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Förord 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Björn Jonsson. Tack för ditt 

engagemang och lyhördhet, tack för att du ständigt uppmuntrat oss till att våga tänka 

innovativt och kreativt.  

“Tänk lite girlpower, våga ta för er i arbetet nu tjejer” - Björn Jonsson.  

Vi vill även tacka varandra då det sedan dag ett ständigt funnits ett stöd och förståelse 

gentemot varandra, det bästa beslutet vi tog inför uppsatsskrivandet var att aldrig ses innan 

klockan 9!  

 

Handledare: Björn Jonsson
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Abstract 

Title: Dear child has many names  

This is a study based on a content analysis on the phenomenon “hemmasittare” in Swedish 

daily press. The aim of the study was to get a deeper knowledge about the meaning and 

the description of the so called hemmasittare. The decision of analyzing the phenomenon 

in mass media was made of the fact that social problems is more seen in discussions of the 

society. The result ended up in two parts where the first part is called Who speaks about the 

hemmasittare while the other part was named Dear child has many names. The first part is mainly 

about the actor’s and the problems around “hemmasittaren” and in the second part it is 

presented three versions about the studied subject: the youth’s with neuropsychiatric 

disorders, genius youth’s and the youth’s that are in the grey spectrum. And lastly the result 

is analyzed and theoretical connected with support from earlier research about school 

absenteeism.  

Keywords: School refusal, stay home person, children and youth, school, school 

environment, content analysis.   
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Sammanfattning 

Titel: Kärt barn har många namn  

I den här studien har det utförts en innehållsanalys på fenomenet “hemmasittare” i svensk 

dagspress. Målet med studien har varit att få fördjupad kunskap vad gäller innebörd och 

beskrivningar av den så kallade hemmasittaren. Att analysera massmedia valdes utifrån att 

det är en offentlig arena som synliggör sociala problem och som därav har en stor påverkan 

på samhällets diskussioner. Studien resulterade i två delar av resultatanalys där den ena är 

kallad för Vem talar om hemmasittaren medan den andra är benämnd som Kärt barn har många 

namn. I den första delen presenteras främst aktörer och problematik kring “hemmasittaren” 

och i den andra delen presenteras det tre versioner av det studerade fenomenet: unga med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, unga med sär-eller lågbegåvning och unga som 

befinner sig i gråzonen. Resultatet är sedan analyserat och teoretiskt förankrat med stöd av 

tidigare forskning om skolfrånvaro.  

Nyckelord: skolvägran, hemmasittare, barn och unga, skola, skolmiljö, innehållsanalys.  
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1. Inledning 

Frågor om unga människors närvaro i skolan har under lång tid tilldragit sig intresse i 

samhällsdebatten. Frågan anses viktig då skolan är tänkt att fostra, utbilda och integrera 

unga människor till goda samhällsmedborgare där skolutbildning betraktas centralt för 

individens framtida självbestämmande, samhällsengagemang och självförsörjande 

(Richardson, 2004). Idag forskas det alltmera kring frånvaro i Sverige då skolfrånvaron 

enligt statistik ökar och i två rapporter, som utfördes av Skolinspektionen (2016a; 2016b), 

beskrivs det hur det hur det under hösten 2015 var nästan 1700 elever som rapporterades 

ha ogiltig sammanhängande frånvaro under minst en månad. Vid samma tidpunkt visade 

resultaten även att det är cirka 18 000 elever som har ogiltig upprepad ströfrånvaro under 

minst två månader. I Sverige är det idag en grundlagsstadgad skolplikt för barn- och 

ungdomar fram till årskurs 9 samt en lagstiftad rättighet vad gäller elevernas rätt till 

utbildning av kvalité i trygg miljö (Skolverket, 2010). Med dessa aspekter som grund är det 

därmed ett problem att skolfrånvaron ökar och att det är ett problem verkar även 

majoriteten av samhällets aktörer vara eniga om.  

Under senare år har diskussionen dessutom påverkats av en kategori unga människor som 

benämns för ”hemmasittare”. Ett belägg för att benämningen hemmasittare håller på att 

etableras som en problemkategori är att företaget Magelungen hösten 2018 anordnar en 

Nationell konferens om hemmasittare (Magelungen, 2018) och att samma företag tagit 

fram ett så kallat Hemmasittarprogram (HSP) som syftar till att hjälpa barn och unga 

tillbaka till skolan (Friberg, Karlberg, Sundberg Lax, & Palmér , 2015).  Marie Gladh och 

Krysmyntha Sjödin är även två andra författare som med Nyckelmetoden vänder sig till en 

kategori uttryckligen för hemmasittande barn och unga (Gladh & Sjödin, 2014). 

Hemmasittare verkar också få en viss relevans för det sociala arbetets praktik då det går att 

finna platsannonser där det söks efter personal som ska arbeta med problematiken (Bilaga 

1).  

För att studera fenomenet valdes det att utföra en analys av dagspress då sociala problem 

ofta beskrivs i massmedia. Vad gäller sociala problem anses det ibland krävas synlighet för 

att det ska räknas som sociala problem (Meeuwisse & Swärd, 2013). Om ett problem 

därmed lyfts upp som ämne på den offentliga arenan menas det då ofta väcka större 

uppmärksamhet än om problemet inte finns i det offentliga rummet. Vidare beskrivs 

uppmärksammande av sociala problem i massmedia bland annat syfta till att påverka och 
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beskriva problem, förändra attityder hos allmänheten, bekämpa myter och fördomar samt 

att ställa krav på politiker och beslutsfattare (Meeuwisse & Swärd, 2013). Med 

utgångspunkt från beskrivningen ovan ansågs det därmed mest lämpligt att granska 

fenomenet ”hemmasittare” i dagspress.  

1.1 Problemformulering   

Ett förhållande som gör fenomenet ”hemmasittare” angeläget är att det utifrån dagspress 

fortfarande uppfattas vara ett relativt nytt fenomen, detta samtidigt som det verkar 

kännetecknas av en omfattande problematik. Om det i studien visar sig att fenomenet är 

relativt nytt vad gäller skildring i dagspress kan det eventuellt finnas brist på forskning och 

därmed möjliga kunskapsluckor vad gäller vissa perspektiv kring det. 

Problemet med ”hemmasittare” är att det idag betraktas öka vad gäller skrivandet och 

diskussioner, både på nyheterna och via sociala medier. Vid dessa nyhetsflöden talas det 

mycket om att det är ett problem och det diskuteras bland annat lagstiftning, insatser och 

orsaker. Studien är även relevant för socialt arbete då det idag talas allt mer om 

benämningen hemmasittare i relation till Socialtjänst och Barn- och ungdomspsykiatrin. 

