använda sig av inom det kvalitativa angreppssättet är intervju eller
observation  och till  denna uppsats  har  vi  valt  att  göra  intervjuer.  Aspers  (2011:139)  menar  att
intervju kan definieras som en samtalsrelation i vilken forskaren försöker att förstå den som hon
samtalar med. Då syftet är att skapa förståelse av social isolering förenklar Aspers definition av
intervju valet  av metod.  Observationsstudier  lämpar  sig  när  man är  ute  efter  att  registrera  vad
människor faktiskt gör och inte vad de säger att de gör eller när man vill registrera beteende i en
kontext (Jacobsen, 2007:108). En observationsstudie skulle inte vara ett givande sätt att samla in
datamaterial  i  relation  till  syftet  då  vi  strävar  efter  att  förstå  människors  uppfattningar  och
upplevelser. 

Studien  är  baserad  på  semi-strukturerade  intervjuer.  Bryman  (2002:301)  beskriver  semi-
strukturerade intervjuer som att forskaren utgår från en lista över specifika teman som ska beröras
under  samtalets  gång, ofta kallas  denna lista intervjuguide,  men intervjupersonen ges ändå stor
frihet  att  utforma sina svar  på sitt  eget  sätt.  Frågor  som inte  ingår  i  denna lista  eller  guide är
fortfarande  fria  att  ställas  om  intervjuaren  blir  intresserad  och  vill  veta  mer  om  något  som
intervjupersonen sagt.

4.2. Val av informanter
Intervjupersonerna var över 15 år gamla och hade vid intervjutillfället, eller tidigare i livet, kontakt
med  socialtjänst  eller  barn-  och  ungdomspsykiatri  gällande  bland  annat  social  isolering.
Anledningen till att urvalet var personer över 15 år var att personerna borde ha en viss mognad för
att kunna besvara frågorna och kunna reflektera över sin situation. Samtycke från vårdnadshavare
var troligen inte en svårighet i  det här fallet  utan problemet låg snarare i  att  en ungdom i den
åldersgruppen inte nödvändigtvis vill dela all privat information med sina vårdnadshavare, antog vi.
Tillvägagångssättet för att hitta personer att intervjua var att prata med och lämna informationsbrev
till professionella inom behandling och öppenvård. De lämnade sedan vidare informationsbreven till
några ur målgruppen. Den urvalsmetod som använts var ett så kallat bekvämlighetsurval. Enligt
Bryman (2002:114) består ett bekvämlighetsurval av sådana personer som för tillfället råkar finnas
tillgängliga  för  forskaren.  Anledningen till  användandet  av ett  bekvämlighetsurval  var  att  vissa
farhågor hystes om att majoriteten av målgruppen bestod av människor som inte uppskattar att bli
intervjuade beroende på den sociala svårighet som föreligger, och därför inte ser något skäl till att

20



utsätta sig för att bli intervjuade. Det var därför svårt att använda någon annan urvalsmetod än ett
bekvämlighetsurval. En nackdel med att ha använt sig av bekvämlighetsurval är att sannolikheten
för  att  få  ett  representativt  urval  av  hela  målgruppen anses  vara  låg  (Jacobsen,  2007:223).  Ett
bekvämlighetsurval motiverades också av att det bedömdes finnas en risk att de som har svårast
med att exponera sig socialt inte skulle vilja delta i studien.

4.3. Tillvägagångssätt för datainsamling
Genom semi-strukturerade intervjuer säkerställs att frågor om samma teman ställs till alla personer
som intervjuas. Detta utan att bli hindrade från att kunna ställa följdfrågor kring svar som upplevs
intressanta eller som behöver vidare förklaring. Under intervjuerna har en av oss haft huvudansvaret
för att samtliga frågor i intervjuguiden ställts. Den andre har agerat bisittare men haft möjlighet att
ställa följdfrågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon. Diktafonen säkerställde inte enbart
att intervjuerna kunnat återskapas i sin helhet utan också att vi fått en klar bild av det som sagts.
Intervjupersonerna erbjöds en gåva av symboliskt värde, i detta fall en biobiljett, som tack för att de
deltagit  i  studien.  Samtliga  intervjuer  har  skett  under  november  och  december  månad  2013  i
Stockholmsregionen.  Informanterna  erbjöds  att  bestämma  plats  för  intervjuerna.  Intervjuer  av
yrkesverksamma ägde rum på respektive arbetsplats och intervjuer av ungdomar ägde rum i lokaler
anslutna till deras skolor.

4.4. Dataanalys
För att skapa en så klar och rättvisande bild av intervjuerna som möjligt eftersträvades en ordagrann
transkribering.  De  transkriberade  intervjuerna  kodades  sedan  med  hjälp  av  datorprogrammet
Atlas.TI  vilket är ett program avsett för denna typ av material. Med hjälp av programmet var det
möjligt  att  koda  specifika  kodord  och  teman  och  sedan  göra  en  sammanställning  av  koderna
samtidigt i samtliga intervjuer. Aspers (2011:188) beskriver flera fördelar med att koda denna typ av
material  i  datorprogram  avsedda  för  detta  ändamål.  Tidsvinst,  strukturell  uppbyggnad  och
enkelheten i  att  kunna ta fram statistik över kodanvändningen är några aspekter som motiverar
användandet av programmet.

För att analysera materialet har en innehållsanalys använts. I en innehållsanalys tolkar forskaren
texten  som  upplysningar  om  faktiska  förhållanden  (Jacobsen,  2007:139).  Anledningen  till  att
innehållsanalys använts var för att kunna jämföra skillnader och likheter mellan intervjuerna på ett
effektivt och lättöverskådligt sätt (ibid).

Texterna kategoriserades i ett antal teman och sedan, med hjälp av kodning, fylldes kategorierna
med innehåll. Därefter jämfördes intervjuerna och sökning efter likheter och skillnader skedde och
om det funnits skillnader söktes förklaringar till dessa. Informationen har presenterats utifrån de
utvalda  teman  som  var  relaterade  till  våra  frågeställningar.  Informanterna  har  citerats  för  att
exemplifiera de resonemang som anförs, i förhållande till våra frågeställningar.

4.5. Kriterier för bedömning av studiens kvalitet
För att kontrollera en studies resultat i förhållande till pålitlighet och hållbarhet behöver studiens
validitet  och reliabilitet  övervägas (Jacobsen, 2007:12).  Bryman (2002:258) menar att  det  finns
delade åsikter om begreppens tillämpbarhet inom den kvalitativa forskningen, där vissa anser att det
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går att använda begreppen och andra menar att begreppen är i behov av en ny definition för att
kunna anpassas till den kvalitativa metoden.

4.5.1. Validitet
Med  intern  validitet  menas  huruvida  man  faktiskt  mäter  det  man  ämnar  att  mäta  (Jacobsen,
2007:12). Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur människor som anses vara socialt
isolerade upplever sin situation. Den interna validiteten anses ofta hög inom kvalitativa studier på
grund av att dessa ofta har fokus på nyansrikedom, flexibilitet, öppenhet samt närhet (ibid:51).

Extern validitet  handlar  om i  vilken utsträckning det  går  att  generalisera resultat,  det  vill  säga
huruvida resultat inom ett visst sammanhang också kan tillämpas i andra sammanhang (Jacobsen,
2007:13).  Då  syftet  med  undersökningen  är  att  få  kunskap  om  ett  fåtal  ungdomars  och
professionellas  upplevelser  har  den  inte  en  hög  grad  av  extern  validitet.  Med  andra  ord  har
undersökningen inte någon statistisk signifikans, men det är heller inte undersökningens syfte att
skapa nya rön inom forskningen utan snarare att studera problematiken från ett håll där det saknas
en bred forskningsgrund.

4.5.2. Reliabilitet
Att en undersökning har hög reliabilitet innebär att den är pålitlig och trovärdig. Om man kan göra
exakt  samma undersökning två gånger  och få samma resultat  anses  undersökningen ha en hög
reliabilitet (Jacobsen, 2007:13). Om resultaten däremot påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga
betingelser anses de ha låg reliabilitet. När man använder sig av intervjuer för att samla in data är
det svårt att ha en hög reliabilitet. Den som blir intervjuad påverkas av intervjuaren, en påstridig
intervjuare kan till exempel få andra resultat än en avslappnad intervjuare. Även intervjuarens val
av kläder, kroppsspråk, tal och utseende är faktorer som kan påverka den som blir intervjuad. Denna
påverkan kallas intervjuareffekt (ibid:170). Miljön i vilken intervjun utspelar sig kan också ha effekt
på  hur  informanten  svarar,  så  kallad  kontexteffekt.  Genom användandet  av  semi-strukturerade
intervjuer finns en struktur som är lika för samtliga intervjuer vilket ger en viss grad av reliabilitet.
Att intervjuerna är flexibla och unika är däremot något som sänker reliabiliteten. Genom val av
metod i denna uppsats kan graden av reliabilitet anses som låg.