Eventuellt kan studien resultera i belysning av ett eller flera perspektiv som inte 

uppmärksammats lika mycket vid tidigare forskning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att beskriva och analysera hur benämningen hemmasittare får innebörd och 

kategoriseras via svensk dagspress, med hjälp utav följande frågeställningar;  

1. Vilka deltar i mediadiskussionen och vilka innebörder knyter de till fenomenet 

hemmasittare? 

2. Hur kan benämningen ”hemmasittare” förstås i förhållande till tidigare forsknings 

förklaringar av ungdomars skolfrånvaro? 

  



 

3 

2. Bakgrund: Den allmänna skolan och skolplikten   

Nedan följer en beskrivning av skolväsendet i Sverige från 1800-talet tills nutid då studien 

uppmärksammar hemmasittare i relation till skola och den rådande skolplikten. 

Opinionsbildningen kommer kontinuerligt skildras som en röd tråd då skolreformer 

ständigt speglats och påverkats utifrån samhällets politiska- ekonomiska- och sociala 

situation.  

2.2 Den allmänna folkskolan och skolplikt    

År 1842 instiftades det av samhället en obligatorisk folkskoleundervisning vilket kom att 

få stor betydelse för det svenska samhället (Richardson, 2004). Den nya folkskolestadgan 

beskrevs innebära principen om statens yttersta ansvar för alla medborgares uppfostran 

och undervisning, i samband med folkskolestadgan instiftades därmed det som vi idag 

kallar för skolplikt. Under 1840-talet föreslogs det dock inte ordagrant någon skolplikt, 

däremot underströks skyldigheten för varje barn att skaffa sig vissa kunskaper och 

färdigheter (Richardson, 1992). Efter ett antal av decennier av uppbyggnad av 

skolorganisation över hela riket resulterade det år 1888 i två sammanslagna skolsystem, nu 

enade med en gemensam funktion; ett statligt läroverk och en kommunal folkskola. År 1880 - 

1950 arbetades det därefter för fullt med att förvandla det dåtida parallellskolesystem till 

ett integrerat skolsystem. 

2.3 Elever som inte fullföljde grundskolan under 1800-talet 

Vad gäller skolpolitiska problem och elever som inte uppnår skolans lärandemål var det en 

problematik även under 1800-talet. Under slutet av 1800-talet var det nämligen 75 % av 

alla elever i ”läroverken” som avgick utan examen (Richardson, 2004) Det beskrivs vidare 

hur problematiken till stor del berodde på för utmanande målsättningar i latin samt på de krav 

som universiteten ställde, då grundskolan skulle fungera förberedande där kunskap i latin för 

universitetet var ett krav. De elever som däremot inte syftade till vidare akademiska studier, 

utan snarare ville förbereda sig för en yrkesverksamhet eller praktisk utbildning, avgick 

därför från grundskolan. Antal elever minskade i och med att det inte heller fanns någon 

alternativ examen än en studentexamen, detta oroade självfallet de styrande aktörerna. 

Efter ett antal diskussioner skolpolitiker och pedagoger emellan upprättades det senare en 

mer blygsam målsättning i latin som då blev frivilligt på gymnasiet i syfte att öka antal elever 

med fullföljd skolgång (Richardson, 2004). 
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2.4 Drömmen om ett klasslöst samhälle 

En annan anledning som uppmärksammas är att 75 % icke-godkända elever också ansågs 

bero på anknytningen mellan folkskola och läroverk (Richardson, 2004). Den politiska vänstern 

indikerade då på en klyfta mellan de olika skolsystemen folkskolan och läroverket och 

menade på att barn behöver gå i gemensam skola i flera år för ökad sannolikhet till 

överbryggande av samhällsklyftor. Den motståndsrörelse som fanns angående att göra 

folkskolan till “allmän bottenskola” var kritiska utifrån en pedagogisk synvinkel då de  

menade på att folkskolans beskaffenhet inte skulle kunna hålla det kvalitativa måttet. I 

slutet av 1800-talet utvecklades en viss anknytning mellan de två skolsystemen vilket 

resulterade i en viss ”reform” där folkskolan blev officiellt legitimerad samt utvecklad till 

en nioårig grundskola (Richardson, 2004).  

2.5 Skolreformer och den världsekonomiska krisen  

Under 1960-talet skedde det en del skolreformer, exempelvis instiftades det 

grundskolereformen, ett nytt gymnasium samt en integrerad gymnasieskola med 

reformerad yrkesutbildning (Richardson, 2004). Under början av 1970-talet utvecklades en 

djup och långvarig kris i hela världsekonomin vilket i Sverige resulterade i ökade krav på 

sparande inom de statliga och kommunala verksamheterna. Det i sin tur fick negativa 

konsekvenser för skolan och krisen fortsatte även in på 1990-talet i form av både hög 

arbetslöshet och fortsatt budgetunderskott. 

I slutet av 1980-talet utvecklades gymnasiets reformer ytterligare genom att utforma 

treåriga linjer på alla skolor, vidare infördes ett nytt inslag av styrning hos riksdag och 

regering där det utformades utvecklingsplaner med inriktning på uppföljning- och 

utvärderingsarbete i skolan. Utvecklingsplanerna kunde dels ses som ett policydokument 

men öppnade även upp möjligheter vad gäller uppdateringar kring nationella prov och 

betygsstatistik. När det väl var framme vid 1980-talet ökade snarare kunskapskraven och 

den dåvarande skolministern fick då i uppdrag av statsminister Olof Palme att “söka tvätta 

bort den flum-stämpel som skolan fått”, vilket också markerades i 1982 års regeringsförklaring: 

Barn och ungdomar är i skolan för att lära och utvecklas. Kunskap blir allt 

viktigare ju mer komplicerat samhällsliv och teknik blir. Därför får tillgång till 

kunskap inte bli ett privilegium för en avgränsad krets. Detta måste vara 

utgångspunkt i utbildningspolitiken (Richardson, 2004, s. 159) 
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2.6 Skolplikten 

Enligt Skolverket (2010) har alla barn i Sverige skolplikt och därmed en lagstadgad rätt till 

utbildning. Skolplikten i sig innebär även en närvaroplikt med syfte på elevens skyldighet 

att delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl 

att utebli. Vidare förklaras det att skolplikten inträder under höstterminen när barnet fyller 

7 år samt upphör vårterminen årskurs 9, därefter upphör skyldigheten till att delta i 

undervisning enligt skollagen (Skolplikt, u.å). Skolplikt motsvaras av rätt till utbildning och 

att det för barn i allmänhet gäller vanlig skolplikt men att de elever med psykisk 

utvecklingsstörning, syn-, hörsel- eller talsvårigheter har rätt till särskild skolplikt som 

fullgörs i särskola eller specialskola.  

Enligt skollagens bestämmelser (SFS 2010:800) gällande Sveriges skolplikt innebär lagen 

att:  

 Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel. 

Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars 

förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i 

skola (7 kap. 2 §).  

 Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri 

grundläggande utbildning i allmän skola (7 kap. 3 §). 

 En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i 

den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte 

har giltigt skäl att utebli (7 kap. 17 §).  

Angående skolplikt beskriver Skolinspektionen (2016a) att skolgången innebär att det är 

en del i utvecklingen som människa. Det beskrivs även hur skolan förbereder unga inför 

vuxenlivet och att det i sin tur resulterar i delaktighet i samhället samt ett 

identitetsskapande. I Sverige har vi skolplikt vilket inte bara är en plikt utan också en 

rättighet då det är alla barns rätt att få en kostnadsfri utbildning. Det belyses dessutom att 

det, trots rätt till skolplikt och grundlagsstadgad rätt till utbildning, ändå finns de barn som 

inte får den utbildning de har rätt till (Skolinspektionen, 2016a).  
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2.7 Skolinspektionen 

Enligt den statliga myndigheten Skolinspektionen (2018) är det kommunen eller chefen för 

en fristående skola som ansvarar över skolans resultat och kvalitet. I Skolinspektionens 

uppdrag handlar det huvudsakligen om att granska skolor och bedöma ansökningar 

angående att driva fristående skola. Myndigheten har bland annat tillsynsansvar för skola, 

vuxenutbildning, förskola och fritidshem vars tillsyn syftar till att se till att elever får en god 

utbildning i en trygg miljö. Inom uppdraget angående tillsyn och kvalitetsgranskning 

innebär arbetet att bidra till ökad måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet samt att 

skyndsamt handlägga signaler om missförhållanden. Myndigheten har även ansvar över att 

följa upp beslut om tillstånd och rätt till bidrag vid verksamhetens start, och att inom 

Skolinspektionens Barn- och elevombud (BEO) motverka kränkande behandling av barn 

och elever samt tillvarata individens enskilda rätt. I uppdraget ingår även att myndigheten 

ska upprätthålla kontakter med andra berörda myndigheter och organisationer, exempelvis 

kommuner eller elevorganisationer.   

2.8 Skillnaden mellan skolk och “hemmasittare”  

Angående begreppet skolk förklaras det av Skolinspektionen (2016a) innebära en elev med 

ogiltig frånvaro från skolan. Utifrån Gladh och Sjödin (2014) förklaras det att det finns ett 

antal skillnader mellan att vara hemmasittare/skolvägrare och skolkare. Som skolkare 

upplever ungdomen ingen rädsla eller ångest inför att vara i skolan, det gör däremot 

hemmasittaren och som skolkare försöker du dölja din frånvaro från föräldrarna medan 

vårdnadshavare till en hemmasittare oftast är medvetna om frånvaron. Andra skillnader är 

att en som skolkare sällan är hemma under skoltid utan snarare utomhus med vänner, 

medan hemmasittaren befinner sig i hemmet. En skolkare kännetecknas också oftare av 

utåtagerande anti-socialt beteende medan hemmasittaren är dess motsats. Till sist förklaras 

det även att skolkare generellt ofta är motvilliga till att utföra skolarbete medan en 

hemmasittare nödvändigtvis inte behöver vara det (Gladh & Sjödin, 2014).  Hemmasittaren 

beskrivs snarare vara en ungdom som gärna skulle utföra skolarbete om hen fick 

förutsättning för det, men som dessvärre inte har fått det.  
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3.Tidigare forskning om skolfrånvaro och teoretiska perspektiv 

Inom området skolk och skolfrånvaro finns det mycket tidigare forskning, både nationell 

och internationell. Vid sökning av ordet hemmasittare i sökmotorn Primo framkom det dock 

ytterst få fåtal sökträffar, därför söktes det istället på sökorden truancy, school refusal, och 

skolvägran. Endast peer reviewed artiklar har valts ut för att granskas samt både 

internationella och nationella artiklar för att få ett bredare perspektiv.  

Vid granskning av tidigare forskning upptäcktes en forskare vid namn Ken Reid som urskilt 

faktorer kring skolfrånvaro som är relevanta för den här studien. Reid (2008) 

uppmärksammar tre centrala faktorer angående varför barn och unga inte går till skolan; 

Barn och unga som ogillar att gå till skolan, Barn och unga med sociala svårigheter i uppväxtmiljön och 

Barn och unga med psykologiska svårigheter. Det belyses även en fjärde dimension som handlar 

om Institutionella faktorer i samverkan med de tre första faktorerna. De fyra perspektiven kommer 

nedan fungera som teoretisk grund vid senare resultatanalys.  

3.1 Barn och unga som ogillar att gå till skola 

Reid (2008) har försökt komma fram till varför elever inte går till skolan genom att fråga 

de som står närmast eleverna och problematiken: eleverna själva, deras föräldrar eller 

vårdnadshavare samt de professionella som arbetar med frågan kring skolfrånvaro. Efter 

att ha studerat orsaker kring varför elever ogillar skolan kom han fram till att 

bakomliggande faktorer är följande; 

 Mobbning  

 Inlärningssvårigheter  

 Dålig relation till lärare eller annan personal  

 Ogillar vissa ämnen  

 Grupptryck  

 Att individen känner sig osäker i skolan eller på väg till/från skolan 

Strand (2014) har kommit fram till att det är både interna och externa faktorer som bidrar 

till elevers skolfrånvaro, exempelvis faktorer såsom brist på motivation, uttråkning, brist 

på utmaning, prestationsångest, social exkludering, ensamhet samt att man inte förstod vad 

lärarna sa under lektionerna. Enligt Strand (2014) är det främst två övergripande begrepp 

som förklarar elevers skolfrånvaro: ursäkter och rättfärdigande. I grova kast betyder det att 
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man som person är medveten om att man har gjort något dumt, opassande eller fel men 

att man förklarar bort handlingen, samtidigt som man accepterar sitt ansvar för den 

handling man har gjort. Man förklarar också handlandet som ”passande” för situationen 

och på så sätt rättfärdigar sitt beteende. I studien uppmärksammas det även att många 

elever hade en dålig relation till lärarna och att det var konflikter i skolan, vilket kunde 

förklaras vara en bidragande faktor till att de kände sig oönskade i skolan och tillslut slutade 

gå till lektionerna. 

Attwood och Croll (2014) förklarar att det är många elever som väljer att inte gå till 

lektionerna enbart på grund av att de ogillar skolan. Runt 90 % av respondenterna hade 

angett att de ogillar skolan, lektionerna eller lärarna som bakomliggande faktorer till deras 

skolfrånvaro, medan närmare 20 % angav att det berodde på uttråkning. Enbart runt 5 % 

av respondenterna svarade att deras skolfrånvaro berodde på mobbning. Sommer (1985) 

visar på samma resultat som Attwood och Crolls (2014) och efter att Sommer (1985) 

studerat två olika grupper, varav den ena gruppen med icke skolkare och den andra en 

grupp där det ingick skolkare, visade resultatet på stora skillnader. Den största skillnaden 

mellan de två grupperna var deras skolresultat, och attityder gentemot skolan samt att de 

främsta faktorerna till skolfrånvaro var uttråkning och ogillande av skolan eller lärarna. 