4.6. Forskningsetiska överväganden
Inom forskning är den etiska aspekten en viktig punkt. För att säkerställa att forskningen genomförs
på  ett  etiskt  korrekt  sätt  finns  flera  regler  framtagna  för  hur  forskning  skall  bedrivas.
Vetenskapsrådet (2002) beskriver uppsatta riktlinjer för vilka krav som bör ställas på forskning.
Forskaren behöver förhålla sig till två olika grundkrav; forskningskravet och individskyddskravet.
Forskningskravet  innebär  att  man som forskare har  en  skyldighet  att  bedriva forskning som är
väsentlig för samhällets utveckling samtidigt som den skall vara av hög kvalitet. Forskningskravet
ger på så sätt forskaren ett slags bemyndigande i forskningsfrågan. Individskyddskravet begränsar
forskaren  med  krav  om  forskningsetiska  aspekter.  Forskaren  kan  inte  bedriva  vilken  typ  av
forskning som helst, den får exempelvis inte kränka, fysiskt eller psykiskt skada eller förödmjuka
individer.  Individskyddskravet  förhindrar  också  obefogad  insyn  i  individers  livsförhållanden.
Forskningskravet och individskyddskravet måste vägas mot varandra för att hitta en linje som är
godtagbar  ur  bägge  aspekter.  Individskyddskravet  har  fyra  allmänna  huvudkrav  som  ställs  på
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forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid,
2002).

Informationskravet behandlar  hur  forskaren  skall  informera  de  som  undersöks  i  forskningen.
Information skall ges om vad syftet med forskningen är, vad de som undersöks uppgift är och under
vilka villkor deltagandet är. Forskaren skall meddela de deltagande att de är med i undersökningen
frivilligt  och  har  full  rätt  att  när  som  helst  under  forskningen  avbryta  sitt  deltagande  utan
konsekvenser.  Det  är  god sed  att  informera  om hur  deltagarna  kan ta  del  av  den färdigställda
forskningen och vem som står som finansiär till den (ibid).

Samtyckeskravet beskriver i likhet med informationskravet att de deltagande har rätt att avbryta sin
medverkan i forskningen. Vidare beskrivs att forskaren skall inhämta deltagares samtycke till att
medverka i forskningen. Detta kan i vissa fall innebära att samtycke inhämtas från vårdnadshavare
eller andra företrädare för den deltagande, exempelvis då denne är under 15 år (ibid).

Konfidentialitetskravet innehåller information om hur uppgifter om de deltagande skall behandlas i
forskningen. Uppgifterna skall förvaras så att ingen icke-behörig kan ta del av dem och uppgifterna
skall  avidentifieras på ett  sådant  sätt  att  utomstående i  möjligaste  mån inte  kan identifiera  den
deltagande.  En  diskussion  med  de  deltagande  gällande  eventuell  känslig  information  som kan
framkomma i  forskningen  bör  hållas  så  att  de  deltagande  kan  godkänna  eller  neka  till  att  de
uppgifterna används (ibid).

Nyttjandekravet vidareutvecklar  konfidentialitetskravets bestämmelser om uppgiftshantering.  Det
beskriver  att  uppgifter  om  enskilda  individer  enbart  får  nyttjas  för  forskningsändamål.  I
förlängningen innebär detta att insamlade uppgifter endast får användas av andra forskare om de
nyttjar uppgifterna med samma förpliktelser som de ursprungliga forskarna gett löfte om. Vidare
beskrivs att  den deltagande har rätt  att  för egen del använda forskningsresultatet  i  kontakt med
exempelvis sociala myndigheter. Myndigheterna har dock ingen rätt att använda sig av materialet
för att, mot deltagandens vilja, besluta om till exempel vård (ibid).

4.7. Etiska aspekter kopplat till studien
I  denna  kvalitativa  uppsats  var  samtliga  ovanstående  krav  relevanta.  Då  uppgifterna  som
framkommit  under  intervjuerna  var  av  högst  personlig  och  privat  natur  har  dessa  uppgifter
behandlats med stor försiktighet. Informanterna blev på förhand informerade om vilka vi var, var vi
kom ifrån,  vad uppsatsens  syfte  var  och att  de haft  fullständig rätt  att  avböja  eller  avsluta  sin
medverkan innan eller under studiens gång. De har informerats om att deras medverkan och det den
medför avidentifieras i så stor utsträckning som är möjligt för att försvåra att någon kan förstå vem
informanten  var.  Informanterna  har  givits  möjlighet  att  själva  godkänna  den  information  som
lämnats, vilket också ger en extra säkerhet i att vi har uppfattat informanten på det sätt den avsett
förmedla sin information. Vidare har informanterna också meddelats om var de kan finna resultatet
när uppsatsen är slutförd och att den skulle publiceras på ett sätt så den blev offentligt tillgänglig.
De uppgifter vi samlat in från informanterna har innan avidentifiering enbart funnits tillgängligt för
oss som genomför studien och har förvarats på säkert sätt. Efter att studien slutförts har samtligt
okodat material förstörts. Detta har också meddelats till informanterna i studien.
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5. Resultat
I detta kapitel redogörs för resultaten av studien som avser att skapa förståelse och kunskap om
ungdomar som är socialt  isolerade utifrån deras egna upplevelser samt utifrån yrkesverksamma
personers erfarenheter från arbetet med socialt isolerade ungdomar. Studiens frågeställningar berör
vad yrkesverksamma personer och ungdomarna själva upplever vara orsaken till situationen, vad de
upplever vara framgångsfaktorer för att bryta isoleringen samt hur ungdomarna speglar situationen.
Med  hjälp  av  innehållsanalys  valdes  två  övergripande  teman  som  ansågs  vara  relevanta  ur
datamaterialet,  orsaker och  stöd.  Dessa  teman  skapades  utifrån  forskningsfrågorna,  tidigare
forskning,  de  valda  teorierna,  informanternas  berättelser  samt  intervjuguiderna.  Varje  tema
innehåller  i  sin  tur  ett  flertal  kategorier.  Inom  temat  orsaker ingår  kategorierna  förklaring,
problemets  ursprung och  självbild.  Inom  temat  stöd ingår  kategorierna  tillvägagångssätt,
framgångsfaktorer och icke fungerande.

Kategorierna redovisas bland annat med citat, dels för att exemplifiera informanternas berättelser
med deras egna ord och dels för att förstärka det som resultatet vill belysa. Citaten redogöres för
ordagrant och skrivs följaktligen som talspråk.

Kapitlet  inleds  med  en  beskrivning  av  de  5  informanterna.  Utifrån  ovan  nämnda  teman  och
kategorier presenteras sedan resultatet. I kapitlet görs fortlöpande kopplingar till den genomgångna
tidigare forskningen för att belysa resultatet i ett större sammanhang.

5.1. Informanterna
Av de fem informanterna är informant 1, 2 och 3 yrkesverksamma personer och informant 4 och 5
är  ungdomar  som  tidigare  varit  hemmasittare.  Informanternas  ålder  och  hemvist  har  inte
specificerats för att minska risken för igenkännande. Informant fyra och fem är båda i åldrarna 15 -
20 år och är uppvuxna i Mellansverige.

Informant  1 är  en  man  som arbetar  inom en  av  Stockholms  kommuns  stadsdelsförvaltningars
öppenvård.

Informant 2 är en manlig samordnare och KBT-terapeut som arbetar på ett företag i Stockholm som
bland annat inriktar sig mot att hjälpa hemmasittare att återvända till skolan.

Informant 3 är en kvinnlig psykolog på ett företag i Stockholm. Hennes arbete involverar bland
annat att hjälpa hemmasittare att återvända till skolan.

Informant 4 är en ungdom av manligt kön i 15 - 20 års ålder som har varit hemmasittare under flera
perioder under längre tid. Han är för närvarande boende på ett behandlingshem.

Informant 5 är en ungdom av kvinnligt kön i 15 – 20 års ålder. Hon har tidigare varit hemmasittare
under en lång period.

5.2. Orsaker
Inom detta tema redogörs för följande kategorier: förklaring, problemets ursprung och självbild.
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5.2.1. Förklaring
Samtliga  tre  yrkesverksamma  som  vi  intervjuat  säger  att  det  ofta  funnits  någon  form  av
egenproblematik hos ungdomarna de arbetat med. Det kunde handla om något neuropsykiatriskt
som ADHD eller Aspergers. Det kunde även handla om ångestproblematik, svårigheter med social
fobi och separationsångest. Det fanns också ungdomar som helt enkelt prioriterade bort skolan och
istället umgicks med vänner eller var på väg in i något missbruk. Samtliga yrkesverksamma nämnde
också flera orsaksfaktorer som låg utanför själva ungdomen. Exempelvis kan någonting ha brustit i
samarbetet mellan skolan och föräldrarna vilket lett till att föräldrarna fått en negativ bild av skolan
som sedan smittat av sig på ungdomen. Skolans pedagogiska krav kan också ha varit inkompatibla
med ungdomens förmågor.

En av de yrkesverksamma, informant 3, menar att hon ofta kan se att det många gånger brustit i
samspelet mellan föräldrar och ungdom, att ungdomarna kanske inte alla gånger fått en uppfostran
där föräldern varit konsekvent, stabil och vägledande. Hos de ungdomar hon arbetat med har hon
ofta tyckt sig se att de aldrig fått lära sig hantera känslor, motstånd, socialt samspel eller konflikter.
Hon är dock noga med att påpeka att det som förälder inte alltid är enkelt att ge sitt barn en god
vägledning. Även om föräldrarna är välfungerande och har jobb, kan de också ha haft det svårt. Det
kan vara en familj där man har varit med om saker i familjen som är uppenbart svårt för alla parter.
Hon säger att det kan bli extra svårt om man som förälder är nedstämd, deprimerad eller har egna
problem. Samma informant säger också att gemensamt för ungdomarna är att de själva tycker att de
hittat en ”nyckel”, ett sätt att undvika det som är jobbigt genom att vara hemma. Hon berättar om en
ungdom som själv beskriver känslan av att hitta denna ”nyckel”:

Jag satt hemma och jag åt godis och tittade på film, samtidigt som jag sneglade på schemat
och såg att just nu har mina kompisar matte och tänkte, jag är ju briljant alltså. Jag sitter här
och kan slippa det. (Informant 3)

Trots denna insikt beskriver informant 3 att ungdomens känslor förändrades efter några veckor.
Istället kom en känsla av att ha hamnat efter i skolarbetet. Hon beskriver att tiden hemma går snabbt
och ganska snart har en månad förflutit och man har missat både prov och uppgifter vilket skapade
ett ännu större motstånd att återvända till skolan. 

Uppfattningen att motståndet att gå till skolan blir större ju längre man stannar hemma är något som
delas av de andra yrkesverksamma. Informant 2 menar att det finns faktorer som orsakar situationen
eller beteendet men menar att det också finns faktorer som vidmakthåller beteendet. De faktorer
som  vidmakthåller  beteendet  behöver  inte  nödvändigtvis  vara  samma  faktorer  som  orsakade
beteendet. Många ungdomar som varit hemma en längre tid utvecklar depressivitet, tappar sociala
förmågor och kan även fastna i olika typer av beteenden, exempelvis spelberoende. Han ser inte
spelberoende som en orsak till hemmasittande men ser att många som varit hemma en lång tid har
vänt på dygnet,  fastnat i spelande och har svårt  att  bryta det.  Han menar att  här går det att  se
spelandet som en tydlig vidmakthållande faktor. 
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Ungdomarna uppger flera förklaringar till varför de varit hemma istället för i skolan. Dålig struktur
i  skolan,  för  lång  resväg  till  skolan  och  att  inte  tycka  om  skolarbetet  uppgavs  som  orsaker.
Informant 4 säger att det vissa dagar helt enkelt var mer lockande att sitta hemma vid datorn än att
gå till skolan eller att det inte kändes värt det att vara där.

Det kändes inte alltid värt att gå till skolan just för att man inte fick något gjort, eller bara
jobbiga uppgifter och att man inte tyckte om att vara där. I skolan blev man inte satt i arbete
direkt, för det var en sån där specialklass typ för folk som skulle ta igen. Så då kom man dit,
sen satt man där i tre timmar och fick inte arbeta. (Informant 4)

Informant 5 berättar att hon mådde dåligt och började självskada sig under mellanstadiet vilket i sin
tur ledde till att det blev ännu svårare att vara i skolan, framför allt på idrottslektioner.

Jag skämdes över mig själv väldigt mycket och jag klarade inte av att möta nya människor
heller. Och jag ville inte tillbaks till idrotten och sånt där, där man inte kan vara helt täckt
och sådär, så det skämdes jag väldigt mycket över. (Informant 5)

I presentationen av tidigare forskning finns förslag från skolverket vad skolan kan göra i preventivt
syfte.  Informant  5  säger,  precis  som också  framkommit  i  skolverkets  Skolfrånvaro  och  vägen
tillbaka (Skolverket, 2010:76), att idrott var ett ämne hon gärna undvek även innan hon slutade att
gå till skolan helt. 

Båda ungdomarna påpekar också att de inte tror att det är en specifik orsak som är anledningen till
att de varit hemma från skolan, utan att det varit en kombination av flera orsaker som resulterat i
deras situation.

Jag tror det är en kombination av faktorer till varför jag inte gått till skolan. Jag har haft
problem hemma när jag var yngre och vart utredd som autistisk vid ung ålder också, sen har
jag gått på mediciner sen jag var liten, så det är en kombination utav många faktorer till att
jag inte gått till skolan. Så det är inte bara att jag haft problem med skolarbete utan jag har
haft andra problem också. (Informant 4)

Både de yrkesverksamma och ungdomarna uttrycker att problemet har flera orsaker vilket stämmer
väl överens med tidigare forskning då Skolverket i Skolfrånvaro och vägen tillbaka understryker att
problemet ofta är mångbottnat (Skolverket, 2010:8).

5.2.2. Problemets ursprung
När de yrkesverksamma talar om problematikens historik är det gemensamt för samtliga att de tror
att problemet inte funnits i samma utsträckning ur ett historiskt perspektiv. Två av dem betonar
förändringar i skolan som en möjlig orsak medan den tredje mer belyser samhälleliga förändringar.

Jag  tror  att  det  var  enklare  förut  om man  nu hade  nåt  eget  för  svårt,  om man  var  för
fyrkantig. Eller man kanske inte uppfyllde någon diagnos men om man hade något åt det
hållet så tror jag att det var lättare, man hade sin skolbänk, man hade sin fröken. Nu är det
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grupparbete, det är målstyrt, det är olika klassrum, det är stora klasser. Det blir för rörigt, det
blir  för  jobbigt,  det  går  inte  helt  enkelt  för  de  här  ungdomarna  med  de  här  egna
svårigheterna. Så jag tror att det är svårare i dagens skola för många ungdomar faktiskt, än
var det var förut. (Informant 1)

Informant 2 menar att  problemet funnits  så länge han varit  yrkesverksam, drygt 20 år,  men att
benämningarna på problemet och denna grupp ungdomar har varierat över tid. Han gissar ändå att
problemet ökat i omfattning under just de senaste två decennierna och att ungdomar för 20 – 40 år
sedan inte var hemma på samma sätt som de kan vara idag. En anledning till detta menar han kan
vara  att  vissa  ungdomar  fungerade  bättre  i  det,  enligt  honom,  betydligt  mer  strukturerade
sammanhang  som skolan  var  på  den  tiden.  Vidare  tror  han  att  det  fria  skolvalet  kan  vara  en
förklaring till att det är lättare att dra sig undan nu än förr. En ungdom behöver inte längre gå i
samma skola som kompisarna hemma gör. På detta sätt är det heller ingen i närheten till hemmiljön
som  upptäcker  att  en  ungdom  inte  är  i  skolan.  Informanten  säger  också  att  det  fanns  större
möjligheter att vara i skolan även om ungdomen hade det svårt.

Jag tror man kunde vara lite mer annorlunda, det kunde vara tillåtet att kunna lufsa runt.
Man kunde gå till vaktis och liksom hjälpa honom att skruva i glödlampor istället, det kan
man inte nu. Utan nu förväntas man klara av att sitta i klassrummet med 25 andra ungdomar.
Eller så låser man in sig hemma och försöker härda ut. (Informant 2)

Informant 3 delar tankarna om att det ser annorlunda ut i samhället idag än tidigare. Ett problem är
att det saknas alternativa sysselsättningar, exempelvis arbete, för de som inte vill gå i skolan. Hon
nämner ”curlinggenerationen” och tror också att föräldrars förhållning till sina barn är något som
ändrats över tid och kan vara en bidragande faktor till  att problemet uppstår. Hon säger att hon
träffat flera föräldrar som själva haft liknande skolproblematik som deras ungdom har i dagsläget.
Det har då hänt att hon frågat föräldrarna vad som gjorde att de inte var hemma från skolan.

Det blir ju intressant för då säger ju den föräldern att det var ju inte så på den tiden, man
stannade inte hemma. Det hade inte vart möjligt. Man kanske struntade i skolan men då tog
man ett jobb istället. Vad finns det för alternativ för de här ungdomarna idag, du kan inte
bara gå och ta ett jobb. (Informant 3)

Vidare  tror  informant  3  att  teknikens  framfart  möjliggör  för  ungdomarna  att  legitimera  sitt
hemmasittande på ett sätt som inte var möjligt förr i tiden. Idag har ungdomarna tv-serier, filmer,
datorspel och annat genom sina datorer. Hon har träffat ungdomar som tycker att de lär sig engelska
lika bra genom sin dator som att gå i skolan. Hon understryker också att en stor del, vad gäller
hemmasittare, handlar om det de får, inte bara det de undviker. Via internet får dagens ungdomar ta
del av mycket som gör att  de kan känna sig delaktiga och uppdaterade trots att  de håller  sig i
hemmet. Detta ser informant 3 som en stor vidmakthållande faktor.