Elever med skolk och skolfrånvaro kunde också kopplas till störande klassrumsbeteende 

när de befann sig på lektionerna. 

3.2 Barn och unga med sociala svårigheter i uppväxtmiljön 

När det kommer till svårigheter och problem i uppväxtmiljön beskriver Reid (2008) att det 

bland annat kan handla om följande faktorer: 

 Brist på omvårdnaden gällande barnens skolgång  

 Bristande föräldraförmåga  

 Brist på disciplin  

 Fattigdom (socioekonomisk status)  

 Sömnsvårigheter  

 Att individen inte får hjälp med läxor  

Hochadel, Frölich, Wiater, Lehmkuhl och Fricke- Oerkermanns (2014) har undersökt om 

det finns ett samband mellan sömnproblem och beteende när det kommer till skolvägran. 
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Efter att 1490 barn i åldrarna 8-11 år svarat på olika enkäter tillsammans med sina föräldrar 

visade resultaten att sömnproblem under barndomen är ett återkommande problem samt 

att det är en tydlig ökad grad av skolvägran bland de barn som hade svårigheter med 

sömnen. Därmed finns det ett samband mellan sömnproblem och skolvägran. Det visade 

även att utifrån de tre tillstånden sömnlöshet (icke ihållande sömn), nätter av mardrömmar 

samt trötthet under dagen finns ett samband mellan sömnsvårigheter och 

ångestproblematik, depression och separationsångest. Det forskarna vill betona är att hellre 

se sömnproblem och skolvägran i relation till varandra istället för isolerade fenomen som 

inte samverkar. 

I en annan studie (Carless, Melvin, Tonge, Newman , & Kaslow, 2015) används begreppet 

parental self-efficacy (PSE) för att förklara elevers frånvaro från skolan. PSE är 

ursprungligen ett begrepp som skapades av Bandura (1997) och definieras som en individs 

uppskattning av sin egen kompetens i sin föräldraroll och baseras på hans socialt kognitiva 

teori. Studien genomfördes på en klinik för barn och ungdomar som inte går i skolan där 

alla deltagare hade minst en ångestdiagnos samt minst 50 % frånvaro från skolan. 

Resultatet visade att föräldrar till barn med skolvägran hade lägre nivåer av PSE än 

föräldrar med elever som gick till skolan. Låga nivåer av PSE visade även ha en koppling 

till föräldrarnas nivåer av ångest och depression. Carless et al. (2015) kom därmed fram till 

i att det går att dra kopplingar mellan låg eller hög PSE hos föräldrarna och barnens 

skolfrånvaro- eller närvaro. Vidare uppmärksammas problemet bland yngre barn mellan 

fem och nio år (Kearney, Chapman, & Cook, 2005). Det förklaras att just yngre barn i de 

flesta fall inte går till skolan/förskolan för att de bland annat lider av separationsångest och 

har uppmärksamhetssökande motiv bakom deras beteende. Oftast karaktäriseras dessa 

barn även med egenskaper som stark viljestyrka, envishet och manipulativa drag.  

Hagborg, Berglund och Falkhe (2018) uppmärksammar att det finns kopplingar mellan 

skolfrånvaro och barnmisshandel, då studien visade på signifikanta skillnader i 

skolfrånvaro bland elever som utsatts för barnmisshandel och jämfört med de elever som 

inte har det. De belyser vidare hur skolfrånvaro även kan ha ett samband med bland annat 

enförälderhushåll, att eleven är född utanför Sverige och/eller har sämre socioekonomisk 

situation (Karlbeg & Sundel; Strand & Granlund, 2014, refererad i Hagborg Berglund & 

Fahlke, 2018). 
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3.3 Barn och unga med psykologiska svårigheter  

 Skolfobi  

 Negativ självbild 

 ADHD och andra relaterade diagnoser 

 Känslomässiga störningar/svårigheter  

Ovan nämns de fyra faktorer som Reid (2008) anser ingå i perspektivet kring psykologiska 

svårigheter. Kearney, Chapman och Cooks (2005) förklarar att orsakerna som ligger bakom 

yngre elevers frånvaro i skolan/förskolan handlar om separationsångest, manipulativa 

drag, uppmärksamhetssökande motiv samt känslomässiga svårigheter hos barnet.  

Ek och Eriksson (2016) har studerat ett antal ungdomar som på grund av skolk och 

skolvägran varit i kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin (BuP). Resultatet visade att 

vårdtiden varierar stort för de tjugo ungdomarna, trots att alla var inskrivna på BuP för 

samma problematik. Det framgår även att olika professioner inom BuP sätter olika 

diagnoser, och att en och samma ungdom under perioden kan ha flera olika diagnoser 

samtidigt som det generellt dröjer anmärkningsvärt mellan uppföljning och kontroll. Det 

visade därmed på att en längre tids diagnoser och behandlingsåtgärder från BuP inte tycks 

ge någon betydande förbättring av ungdomarnas lidande, symtom och förmåga att klara av 

vardagslivets krav så som skolgången. Det innebär att hjälpen för elever med stor 

skolfrånvaro inte får tillräckligt eller bra nog hjälp från professionella för att lyckas komma 

tillbaka till skolan igen. 

Ek och Eriksson (2013) har även gjort en litteraturstudie om skolvägran som bland annat 

visade att skolvägran hade kopplingar till depression, ångest, social fobi och 

separationsångest. Magont och huvudvärk var också ofta förekommande hos ungdomarna, 

och det visade sig även att cirka hälften av de ungdomar som vägrade gå till skolan var 

deprimerade samt att många av de här ungdomarna hade föräldrar med psykiatriska 

diagnoser. Till sist nämns betydelsen av att skolan, föräldrarna, eleverna själva och barn-

och ungdomspsykiatrin/service (motsvarande BuP och Socialtjänsten) tillsammans måste 

dela samma bild av problemet för möjligheten att lösa det. 
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3.4 Institutionella faktorer i samverkan med de tre första faktorerna 

I det fjärde perspektivet av Reids (2008) forskning beskrivs en ungdoms skolfrånvaro bero 

på en kombination av ovanstående tre faktorer i samverkan med institutionella faktorer. 