Ungdomarna har ingen direkt uppfattning om problemets ursprung generellt sett även om de säger
att de inte tror att problemet var lika omfattande förr. När vi istället frågar ungdomarna om deras
uppfattning om generella orsaker till att ungdomar stannar hemma från skolan säger de att de tror att
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skolarbetet är en vanlig orsak. En av ungdomarna berättar att han känner flera andra som slutat gå
till skolan och han tror att de inte vill vara där som en följd av att de inte tycker om skolarbetet. Han
säger också att vissa går till skolan för att umgås med sina kompisar även fast de inte tycker om
skoluppgifterna.  Skolverket  (2010:76)  skriver  i  Skolfrånvaro  och  vägen  tillbaka  att  ett  sätt  att
förebygga frånvaro skulle kunna vara att anpassa skolarbetet för att det ska bli mer intressant för
ungdomar. Detta är en tanke skolverket delar med ungdomarna då de är av uppfattningen att den
vanligaste orsaken till frånvaron är just skolarbetet.

5.2.3. Självbild
Samtliga yrkesverksamma upplever att de allra flesta ungdomar de träffar har en önskan om att
klara skolan och tycker att det är ett bekymmer att de inte går dit. En av de yrkesverksamma säger
att inte alla ungdomar uttrycker det i början av en behandling men att det under behandlingens gång
visar sig att de har en längtan efter att klara skolan. Han säger att alla ungdomar ser det som ett
misslyckande och undrar vad det är för fel som gör att de inte klarar av att gå i  skolan. Vissa
ungdomar försöker också, som en slags försvarsmekanism att rättfärdiga sitt hemmasittarbeteende.
De yrkesverksamma tycker ändå att de även bland de ungdomar som rättfärdigar sitt beteende kan
se att ungdomarna känner sig misslyckade och är ängsliga över att de inte klarar av skolan. En av
informanterna beskriver denna dualistiska syn på följande sätt:

Sen är det ju dubbelt också, för att överleva en sån här svår situation, så rättfärdigar ju man
också sitt handlande. “Men jag vill ändå inte gå i skolan, jag ska ändå göra något annat”. Så
å ena sidan så är det sånt prat, å andra sidan är det, “jag är värsta freaket, jag sitter här och är
helt misslyckad”. (Informant 3)

Ungdomarna ger olika svar på hur de upplevde att vara hemma istället för i skolan. Informant 4
berättar att han inte upplevde någon stress av att komma efter i skolan då han alltid haft lätt för
skolarbete och brukade ligga före andra ungdomar i sin ålder även när han skolkade. Detta bekräftas
även av tidigare forskning där skolornas uppfattning är att gruppen av ungdomar som sitter hemma
istället för att vara i skolan inte nödvändigtvis har problem med inlärning (Springe, 2009:33). Detta
är något som stämmer i fallet med informant 4 då han säger sig alltid ha haft lätt för skolarbete. Han
blev dock väldigt rädd när konsekvensen kunde bli att han blev placerad på behandlingshem. ”Man
har ju aldrig hört nåt bra om barnhem eller såna här placeringar. Men när jag blev placerad här
kändes det inte lika jobbigt.” (Informant 4)

En av ungdomarna säger att hon upplevde det vara väldigt skönt att vara hemma istället för i skolan
under en längre tid och kan längta efter det än idag “jag saknar det jättemycket ibland” (Informant
5). På frågan om hon hade känslor av misslyckande under den här perioden svarar hon “Jo, jo. Men
det blir ju en trygghet, att låsa in sig sådär” (Informant 5). Hon beskriver vad hon gjorde hemma
under dagarna på följande sätt:

Jag brukade sova hela dagarna, jag sov inte på nätterna, det har jag fortfarande svårt med.
Sen berodde det på hur jag mådde. Antingen så var det att jag kollade på TV, bara låg i
sängen eller hittade sätt att skada mig på, det var väl det jag gjorde. Från sexan till nian
ungefär. (Informant 5)
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Hon berättar  också  att  hennes  kompiskrets  minskade  när  problematiken  uppstod.  De  flesta  av
hennes vänner  förlorade hon i  samband med att  hon flyttade till  ett  behandlingshem men även
tidigare, då hon slutade att gå till skolan. Hennes hemmasittande renderade i att hon vid en period
inte orkade gå ut och hämta posten i brevlådan utanför dörren, än mindre umgås med vänner. 

5.3. Stöd
Inom detta tema redogörs för följande kategorier: tillvägagångssätt, nycklar till framgång och icke
fungerande.

5.3.1. Tillvägagångssätt
Gemensamt för de yrkesverksamma är att de använder sig mycket av kognitiv beteendeterapi, KBT,
i behandlingen av ungdomarna. Samtliga använder sig också av en kartläggningsfas i början av
behandlingen. Under kartläggningen försöker man dels få en bred uppfattning, om vem ungdomen
är, vilka styrkor och svårigheter ungdomen och föräldrarna har, hur familjesituationen ser ut och hur
relationen är till skolan. De yrkesverksamma försöker också mer specifikt ta reda på vad det är som
är svårt med att gå till skolan. Vilka situationer är jobbigast, hur brukar ungdomen hantera dem och
skulle man kunna göra på något annat sätt istället.

Informant 1 berättar att han arbetar mycket med KBT som metod både med ungdomar och föräldrar
men lägger också stor tyngd på relationer. Han menar att det som behandlare finns mycket att vinna
genom att försöka förbättra ungdomens relation till  exempelvis skola och föräldrar. Informant 2
menar att målgruppens problematik kan se väldigt olika ut inom gruppen ut och att man då får
anpassa sin behandling efter det. Gemensamt är dock att fokus hela tiden är att närma sig skolan.
Alla  målformuleringar,  steg i  exponeringsbehandling eller  depressionsbehandling blir  i  syfte  att
vara skolnärmande vilket han anser är kärnan i behandlingsprogrammet han använder sig av. 

Alla yrkesverksamma påpekar att det är viktigt att vara införstådd med att alla fall är unika och att
det är viktigt att ta reda på vad som fungerar för den specifika ungdomen och familjen. Informant
tre understryker också att det kan vara bra att vara flexibel i arbetet med en ungdom. Vad som är en
passande sak att göra i en fas av behandlingen behöver inte vara bra att göra i nästa fas. Samtidigt är
det viktigt att inte bara diskutera, handling är nödvändigt för att komma vidare i behandlingen. Hon
beskriver det som att ”...man kommer till en gräns där det får vara slutsnackat, nu har vi pratat, nu
har vi analysen, nu går vi ut och gör.” (Informant 3). Vidare förklarar hon att allt behandlingsarbete
mot att bryta isoleringen delas upp i små steg. Till en början kan man arbeta hemma hos ungdomen,
sedan sitter man kanske i bilen och vid följande tillfälle är det kanske möjligt att gå ut och fika på
ett kafé.  

Ungdomarna menar att deras föräldrar och skolan försökt hitta lösningar på problemet men inte
lyckats. Informant 4 berättar att han tyckte lärarna i skolan var bra och försökte hjälpa honom och
att skolan, både grundskola såväl som gymnasium, brukade arrangera möten kring problemet med
frånvaro.  Han  säger  att  hans  mamma  gav  upp  någon  gång  när  han  gick  i  gymnasiet  vilket
resulterade i att han inte fick tillräckligt stöd hemifrån. Informant 5 har en annan erfarenhet av
skolan än informant 4. Hennes skola kallade inte till några möten, däremot fick hon ofta prata och
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spendera tid med skolans kurator under skoldagarna. Hon berättar att hon inte upplevde detta som
något bra ”...men jag hade inte så mycket val.” (Informant 5).

Det som informant 5 upplevde som bra var kontakten med mellanvården, en verksamhet inom barn-
och ungdomspsykiatrin. Den kontakten hjälpte henne att komma tillbaka till skolan under en period.
Hon beskriver att hon till en början inte ville ha mellanvårdens hjälp men att hon efter några år
kände sig redo att ta emot hjälpen. Mellanvårdens hjälp var också det stöd hon anser vara det som
gjorde att hon återvände till skolan. Informant 4 beskriver, som vi tagit upp i föregående avsnitt, att
behandlingshemsplaceringen varit det som hjälpt honom. Han säger också att placeringen hjälper
honom med att ha bättre rutiner kring dygnsrytm. På behandlingshemmet kan han inte vända på
dygnet som han kunde göra när han bodde hemma. Detta beror dels på att han upplever stöttning
från personalen men också att han tar sömnmedicin.