Han menar på att skolfrånvaro inte enbart beror på en faktor utan att det beror på flera 

olika anledningar som samverkar med varandra. Han ställde frågan vem man egentligen kan 

skylla på gällande problematiken då det enligt hans forskning inte går att skylla på enbart 

en part. Han kom fram till att följande parter kan vara inblandade i en ungdoms 

skolfrånvaro: 

 Föräldrar och vårdnadshavare 

 Socialtjänsten 

 Regeringen 

 Andra skolelever 

 Skolan 

 Den lokala ekonomin (i kommunen) 

 Samhället 

 Kulturella skillnader 

 Forskning 

Virtanen, Kivimäki, Loupa, Vahtera, Elovainio, Kojela och Pietikäinens (2009) belyser 

sambandet mellan ungdomars skolfrånvaro och institutionella problem. De förklarar att 

ungdomar uppfattar sig mindre lyssnade på i skolor där dess skolpersonal själva 

rapporterade om brist på tillit och medinflytande över deras egen profession. Vidare 

förklaras det också att personal upplever bristande stöd i att utforma nya innovativa idéer 

i relation till sin arbetsplats, vilket har ett samband med skolfrånvaro hos ungdomarna. 

Virtanen et al. (2009) förklara att det även finns ett samband mellan elevers frånvaro och 

personalens känsla av att arbeta under otydliga mål samt att personalen upplever sig ha 

svårt att påverka sin egen arbetssituation. Slutligen går det att dra kopplingar mellan ökad 

depression och andra fysiska- eller psykiska problem hos elever som har lärare som arbetar 

under otydliga arbetsvillkor samt där skolklimatet är sämre. 

Sedan har både Strand och Granlund (2014) samt Ekstrand (2015) kommit fram till att det 

finns flera olika faktorer till skolfrånvaro, och att det även ligger på en strukturell nivå. 
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Strand och Granlund (2014) beskriver i en studie gjord på 90 svenska elever att det finns 

tre olika faktorer till elevers frånvaro från lektionerna: individuella, skolrelaterade och 

psykosociala faktorer. De fann ett samband mellan skolfrånvaro och att ha svårigheter i 

skolan, framför allt när det kommer till att klara de nationella proven i årskurs fem och nio. 

Vidare förklaras det att finns ett behov av mer forskning som är mer fokuserat på 

skolarbete, skolor och samhällen (Ekstrand, 2015). Anledningen till att det behövs mer 

forskning om just dessa tre områden förklaras bero på att elever som skolkar gör det för 

att de bland annat känner att skolarbeten är meningslösa och inte utmanande nog. Det 

poängteras vidare att skolan måste kännas meningsfull och utmanande för eleverna för att 

de ska vilja gå till skolan, men även att det måste ske ett skifte av perspektiv för att förhindra 

elever från att inte närvara på lektionerna. En slutsats är att det måste ske förändringar i 

bland annat strukturen, läroplanen, skolkulturen och miljön på skolorna för att problemet 

ska bli bättre. 

3.5 Teoretiska perspektiv 

Med hjälp av ovanstående forskningsöversikt har följande teoretiska perspektiv utarbetats  

och sammanfattats kort nedan. Som nämnt innan uppmärksammar Reids (2008) forskning 

fyra faktorer gällande skolfrånvaro; Barn och unga som ogillar skolan, Barn och unga med sociala 

svårigheter i uppväxtmiljön, Barn och unga med psykologiska svårigheter samt Institutionella faktorer i 

samverkan med de tre första faktorerna. Inom det första perspektivet, som förklarar att 

skolfrånvaro grundar sig i att elever ogillar skolan, uppmärksammas följande faktorer: 

 Mobbning  

 Inlärningssvårigheter  

 Ogillande av vissa ämnen  

 Grupptryck  

 Dålig relation till skolpersonal  

 Osäkerhet, både av att vara i skolan samt att ta sig till/från skolan. 

I det andra perspektivet, gällande att skolfrånvaro beror på sociala svårigheter i 

uppväxtmiljön, beskrivs det istället handla om följande: 

 Brist på omvårdnad gällande barnens skolgång  

 Bristande föräldraförmåga  
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 Brist på disciplin  

 Fattigdom (socioekonomisk status)  

 Sömnsvårigheter  

 Att barnet inte får hjälp med sina läxor  

Det tredje perspektivet uppmärksammar psykologiska svårigheter, vilket förklaras 

innefatta dessa fyra faktorer:   

 Skolfobi  

 Negativ självbild  

 ADHD eller andra relaterade diagnoser  

 Känslomässiga störningar/svårigheter 

 

Till sist beskrivs det fjärde perspektivet, som förklarar att problematiken till skolfrånvaro 

beror på en samverkar med de tre första perspektiven samt institutionella faktorer. Vidare 

beskrivs följande parter vara inblandade i en ungdoms skolfrånvaro: 

 Föräldrar och vårdnadshavare 

 Socialtjänsten 

 Regeringen 

 Andra skolelever 

 Skolan 

 Den lokala ekonomin (i kommunen) 

 Samhället 

 Kulturella skillnader 

 Forskning 
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4. Metod 

4.1 Urvalsprinciper och motivering  

I uppsatsen används en kvalitativ ansats för att undersöka förståelsen av hemmasittare i 

dagspress. Valet att analysera hur svensk dagspress beskriver fenomenet utfördes på grund 

av att vald data ständigt skildrar och speglar samhällsfenomen, därav en lämplig 

informationskälla. Ett annat argument bakom beslutet var att källan ansågs mest relevant 

kopplat till syfte och frågeställningar.  

4.2 Datainsamling  

Urval av data har inhämtats från tre olika tidskrifter; Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet 

(SvD) och Göteborgs-Posten (GP). De tre tidskrifterna är valda utifrån att de dels speglar de 

två största städerna i Sverige samt att de tillhör de mer rikstäckande tidskrifterna 

jämförelsevis med resterande dagspress i Sverige. Efter insamlad data i form av 

tidningsartiklar utfördes därefter ett totalurval på det empiriska materialet , vilket 

resulterade i artiklar från och med januari 2013 till och med 31 mars 2018. Sökningen av 

datamaterial utgick från databasen Retriever där sökordet hemmasittare användes. Efter 

sökning på valda tidskrifter och tidsspann sparades allt material ned i en PDF-fil (Bilaga 2) 

som sedan skrevs ut i syfte att underlätta senare kodning och analys av materialet. Totalt 

genererades det 18 artiklar från DN, 17 från SvD och 13 artiklar från GP. Några artiklar 

sållades bort under analysens gång på grund av dubbletter samt att de visade sig handla om 

något helt annat än vad som var tänkt att studeras i den här studien. Totalt blev bortfallet 

sex artiklar. 

Dagens 

Nyheter 

Svenska 

Dagbladet 

Göteborgs-

Posten 

Bortfall Totalt 

18 17 13 6 48 

Artiklarna är sedan numrerade i resultatet från 1-48 (se Bilaga 2) för att underlätta 

läsningen. Vid citering är det exempelvis utformat som “Citat” [nr. 5] eller “Citat” [nr. 5 - 

socionom]. Det valdes att skriva ut aktören efter citatet när det var tydligt, men vid otydlig 

källa har citaten endast benämnts med nummer: [nr. 5].  
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4.3 Bearbetning, kodning och analys  

Att bearbeta materialet i form av innehållsanalys beslutades vara lämpligt då det beskrivs vara 

en metod som handlar om att analysera dokument och text (Bryman, 2011). Då studiens 

ramverk skulle innefatta hur fenomenet beskrivs i media blev studiens första analytiska steg 

att först och främst utforma ett antal frågeställningar att koda utifrån. Forskningsfrågor är 

av betydelse för analysen då det styr val av medier att innehållsanalysera, och det fungerar 

även som ett stöd vad gäller senare utarbetning av kodningsschema. Det beskrivs vidare 

att det utefter tydliga frågeställningar konkretiserar de dimensioner som är tänkta att 

analyseras samt sannolikheten för att i slutändan landa i ett tydligt och fördjupat resultat 

och analys (Bryman, 2011).  

Utifrån 5 frågeställningar utfördes det först en initial kodning på de 42 artiklar som 

genererats i urvalet, frågeställningarna var följande: 

1. Ange tidning och stad den skildrar. 

2. Utifrån vems perspektiv talas det om hemmasittare? 

3. Hur benämns hemmasittare? Finns det några alternativa benämningar? 

4. Diskuteras det ansvar kring fenomenet? 

5. Diskuteras det åtgärder kring fenomenet? 

Det upptäcktes snabbt hur väl det underlättade att koda med stöd av frågeställningar då 

det resulterade i mer struktur och tydlighet. Initial kodning innebär en mer detaljerad 

kodning där det ofta sker koder för varje textrad (Bryman, 2011), i detta fall kodade båda 

parter genom att notera och färgmarkera ord/delar som både svarade på frågeställningarna 

men som också ansågs vara av analytisk vikt för resultatet. Efter varje initialt kodad artikel 

skedde därefter en avstämning och diskussion, och genom att jämföra varandras koder 

öppnade det även upp för möjligheten att se ifall liknande mönster, begrepp och kategorier 

genererats. 

Vid den första kodningen upptäcktes det även att det trots likadana förutsättningar (urval 

av data och kodningsschema) ändå kunde resultera i olika svar och tolkningar trots att 

innehållet var densamma. Exempelvis landade den ena granskaren i att ofta fundera över 

vilka röster eller perspektiv som inte hördes, medan den andra granskaren snarare utgick 
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från det som ordagrant skrivits om i artikeln. I början diskuterades det om huruvida olika 

tolkningar skulle kunna visa sig bli en senare riskfaktor för meningsskiljaktigheter. Vid 

senare process visade det sig snarare innebära en styrka då olikheterna ledde till en 

flerdimensionell resultatanalys och diskussion.  

Efter den initiala kodningen utfördes det en selektiv kodning där skillnaden är att den 

selektiva kodningen fördjupar och kategoriserar analysen ytterligare (Bryman, 2011). Den 

selektiva kodningens funktion förklaras vidare vara att generera kategorier då det här 

handlar om att koda selektivt såsom att finna koder av mest djup och analytisk vikt. Den 

syftar dessutom till att hitta varians och likheter. I den här studien var det här momentet 

viktigt då den mer fokuserade kodningen resulterade i mer tydlighet och djup vad gäller 

kategorier, inriktning och textinnehåll.  

Under den här processen utvecklades det huvud- och underrubriker vilket också 

förtydligade de mönster och beskrivningar som utvunnits angående fenomenet 

“hemmasittare”, vilket också står till grund för resultatet. Det som varit intressant vid 

skrivandet är hur det, trots “fastställda” kategorier och rubriker, ändå skett flertal 

revideringar under tidens gång.  

4.4 Etiska överväganden  

Vid uppsatsens uppstart diskuterades det vilka etiska överväganden som möjligtvis skulle 

kunna uppstå. Det ledde till en etisk aspekt vilket handlade om hur mycket det var tänkt 

att uppmärksamma och markera namn i den granskade dagspressen. För att undvika det 

eventuella etiska dilemmat uteslöts därmed fullständiga namn i resultatet, ett relativt enkelt 

beslut då fullständiga namn inte heller var relevant för arbetet. Inför arbetet har dessutom 

skolans obligatoriska etiska egengranskning har lästs igenom och undertecknats av alla 

berörda parter. 

Vidare när det gäller etiska aspekter i relation till dokument som cirkulerar på internet 

beskrivs det att en studie kan landa negativt beroende på urval, hur och vad som analyseras  

(Bryman, 2011). Det som kan vara etiskt känsligt är att göra så kallade “smyg-studier” på 

andras gruppchatt eller gruppdiskussioner, detta i och med att forskaren då bryter mot 

samtyckeskravet. Kravet innebär att individen ska ha blivit införstådd i vad 

undersökningen/intervjun syftar till, rätt till information angående vad undersökningen 

innebär och kring medverkan. Ett motargument kan dock vara att samspelet här är  

offentligt, jämförelsevis med insändare i tidningar där varken tillstånd eller samtycke krävs. 
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Det förklaras vidare att det inom forskningsetiken betonas att alltid ha respekt för en 

människas rätt till privatliv samt att det inte är acceptabelt att överträda den rättigheten 

inom forskning (därav är detta ett krav nära kopplat till samtyckeskravet). Det som kan 

anses vara användbart/godtagbart material för forskningsändamål om informationen är 

arkiverad på ett offentligt och lättillgängligt sätt, nåbar utan krav på lösenord, att materialet 

inte är känsligt samt att det inte finns någon policy eller regel som säger att det är förbjuden 

användning av materialet (Bryman, 2011). Ovanstående kriterier uppfattas kunna tillämpas 

väl på studiens urval av data.  

Med tanke på att det i denna studie utförts en analys på offentliga handl ingar i form av 

tidningsartiklar har det inte brutit mot samtyckeskravet då det varken gjorts i smyg eller 

utan respekt för respondenternas privatliv. Det har också förutsatts att respondenterna i 

tidningsartiklarna varit informerade om att intervjuerna inte utförts i forskningssyfte, en 

aspekt det ständigt funnits medvetenhet kring vid presentation av resultat och analys. Till 

sist har det även förutsatts att respondenterna i sitt sammanhang själva kunnat välja att inte 

lämna ifrån sig vissa privata uppgifter utifrån konfidentiell natur. Därmed har materialet 

anonymiserats (Bryman, 2011).  

4.5 Autenticitet inom media 

Även om media ofta kan betraktas som äkta (autentiskt) kan det angående autenticitet 

ibland innebära en utmaning då det ofta kan vara svårt att få någon information vad gäller 

upphovsmännen bakom artiklarna, exempelvis om skribenten haft nödvändig kunskap om 

det hen skrivit om (Bryman, 2011). Arbetet bedöms vara autentiskt då det inte finns något 

som skulle peka på att det inte är det, framförallt när dagspressens innehåll skildrat 

samhällsmedborgares beskrivningar kring det studerade fenomenet. Det beskrivs även vara 

en fördel att använda källor i form av dokument såsom tidningsartiklar då urvalet 

kännetecknas av att inte ha påverkats av forskarens värderingar eller uppfattningar. Det 

innebär därmed att datan är av icke-reaktivt material och därför utan påverkanseffekter 

(Bryman, 2011).  