5.3.2. Framgångsfaktorer
Det finns flera faktorer som kan anses vara nycklar till framgång enligt de yrkesverksamma. En
faktor  alla  framhäver  som viktig  är  att  skapa  en  allians  med  ungdomen  och  framförallt  med
föräldrarna. En av de yrkesverksamma anser att det är omöjligt att få till en förändring om man inte
får med föräldrarna i behandlingsarbetet. Han säger att det går att åstadkomma en förändring även
om ungdomen till  en början inte är intresserad,  men att  det inte är möjligt  om inte föräldrarna
engagerar sig. Andra viktiga faktorer är enligt de yrkesverksamma att vara icke-dömande, kunna
prata om prestation och krav och se till att alla inblandade drar åt samma håll. Informant 1 påpekade
att det hos skolorna ofta finns specialpedagoger och att chanserna till framgång ökar om man lyckas
engagera dem. Han tror också att möjligheterna till framgång ökar om ungdomen känner att det är
många vuxna som engagerar sig i  problemet och försöker hitta  lösningar utan att  skuldbelägga
ungdomen.  De  yrkesverksamma  påpekar  också  vikten  av  en  noggrann  och  förutsättningslös
kartläggning för att maximera möjligheterna att göra rätt saker för det specifika fallet.

Ungdomarna har olika beskrivning av vad som kan vara nycklar till framgång. Informant 4 tror att
skolans miljö är en viktig faktor och menar att en lugn skolmiljö är till gagn för de som vill sköta
skolan men som kanske har svårt att koncentrera sig. Han anser därför att skolorna bör vara mer
aktiva i arbetet med att få en bra stämning i klassrummet. Om någon i klassen förstör för de andra
borde denne istället få separat undervisning.

Informant 4 menar, trots att han fortfarande under perioder har en del frånvaro från skolan, att det
för honom varit positivt att flytta till ett behandlingshem. Skolan ligger i närheten vilket gör det
enklare för honom att ta sig dit. På behandlingshemmet får han också hjälp med andra delar av sitt
liv, hur han ska ta hand om sig själv och fasta dagliga rutiner, något som helt saknades när han
bodde hemma. Han påtalar också att en viktig framgångsfaktor är att han på behandlingshemmet får
vara med och till viss del påverka sitt skolschema och sin behandling. Hans tankar om delaktighet
stämmer överens med det Skolverket (2010:75) menar vara en faktor som kan motverka frånvaro.

Informant 5 tror att hjälpen hade varit mer framgångsrik om den inte hela tiden handlade om att hon
skulle gå i skolan. “Det var så fokuserat på skolan, det var ju det allt var om, så de brydde sig inte
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direkt om hur jag mådde.” (Informant 5). Hon säger att det som fick henne att slutligen gå till
skolan igen var att hon bestämde sig för att hon ville ha en framtid.

Jag bestämde mig för att jag ville ha betyg, för att jag ville ha en framtid. Och att jag insett
att jag mår mycket bättre av att inte va hemma hela tiden. Det är jättejobbigt att gå hit ibland
men det gör jag ändå, för att jag har bestämt mig. (Informant 5)

Springe  (2009:29)  betonar  att  problematiken  i  regel  inte  endast  har  sin  grund  i  skolan  varför
chanserna  att  nå  framgång  ökar  om  olika  myndigheter  kan  samarbeta  kring  problemet.  Detta
påstående stämmer väl in i informant 5 upplevelse om att hjälpen endast var riktad mot att hon
skulle gå i skolan och inte såg till helheten i hennes situation.

5.3.3. Icke fungerande
De yrkesverksamma menar att man som behandlare ska vara väldigt försiktig med att göra insatser
för insatsernas skull, ”...man ska undvika att skjuta från höften, det funkar inte riktigt.” (Informant
2). Alla ungdomar och situationer är unika och som behandlare måste man vara lyhörd för vilka
insatser som passar i de specifika fallen. De pekar återigen på kartläggningens betydelse och att
man som behandlare aldrig ska tro sig veta vad som är en bra insats innan en ordentlig kartläggning
gjorts. I många fall kan ett ärende till en början vara väldigt likt ett annat och de yrkesverksamma
beskriver att det är lätt att tro att man på förhand vet vad ungdomarna behöver.

Och att bara köra igång sådär, att tro att bara för det ser likadant ut på papperet så vet jag
vad som funkar, det brukar skita sig. Så det tror jag man ska vara jäkligt försiktig med.
(Informant 2)

Informant  3  anser  att  behandlare  kan  göra  ungdomarna  en  björntjänst  genom  att  lägga
behandlingsarbetet på fel nivå. Som behandlare gäller det att hela tiden vara uppmärksam på att
arbeta utifrån en lagom nivå för den specifika ungdomen. Hon menar att behandlingsarbetet blir
kontraproduktivt  om  behandlaren  utsätter  ungdomarna  för  uppgifter  som  är  för  svåra.  Om
ungdomen misslyckas med uppgiften är risken stor att det av ungdomen ses som ännu ett personligt
misslyckande. Hon anser det dock vara viktigt att det finns en utmaning i uppgiften så att ungdomen
sporras och känner att någonting åstadkommits när uppgiften genomförts.  

Gemensamt  för  ungdomarna  är  att  deras  skolor,  på  olika  sätt,  försökte  komma  åt  problemet.
Skolornas försök resulterade dock inte i att situationen blev bättre för ungdomarna. En ungdom
berättar om skolmötenas effekt på hans skolgång med orden ”Ibland kanske mötena hjälpte en kort
period, några dagar som jag var tillbaka i skolan, sen blev det som vanligt igen. Orken tar slut.”
(Informant 4). Informant 5 upplevde att relationen mellan henne och personalen på skolan var dålig
och att hon fick ett väldigt dåligt bemötande av dem.

När jag gick i 4:an hade jag väldigt jobbigt i skolan för att jag och lärarna kom inte så bra
överens och speciellt jag och rektorn. Så det var väldigt mycket att hon satt själv med mig,
som hon inte borde ha gjort och väldigt mycket förolämpade mig. Så det var ju lite jobbigt
och en anledning till att jag har väldigt svårt att lita på skolor. (Informant 5)
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Tidigare forskning visar att faktorer som kan motverka frånvaro är att ungdomar möts av en miljö
präglad  av  delaktighet,  meningsfullhet  och  förtroendegivande  relationer  (Skolverket,  2010:75).
Detta var troligtvis inte något som informant 5 upplevde då hennes relation med lärarna på skolan
var ansträngd och hon kände sig förolämpad av rektorn.
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6. Diskussion
Detta kapitel består av en slutlig diskussion där frågeställningarna i studien kopplas till resultatet.
Innan det första avsnittet där en summering av resultatet återfinns återges kort syftet med studien
och vilka frågeställningar som studien ämnar besvara. Efter detta följer en övergripande diskussion
där  resultatet  kopplas  till  de  teorier  som  finns  presenterade  i  uppsatsen.  Vidare  återfinns  en
diskussion om metodvalet och dess inverkan på det resultat som framkommit. I det sista avsnittet
diskuteras slutsatser och tankar om studiens resultat för eventuell vidare forskning och praktik.

Uppsatsens syfte är att studera egna upplevelser av problematiken kring fenomenet social isolering
hos ungdomar utifrån ungdomarnas egen syn samt synen på problematiken från yrkesverksamma
personer. Frågeställningarna i uppsatsen rör yrkesverksammas tankar om förklaringsmodeller och
orsaksfaktorer till social isolering samt vilket stöd de anser vara av vikt för att komma till rätta med
problemet. Vidare tillfrågas både ungdomar och yrkesverksamma om framgångsfaktorer som hjälpt
att  bryta  isoleringen.  Avslutningsvis  riktas  frågan  om hur  situationen  upplevts  och  upplevs  till
ungdomarna.

6.1. Summering av resultatet
Resultatet  av  studien  visar  att  samtliga  yrkesverksamma  ofta  ser  att  det  finns  någon  form av
egenproblematik hos ungdomarna de träffar men att de också ser många orsaker som ligger utanför
ungdomen. En av de yrkesverksamma menar att ungdomarna ofta har färdighetsbrister på grund av
brister i samspelet med föräldrar. En annan påpekar att det finns faktorer som orsakar beteendet men
att det också finns andra faktorer som vidmakthåller det. De yrkesverksamma tror inte att problemet
funnits  i  samma utsträckning  ur  ett  historiskt  perspektiv.  Förändringar  i  skolan  och  samhället,
exempelvis föräldrars förhållning till sina barn och teknikens utveckling, anges som orsaker. Vidare
är de yrkesverksammas uppfattning att ungdomarna de träffar har en önskan att klara av skolan och
att  de  ser  det  som  ett  misslyckande  att  de  inte  lyckas  med  det.  Behandlingarna  som  de
yrkesverksamma använder sig av har sin grund i KBT och samtliga använder sig av en kartläggning
i inledningsfasen av behandlingen. Det är sedan resultatet av kartläggningen som ligger till grund
för hur behandlingen ska fortgå. 