Sammanfattningsvis anses även urvalet vara av stor tillförlitlighet då det finns en tillit till 

att materialet både är trovärdigt, pålitligt och möjligt att styrka och konfirmera, bland annat 

genom att artiklarna har bifogats som bilaga. Det är dessutom svårt att tänka sig att 

dagspressens innehåll inte är tillförlitligt eller trovärdigt när urvalet även hämtats från 

Sveriges mest rikstäckande dagspress, också med tanke på att datakällans innehåll främst 
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uppmärksammar röster i samhället. Materialet kan däremot inte betraktas som direkt 

överförbart till andra kontexter då en kvalitativ studie heller inte syftar till att kunna 

generaliseras. En förhoppning är dock att resultatet blir användbart för framtida forskning 

även om det inte är generaliserbart (Bryman, 2011).   
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5. Hemmasittaren i media 

I följande avsnitt kommer resultat och analys presenteras, där resultatet har delats upp i två 

avsnitt; Vem talar om hemmasittaren och Kärt barn har många namn. I första delen kommer 

studiens första frågeställning att besvaras med hjälp utav tidigare forskning: Vilka deltar i 

mediadiskussionen och vilka innebörder knyter de till fenomenet hemmasittare?  I andra delen kommer 

andra frågeställningen besvaras i förankring till teorin: Hur kan benämningen “hemmasittare” 

förstås i förhållande till tidigare förklaringar om ungdomars skolfrånvaro.  

5.1 Vem talar om hemmasittaren 

Gällande ansvar kring de hemmasittande ungdomarna uttrycker en insändare det på 

följande sätt “(...) pekade soc, Bup, habilitering och skola på varandra, ingen tog ansvar.” [nr 48 - 

insändare, pappa]. Insändaren beskriver ett stort missnöje över hur alla professionella som 

har ansvar över samhällets ungdomar skyller ifrån sig på varandra istället för att samarbeta 

och ta ansvar. En annan person belyser istället föräldraansvaret och beskriver att ”men 

därutöver vilar ansvaret på föräldrarna (…) På vilket sätt hjälper man ett i övrigt normalt fungerande 

barn genom att låta det stanna hemma?” [nr 14]. I en artikel förklarar de att föräldrar är skyldiga 

att se till att barnen går till skolan och lektionerna, men att skolan har ansvar att utreda 

orsakerna bakom omfattande ogiltig frånvaro samt att sätta in nödvändiga åtgärder efter 

detta. Om skolans åtgärder och insatser inte är tillräckliga så ska sedan Socialtjänsten och 

Barnpsykiatrin kopplas in. Trots detta förklaras det att Skolinspektionen har gjort en 

granskning som understryker att skolorna och huvudmännen behöver bli bättre på 

uppföljning av elever med hög frånvaro samt att samordningen mellan olika myndigheter 

behöver bli bättre. 

5.1.1 Lagen, skyldigheter och ansvar 

Många artiklar har skrivit om hur olika skolor blir hotade med vite av Skolinspektionen på 

grund av bristande hjälp till ungdomar som inte går till eller klarar av skolan. Till följd av 

detta väljer några av skolorna i sin tur att hota föräldrarna med vite ifall de inte lyckas få 

sina barn till skolan, vilket visar på att skolan lämnar över problemet till föräldrarna utan 

att själva ta ansvar. En skola har hotats med vite ifall skolan inte lyckas presentera ett förslag 

på hur den fortsatta skolgången ska se ut för en särskild ungdom. Ungdomen i fråga har 

inte fått undervisning på ett helt år, och ifall skolan inte lyckas få tillbaka ungdomen till 

skolan kan de få böta 300 000 kr. Skolinspektionens beslut om vite lyder på följande sätt:  
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Med hänsyn till bristens allvar, den långa tid under vilken den pågått, och de 

omfattande konsekvenser som bristen fått för eleven är det angeläget att 

huvudmannen och skolan snarast vidtar kraftfulla åtgärder för att se till att 

eleven fullgör sin skolgång och att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses. (...) 

Det är anmärkningsvärt att någon ordentlig kartläggning/analys av de 

bakomliggande orsakerna till elevens höga frånvaro inte genomförts. [nr. 44 - 

skolinspektionen] 

Det är tydligt att Skolinspektionen anser att skolan inte har gjort tillräckligt för att hjälpa 

ungdomen med skolgången, framförallt eftersom ungdomen i fråga har neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och har haft svårigheter sedan skolstarten. Pappan till eleven 

förklarar att de i flera år har kämpat för dotterns skolgång, men inte fått något gensvar. 

“Äntligen händer det något och jag känner mig lättad och glad, vi har kämpat i fem år. (...) Hon har 

heller inte fått hemundervisning, som vi har frågat efter (...).” [nr. 44 - förälder]. Skolans svar på det 

hela är att försvara sig genom att påpeka att problematiken kring hemmasittare inte enbart 

är en skolfråga, utan att det också krävs ett nära samarbete med individ- och 

familjeomsorgen. Det visar på att skolan i det här faller inte vill ta på sig ansvaret helt själva, 

utan även blandar in andra aktörer, vilket visar på institutionella brister. 

Det beskrivs även att en annan kommun hotats med vite från Skolinspektionen, där 

kommunen sedan hotat den berörda ungdomens familj med vite om de inte lyckas få hen 

tillbaka till skolan. Ungdomen i fråga har även i det här fallet neuropsykiatriska 

nedsättningar, och har problem med att vistas i skolan. Föräldern anmälde därav skolan till 

Skolinspektionen eftersom skolan inte har erbjudit tillräckligt med hjälp och stöd gällande 

skolgången. Skolinspektionen hotade då skolan med vite efter en granskning, där skolan i 

sin tur hotade mamman med vite ifall “hon inte inom fem dagar meddelar något giltigt skäl till 

varför eleven inte fullgör skolplikten.”. Skolan hade även gjort en orosanmälan till Socialtjänsten 

som avskrevs då de inte fann några brister i föräldraskapet. Skolan lade då ansvaret på 

någon annan istället för att själva göra det som krävdes, de påpekar bland annat att “Men 

föräldrar har också ett ansvar att se till att de föreslagna åtgärderna fullföljs.”  [nr. 43 - skolan]. Det 

finns därmed institutionella brister eftersom skolan inte gjort t illräckligt för att hjälpa 

ungdomen med sin skolgång, framförallt eftersom hen har rätt till särskilt stöd på grund 

av sin neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Reid (2008) beskriver att elever med 

psykologiska svårigheter är stort representerade i den grupp som har stor skolfrånvaro, 

vilket gör det viktigt att skolan tar sitt ansvar för att hjälpa dessa elever istället för att lägga 
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ansvaret på andra aktörer. Skolan har då brustit här och inte gett det stöd som ungdomen 

behöver. 