Faktorer som de yrkesverksamma anser vara viktiga i sina arbeten är att ha en bra relation med
ungdom och föräldrar, att behandlingen syftar till ett skolnärmande och att kunna vara flexibel i sitt
arbete  med ungdomar.  För  att  nå  framgång  bör  en  behandlare  skapa  allians  med ungdom och
föräldrar. Att vara icke-dömande, se till att alla inblandade drar åt samma håll samt att genomföra en
noggrann och förutsättningslös kartläggning nämndes också som faktorer till att nå framgång. De
yrkesverksamma anser att man som behandlare inte bör agera utifrån vad man tror sig veta vara
fungerande, utan hela tiden utgå från kartläggningens resultat. Att utsätta ungdomen för uppgifter
den inte klarar av kan vara kontraproduktivt. De steg som ungdomarna tar i en behandling ska vara
utmanande men genomförbara.

Förklaringar som ungdomarna gav till  att vara hemma istället för i skolan var att det var dålig
struktur i skolan, exempelvis att man fick vänta länge på att få instruktioner, hade lång resväg till
skolan och tråkigt skolarbete. Andra orsaker var att datorn hemma lockade mer än skola samt skam
och rädsla över att någon skulle upptäcka självskada. Ungdomarna uppgav också att det inte var en
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orsak som var anledningen till att de stannade hemma utan en kombination av olika orsaker. En av
ungdomarna upplevde inga känslor av stress eller misslyckande på grund av att vara hemma medan
den andra gav uttryck för att känna misslyckande samtidigt som det kändes tryggt att vara hemma.
Den sistnämnda beskriver också hur kamratrelationerna påverkades negativt av att hon slutade gå i
skolan. Ungdomarna menar att skolans försök att hjälpa varit fruktlösa. I den enes fall handlade det
om att skolan arrangerade möten med ungdom och förälder och i den andres fall att prata med
skolans  kurator.  De  tyckte  att  hjälpen  var  bättre  på  behandlingshem  respektive  barn-  och
ungdomspsykiatrin. Ungdomen som bor på behandlingshem säger att han där får hjälp inte bara
med skolan utan även med andra saker i livet. Han får också vara med och påverka sitt schema och
sin behandling vilket han upplever som positivt. Den andra ungdomen tror att det stöd hon fått hade
varit mer lyckosamt om det fokuserat mer på hur hon mådde än att hela tiden handla om att hon
skulle  tillbaka  till  skolan.  Båda  ungdomarna  tyckte  att  de  insatser  de  fick  av  sina  skolor  inte
fungerade alls.

6.2. Övergripande diskussion
Den övergripande diskussionen är indelad i två delar,  orsaker  och  stöd, där vi belyser resultatet
kopplat till tidigare forskning och teorier. Ordningsföljden av dessa två teman känns för oss logisk
och skapar en röd tråd från hur problematiken startar till arbetet med att avhjälpa den. Resultatet har
visat att mycket av det som de yrkesverksamma berättat också stämmer in på det som ungdomarna
själva säger.

Som tidigare presenterats har vi valt att analysera resultaten med hjälp av KASAM och systemteori.
Teorierna valdes med anledning av synen på att en känsla av sammanhang i sin livssituation är
avgörande för hur individen uppfattar hälsa eller ohälsa. Med en stark KASAM kan ett problem
kännas hanterbart och övervinnligt trots den påverkan och effekt det har på individen, men med en
svag KASAM kan ett liknande problem få helt andra konsekvenser. Det är därför en intressant teori
att använda i analysen av vårt resultat. Skolverket menar att problemet med hemmasittare ofta finns
i en kombination av individ-, miljö- och skolfaktorer. Systemteori gör att analysen kan skapa en
djupare förståelse för hur helheten runt en individ ser ut och hur påverkan av problematiken visar
sig på olika nivåer. Det är en intressant teori att använda i en studie inom detta område då den kan
skapa en bild som är svår att åstadkomma genom andra teorier.

6.2.1. Orsaker
Både ungdomars och yrkesverksammas erfarenheter av problemet pekar på att det sällan finns en
orsak på problemet utan att det snarare utlöses av en kombination av flera orsaker. Detta beskrevs
också under avsnittet tidigare forskning där Skolverkets rapport  Skolfrånvaro och vägen tillbaka
kom fram till  att  problemet ofta härrörde från både skola och hemmiljö (Skolverket,  2010:6ff).
Detta innebär att det för den som söker orsaken till problemet i ett specifikt fall gäller att se till
helheten.  Under  avsnittet  teorier  förklarades  det  att  systemteorin ser  till  helheter  snarare än på
detaljer  eller  delar  av  människors  beteenden  (Payne,  2008:213).  För  att  förstå  varför  en  ung
människa inte vill gå till skolan bör man sätta sig in i den människans hela livssituation. Givetvis
bör skolan se över vad de kan göra, undersöka om möjlighet finns att anpassa undervisningen för att
underlätta för ungdomen i fråga. Dålig struktur i skolan och att skolarbetet var tråkigt uppgavs av
ungdomarna vara delvisa orsaker till att de hellre ville vara hemma. För att kunna få en helhetsbild
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gäller det dock att även kunna se utanför skolan. Detta för att se om det finns något hos ungdomen,
dennes  umgängeskrets,  föräldrar  eller  familj  i  övrigt  som  kan  påverka  situationen.  De
yrkesverksamma betonar också att många av ungdomarna också har en egen problematik vilket
exempelvis kan innebära en neuropsykiatrisk diagnos eller färdighetsbrister. Detta är något även
Skolverket uppmärksammat och de föreslår utökad kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder
bland skolpersonalen i preventivt syfte (Skolverket, 2010:76).

Bronfenbrenners ekologiska modell består av olika nivåer av vilka individen påverkas och ingår i på
olika sätt (Bronfenbrenner, 1977). Av det som framkommit i vårt resultat går att se att mycket av det
som  kan  ha  påverkat  omfattningen  av  problemet  med  hemmasittande  ungdomar  händer  på
Bronfenbrenners  högsta  nivå,  makronivån.  Det  är  på  makronivå  situationen  definieras  som ett
problem, åtminstone från samhällets sida, barn och ungdomar har enligt lag skolplikt till och med
det nionde skolåret. Även normen hör till makronivån och i den ingår att ungdomar i gymnasieålder
går i skolan, förvärvsarbetar eller är arbetssökande, inte sitter hemma. Skolan och skolarbete har
förändrats över tid liksom möjligheten att välja skola vilket är en förlängning av politiska beslut
vilka görs på makronivån. Även att tekniken utvecklats, internets uppkomst och tillgänglighet är en
faktor  som härrör  från  makronivån.  Händelser  på  makronivån  påverkar  hur  de  lägre  nivåerna
fungerar och genom exempelvis föräldrars ändrade förhållningssätt till sina barn och längre resväg
till skola blir ungdomar påverkade i direkt mening.

Den ena ungdomen menade att han bara tyckte att det var skönt att vara hemma och inte upplevde
känslor av stress eller misslyckande. Det var först när han förstod att konsekvensen kunde bli att
han blev placerad på behandlingshem som han blev lite orolig. Detta stämmer inte överens med de
yrkesverksammas erfarenheter som var att ungdomarna kände sig misslyckade av att inte vara i
skolan. I resultatet går det dock att läsa att ungdomen trivs på sitt behandlingshem då han får hjälp
med rutiner även utanför skolan. Denne ungdom var också sittande hemma trots att han hade lätt för
uppgifterna  i  skolan,  vilket  överensstämmer  med  vad  Springe  (2009:33)  skriver  är  skolornas
uppfattning om ungdomar som sitter hemma. Den andra ungdomen beskriver att hon tyckte det var
skönt att vara hemma, en trygghet. Hon upplevde dock känslor av ångest och misslyckande över att
inte klara av att gå till skolan. Vidare berättar hon att hon tidigt började med självskadebeteende,
skämdes över sig själv och upplevde det svårt att träffa nya människor.

6.2.2. Stöd
Tre  av  studierna  behandlade  i  kapitlet  om tidigare  forskning  visar  att  social  isolering  har  ett
samband  med  såväl  psykiska  som fysiska  negativa  konsekvenser.  Det  handlar  om exempelvis
depression, låg självkänsla och även försämrade fysiologiska aspekter i vuxenlivet (Ladd, G. W., &
Ettekal, I., 2013; Hall-Lande, m.fl., 2007; Caspi, m.fl., 2006). Det kan alltså dras paralleller mellan
ett välfungerande socialt nätverk och god hälsa. På samma sätt är ett välfungerande skolsystem av
stor vikt för att man på individnivå skall bibehålla en god hälsa. Det stöd som ungdomarna upplevt
att de fått från skolan beskrivs som otillräckligt eller oönskat.

KASAM och dess tre viktiga begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är här högst
aktuella sett till det resultat studien visar. En av ungdomarna beskriver att nu när han får vara med
och själv bestämma en del vad gäller schema och behandling känns det bättre. Här går det att se hur
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ungdomens delaktighet i sin egen situation skapar en känsla av sammanhang vilket leder till bättre
hälsa. Samma ungdom beskriver också hur han förr kom till skolan och fick sitta i flera timmar
väntandes på att bli tilldelad en uppgift. Han beskriver också att en viktig faktor för att lyckas är en
bra skolmiljö att arbeta i. Vi tänker att en dålig skolmiljö och strukturbrist bidrar till en sämre känsla
av sammanhang. När ungdomen inte själv förstår varför han är i skolan och skolmiljön upplevs
ostrukturerad, oförutsägbar och stökig brister naturligt nog känslan av sammanhang. För att höja
KASAM hos ovan nämnda ungdom tänker vi att ett tydligt schema med förutbestämda uppgifter är
viktigt. Det går också att se i hur ungdomen beskriver att livet blivit bättre när han fått hjälp med att
skapa rutiner i sin vardag och stöd med att ta hand om sig själv vilket också ger en ökad känsla av
sammanhang.  Hos  den  andra  ungdomen  kan  man  se  en  låg  känsla  av  sammanhang  när  hon
beskriver att hon förlorade kontakten med de flesta av hennes vänner när hon började vara hemma
och när hon flyttade till behandlingshem. Med den sociala isoleringen försvann i hennes fall en stor
del av externa resurser. Hon beskriver att hon tror det hade varit mer framgångsrikt att fokusera på
hennes  mående  i  större  utsträckning  än  att  enbart  återvända  till  skolan.  Gemensamt  för  båda
ungdomar  är  att  de  verkat  sakna en  känsla  av  sammanhang.  De  beskriver  att  de  varken  hade
motivation eller ork för att ta tag i skolan och genom den sociala isolering som uppstod verkade det
helt saknas något som ansågs värt att lägga energi på. 

De yrkesverksammas syn på ungdomarna är att samspelet mellan ungdom och förälder inte fungerar
som  det  ska.  Detta  kan  tolkas  som  en  resursbrist  och  skapar  en  försämring  av  känslan  av
sammanhang. De yrkesverksamma anser att alliansskapande är en viktig del av deras arbete för att
få  en  välfungerande relation  till  både  föräldrar  och  ungdom.  Genom detta  arbete  tänker  vi  att
ungdomen återfår resurser, inte bara i form av föräldrar utan också genom den yrkesverksamma.
Arbetet bygger också på att ungdomen fortlöpande tar sig an nya utmaningar som är konstruerade
så  att  de  inte  är  banala  men samtidigt  inte  ses  som omöjliga.  Vi  ser  detta  som förbättringar  i
samtliga tre KASAM-komponenter genom att skapa motivation, ökad förutsägbarhet för vad som
kan inträffa under nya skeenden samt en känsla av ett stärkt jag, en inre resurs. Vidare anser de
samtliga  intervjuade  yrkesverksamma,  att  förutom alliansskapande,  är  det  viktigaste  stödet  till
ungdomarna att vara icke-dömande i arbetet med dem, att man som yrkesverksam lyckas få alla
inblandade att arbeta mot ett gemensamt mål samt att göra ett gediget kartläggningsarbete kring
ungdomens behov för att på bästa sätt kunna bistå med insatser.

Skolverkets (2010:75ff) studie Skolfrånvaro och vägen tillbaka menar att det finns faktorer skolan
behöver  arbeta  med  för  att  stävja  hög  frånvaro.  En  skolmiljö  där  exempelvis  delaktighet,
förtroendeingivande  relationer  och  meningsfullhet  är  tongivande  inslag  främjar  trygghet  och
motverkar  frånvaro.  Även  här  går  det  att  göra  klara  kopplingar  till  KASAM  och  dess  tre
komponenter.  När  ungdomen  upplever  delaktighet,  ser  mening  i  skolarbetet  och  skapar  trygga
resurser ökar ungdomens KASAM.

Både  Skolverkets  (2010:76)  studie  Skolfrånvaro  och  vägen  tillbaka  och  regeringsrapporten
Distansundervisning för i Sverige bosatta elever (Skolverket, 2008:2) påpekar att en metod för att
förebygga frånvaro är att använda till exempel IT och Internet. När undervisningen anses roligare
väcks troligtvis också ungdomens intresse. Distansundervisning till hemmasittande ungdomar kan
vara ett stort stöd och vi tänker att det kan bidra till en förbättrad KASAM på flera nivåer. Dels
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bibehålls utbildningen vilket vi menar skapar en högre meningsfullhet men stärker också såväl inre
som yttre resurser hos ungdomen genom att ha kontakt med en lärare och att själv känna att man
kan klara av att göra någonting även om man av olika anledningar mår dåligt och är i hemmet.

6.3. Metoddiskussion
Det är möjligt att valet av metod, i detta fall kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer, har
påverkat  studiens  resultat.  Det  är  därför  också möjligt  att  en annan metod hade resulterat  i  ett
annorlunda resultat. En kvantitativ metod hade kunnat nå ut till fler ungdomar och professionella
vilket skulle ha skapat en bredd denna studie saknar och gett studien en högre grad av validitet och
reliabilitet. Vinsten med att få en personlig direktkontakt med informanterna genom vårt metodval
anser vi dock vara stor. Det är också möjligt att en större intervjugrupp, inkluderandes föräldrar
skulle kunna ge ämnet ännu en dimension i synen på problematiken och hur den påverkar familjen.

Då intervjuerna skett i ett åldersspann där ungdomen dels har nära till problemet men samtidigt har
en god kognitiv förmåga att kunna förmedla tankar kring den har detta varit bra.

Något ytterligare som kan ha påverkat resultatet är att vi själva ansåg att det är ett problem att inte
gå till skolan och få en utbildning. Detta kan ha gett utslag på de frågor vi valt att ställa genom vår
intervjuguide men också på hur vi valt att koda och framställa vårt resultat.
Då vi avslutat intervjuerna med en fråga om det är något de vill tillägga har vi försökt täcka in det
faktum att våra riktade frågor kan hindra informanten att berätta något annat av intresse. Vi är dock
medvetna om att det är möjligt att sådan information uteblivit på grund av våra intervjufrågor.

Det är troligt att andra teorier skulle gett ett annorlunda resultat då en teori för med sig ett visst
fokus. Det är svårt att säga om resultatet blivit drastiskt annorlunda med två andra ungdomar än de
som var med i studien. Samtidigt har dessa två ungdomar valts ut av personal och möjligen har de
ansetts vara de som haft enklast att prata om problematiken och kanske också kommit längst i att
hantera den. Valet av yrkesverksamma personer hade troligtvis genererat ett annorlunda resultat om
de varit ifrån exempelvis skolans värld och inte från socialtjänst och behandlingsverksamhet.

Även  om  det  blev  en  någorlunda  jämn  könsfördelning,  totalt  tre  manliga  och  två  kvinnliga
informanter, är det svårt att uttala sig om kön har någon inverkan på resultatet. För att märka en
sådan effekt hade antalet informanter behövt vara mycket större. Samtidigt har resultaten mycket
gemensamt oavsett kön varför vi bedömer att könsaspekten är irrelevant utifrån just denna studie.
Det hade dock varit intressant att se om det finns olika faktorer vid hemmasittande kopplat till kön.

Det är viktigt att betona att studien inte är generaliserbar på befolkningen. Det som framkommer
under intervjuerna är enbart fem personers egen syn på den problematik hemmasittande medför och
på inget sätt en utsaga om andra i liknande situation.

Det är omöjligt att säga om ungdomarna förstärkt eller förminskat sina minnen i deras återgivelser
vilket självfallet kan ha påverkat resultaten, men vi kan enbart utgå från deras sanning och göra den
till vår sanning i vår analys. Ingen av informanterna sade sig ha några problem med att intervjuerna
skedde med hjälp av ljudinspelning. Det är dock möjligt att det kan ha skapat en viss påverkan då
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situationen kan kännas ny och främmande. Ljudinspelning har dock medfört möjligheten att återge
citat på ett helt annat sätt än vad som vore möjligt om vi antecknat hela intervjun vilket vi anser har
gett denna studie en mer personlig prägel. 

6.4. Slutsatser samt implikationer för framtida forskning och praktik
Skolan är för de flesta förknippat med en stor blandning minnen. Roliga upplevelser, nya vänner,
nervositet inför höstterminsstarten, längtan efter sommarlov, hemläxor, håltimmar och ångest inför
prov. Det är för många också ett minne av när man först upplevt den stora differensen av individer i
samhället i en större kontext än den hemma på gården. Inte bara lärarna är olika, vissa bra andra
sämre,  även  ungdomarna  skiljer  sig  märkbart  från  varandra.  Grupperingar  formas,  ibland  runt
gemensamma intressen, ibland på grund av utanförskap. Vissa ungdomar har det svårare och vissa
lättare än andra att hitta sin plats i skolans korridorer. Det blir tydligt under intervjuerna att det finns
många  orsaker  till  varför  en  ungdom blir  hemmasittande.  Det  rör  sig  bland  annat  om ångest,
depression, motivationsbrist  och social  fobi och ofta en kombination av flera av dessa.  Det går
också att se genom systemteorin hur familjen påverkas av ungdomens problematik. Systemet med
ungdomen rubbas och familjesystemet blir förändrat. Framför allt i en av intervjuerna där föräldern
till slut inte längre orkar försöka motivera sitt barn till skolgång.

Vidare forskning på området bedöms vara av stor vikt för att problemet skall kunna hanteras i god
tid innan det resulterar i hemmasittande. En bredare intervjubas av ungdomar, för att få deras syn på
situationen  vore  en  naturlig  startpunkt.  Även  en  programutvärdering  av  de  olika
behandlingsprogram som existerar för gruppen i Sverige skulle kunna vara ett område att utforska.
Det skulle också vara intressant att gå till skolans värld och granska hur de aktivt arbetar kring
denna typ av ungdomar, möjligen finns här en brist som kan belysas.

Vi  vill  understryka  att  vi  i  denna  uppsats  skriver  om  upplevelser  och  erfarenheter  från
yrkesverksamma personer och från ungdomar som i långa perioder suttit hemma istället för att vara
i  skolan.  Syftet  med denna uppsats  är  inte  att  presentera  något  generaliserbart  resultat  utan  att
studera och söka förstå några ungdomars egna berättelser och upplevelser av sin situation med hjälp
av  deras  egna  ord.  Inga  anhöriga  eller  personal  från  skola  har  fått  komma  till  tals  i  vår
undersökning. Viktigt att påpeka är också att ungdomarna vi intervjuat med största sannolikhet inte
är representativa för alla de som skolan försökt att arbeta med. Båda ungdomarna blev inskrivna på
behandlingshem och skolan lyckades  således  inte  att  fånga upp dem i  ett  tidigt  stadium. Detta
betyder dock inte att skolan misslyckas med att fånga upp andra ungdomar i liknande situation.

Genom uppsatsens gång blir  det  allt  tydligare att  ungdomar med hemmasittarproblematik är en
grupp som behöver mer uppmärksamhet än den får i dag. Den forskning som finns på området
saknar i stort ett brukarperspektiv och är snarare inriktad på det som professionella anser vara de
bäst fungerande metoderna. Dessa metoder må förvisso fungera i många fall, men det reser ändå
frågan om det kunde vara mer effektivt att använda sig av ungdomarnas egna tankar för att snabbare
komma till rätta med problemen. Intervjuerna, både med ungdomarna och med de yrkesverksamma,
pekar på att skolan idag är dåligt rustad för att kunna hantera dessa ungdomar.
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8. Bilaga 1.

Informationsbrev – Yrkesverksamma personer

Vi söker dig som arbetar med ungdomar som är eller varit hemmasittare

Hej!

Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter och kunskaper kring hur det är vara hemmasittare. Vi vill 
studera samhällsstödet utifrån flera perspektiv, bl.a. utifrån ett professionellt perspektiv och skulle 
därför vilja intervjua dig i din profession.
Uppgifterna kommer att hanteras konfidentiellt. Resultaten kommer endast användas inom ramen 
för vår c-uppsats. Intervjuerna beräknas ta cirka 30 minuter - 1 timme och är planerade att äga rum i
november eller december månad. Om så önskas, är du välkommen att ta del av den färdiga 
slutrapporten.

Vi som skriver uppsatsen heter Christian och Peter. Vi studerar till socionomer vid Uppsala 
universitet och går vår sista termin. Handledare är universitetsadjunkt Marianne Löfqvist som du 
når via mailadress eller telefonnummer.

Vår förhoppning är att studien kan bidra till att skapa en bild av hur stödet ser ut hos olika instanser 
som arbetar med denna grupp ungdomar och hur ni som professionella ser på problematiken, 
framgångsfaktorerna och behandlingen. 

Om du vill medverka på en intervju vänligen kontakta oss via mail eller telefon snarast, så hör vi av 
oss till dig inom några dagar för att komma överens om tid och plats för intervjun.
Du är självklart välkommen att höra av dig om du har några frågor eller vill ha mer information!
 
Tack på förhand för visat intresse!
Christian Lundgren Peter Kvist
Mailadress Mailadress
Telefonnummer Telefonnummer
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9. Bilaga 2.

Informationsbrev – till dig som haft långvarig sammanhängande frånvaro i skolan

Hej!

Vi är två socionomstudenter vid Uppsala universitet som heter Christian och Peter. 

Vi söker dig i åldern 15-20 år som haft en eller flera perioder av långvarig frånvaro från skolan 
någon gång i livet.

Vi är intresserade av att veta hur just du upplevt din situation innan, under och efter den långvariga 
frånvaron från skolan. Frågorna handlar t.ex. om vad du själv tycker var anledningen till att du 
slutade gå till skolan, vad som gjorde att du började i skolan igen och vilken typ av hjälp du upplevt
att du fått för att komma tillbaka till skolan. 

Alla uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas konfidentiellt, det kommer inte att framgå 
vem du är och det du säger till oss kommer inte att kopplas till dig. På detta sätt gör vi det som är 
möjligt för att göra din medverkan anonym i det resultat vi kommer fram till i vår uppsats. 

Intervjuerna beräknas ta cirka 1 timme och är planerade att äga rum i november och december 
månad. Du som deltagare har möjlighet att själv välja plats för intervjun om du så önskar, annars 
föreslår vi en plats. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Resultatet av intervjuerna vi genomför kommer att sammanställas som en del i en uppsats.
Vår förhoppning är att studien, där dina berättelser och upplevelser är viktiga, kan bidra till att öka 
förståelsen för vad ni som ungdomar själva tycker istället för vad de vuxna anser.

Om du kan tänka dig att vara med och bli intervjuad av oss eller vill veta mer vänligen kontakta oss 
via mail eller telefon som står här under. Som tack för din medverkan får du en biobiljett.

Handledare är universitetsadjunkt Marianne Löfqvist. Vill du komma i kontakt med henne går hon 
att nå på telefonnummer: telefonnummer eller email: mailadress 

Tack på förhand för visat intresse!

Christian Lundgren Peter Kvist
Mailadress  Mailadress
Telefonnummer Telefonnummer
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10. Bilaga 3. 

Intervjuguide - yrkesverksamma

Vad upplever du vara de vanligaste orsakerna till att unga människor blir hemmasittande?

Har du hittat några gemensamma faktorer eller egenskaper hos de hemmmasittare som du mött?

Upplever du att hemmasittare ett nytt fenomen/problematik eller är det ett nytt begrepp på något 
som funnits under en längre tid?

Hur upplever du att ungdomarna ser på sig själva och sin problematik sett till begreppet 
hemmasittare?

Arbetar ni utifrån någon särskild teori, enligt en viss metod? 

Kan du i korta drag beskriva hur ni arbetar med hemmasittare? 

Har du i ert arbete sett några gemensamma faktorer för framgång?

Finns det något som, i din mening, absolut inte fungerar?

Var upplever du att problemen i de flesta fall är hemmahörande? (T.ex. hos ungdomen, familjen, 
samhället, skolan)

43



11. Bilaga 4. 

Intervjuguide - ungdom

När, i vilken årskurs var det du slutade gå till skolan?

Var det något speciellt som hände som gjorde att du inte ville gå tillbaka till skolan mer?

Kan du beskriva lite hur ditt liv såg ut innan du slutade gå till skolan? 

Vilken typ av hjälp har du fått under tiden du inte var i skolan för att försöka börja gå dit igen?

Om du fick hjälp, vad var bra eller dåligt med hjälpen du fick? 

Hade någon annan hjälp varit bättre, tror du?

Om du börjat i skolan igen, vad gjorde att du började gå till skolan igen?

Vad tror du det var som fungerat bäst för att motivera dig till att börja skolan igen?

Ett ord som används för att beskriva ungdomar som har långvarig frånvaro i skolan är 
hemmasittare. Hur ser du på det ordet, är det ett bra eller dåligt ord att använda om dig och din 
situation?

Vad tror du är den vanligaste orsaken till att man slutar gå till skolan?
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