Det beskrivs också hur föräldrar “okynnesanmäler” skolor och lärare till Skolinspektionen, 

samt hur de hotar skolorna med att de ska låta deras barn få byta skola ifall lärarna inte gör 

som de säger. Det förklaras att Skolinspektionen under 2017 fick in cirka 500 anmälningar, 

bland annat om hur skolorna inte har gett tillräcklig hjälp och stöd till ungdomarna. I en 

tredjedel av fallen visade det sig att skolorna faktiskt inte hade gjort tillräckligt för att se till 

att eleverna inte kommer till skolan, vilket även här visar på institutionella brister som Reid 

(2008) belyser. Det är då problematiskt när skolorna brister i sitt stöd då det kan leda till 

att ungdomar slutar att gå till skolan. 

En person beskriver att det är vanligt att skolor anmäler föräldrar till socialförvaltningen 

eller hotar med polis och böter för att deras barn inte kommer till skolan. Personen 

förklarar att detta kan bero på att föräldrarna tidigare har anmält skolan till 

Skolinspektionen, vilket gör att skolan anmäler föräldrarna tillbaka. 

Skolan vill sällan erkänna problem med sin egen miljö och så gör man en 

orosanmälan i stället när barnen inte kommer till skolan. Men när det inte finns 

dåliga hemförhållanden i dessa familjer, vad ska socialförvaltningen göra? De 

kan inte ta över de problem som skolan har att lösa. [nr 1 - Representant för 

Barn i behov] 

Många av dessa elever blir därmed hemmasittare och tampas ofta med depression, 

utmattning och andra psykiska problem. Personen i citatet ovan uppmanar därav skolan 

och föräldrarna att sluta “kasta grus på varandra” eftersom det skapar ett ohållbart 

arbetsmiljöproblem för både lärare och elever. Hon menar på att det är skolans huvudmän 

och skolpolitiker som måste skapa bättre förutsättningar för skolan och eleverna, då 

föräldrarna inte har någon större makt över hur skolan ska se ut. I samma artikel förklarar 

ordförande för Lärarnas Riksförbund att föräldrar och lärare egentligen står på samma sida 

gentemot skolledningar och huvudmän när det gäller ungdomar med särskilda behov, men 

att föräldrarna i ren frustration går på lärarna. Lärarna har ingen egentlig makt att göra 

någonting, vilket gör att de i sin tur blir frustrerade och att det därför skapas konflikter 

mellan lärare och föräldrar. 
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5.1.2 Åsikter om föräldraansvar  

Många artiklar har nämnt föräldrarnas ansvar för ungdomarnas stora frånvaro från skolan. 

En specialpedagog beskriver att många tror att det “handlar om “inkompetenta’ föräldrar, eller 

att beteendet har moralisk karaktär och går att uppfostra ’bort’.” [nr 5 – specialpedagog]. Hon 

förklarar att många föräldrar till barn som inte går till skolan ofta får höra hur det är skadligt 

för barnet att sitta hemma, att det isolerar barnet. I samma artikel tar de även upp hur 

föräldrar till barn med neuropsykiatriska nedsättningar (npf) i många fall blir sjukskrivna 

på grund av barnets problematik. De belyser en undersökning som organisationen 

Attention har gjort som visar att runt 47 % av föräldrarna till barn med npf har varit 

sjukskrivna till följd av barnets funktionsnedsättning. I en annan artikel skriver de att: 

Hur svårt kan det egentligen vara att få sitt barn att gå i skolan? Det är väl bara 

att säga till på skarpen, hota med indragen månadspeng eller helt enkelt följa 

med till lektionen. [nr 27] 

Samma mönster går att finns här, att föräldrar möter dessa kommentarer och blir 

ifrågasatta och misstänkliggjorda av både skolan och andra föräldrar. En förälder berättar 

att det är svårt att “kompensera för skolans brister” och att det är svårt att kämpa och försöka 

få till barn att återvända till skolan när hon vet att hennes son utsätts för både psykisk och 

fysisk mobbning. Trots att det är vårdnadshavarna som har ansvaret att se till att barnen 

fullföljer sin skolplikt kan det vara svårt som förälder att tvinga sitt barn att gå till skolan 

när man vet att hen mår ”dåligt i skolan och vägrar att sätta sin fot där”. En kurator beskriver 

att barnen bland annat låser in sig på toaletten, hotar med att skära sig eller hoppa från 

balkongen, vilket gör att föräldrarna kan känna sig maktlösa. Föräldrarna hamnar då i den 

situationen där de tampas med vad som är viktigast, barnets utbildning eller psykiska hälsa 

då skolan innebär stora svårigheter psykiskt för dem. Många föräldrar väljer då barnets 

hälsa först. 

Det går att se att både psykiska - och sociala svårigheter i uppväxtmiljön spelar en viktig 

roll i en ungdoms skolgång (Reid, 2008). Samtidigt som barnen i fråga mår dåligt kan också 

föräldrarnas föräldraförmåga (PSE) vara av betydelse (Carless et al, 2015) vilket går att se 

då bland annat en förälder i en artikel själv var sjukskriven. Visserligen beskrivs inte orsaken 

till förälderns sjukskrivning, men det går att se att föräldrarnas nivåer av PSE kan spela in 

hur de hanterar situationen. Genom att ha höga nivåer är det lättare att stå emot den 

hemmasittande ungdomens medan när man har lägre nivåer kan det vara svårare. Dock 
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kan det vara svårt som förälder, oavsett höga eller låga nivåer av PSE, att tvinga sitt barn 

att gå till skolan ifall hen bland annat har neuropsykiatriska nedsättningar eller andra 

svårigheter i skolan och det sociala livet. 

En person beskriver att föräldraskapet är en viktig del när det kommer till hemmasittande, 

och att föräldrarna måste ta mer ansvar. Personen fokuseras framförallt på 

Stockholmsområdet och hur fenomenet ser ut där, och förklarar att det stora antalet 

hemmasittande barn och unga i Stockholm kan bero på den höga andelen ensamstående 

föräldrar. Den orsaken står i samklang med vad Hagborg, Berglund och Falkhe (2018) 

belyser, att hushåll med enbart en förälder och skolfrånvaro har ett samband. Sedan kan 

hemmasittandet även bero på att högutbildade föräldrar i Stockholm inte vill ta emot hjälp 

och att de att de har egna lösningar och bortförklaringar till problemet. 

Att vara ensamstående utgör i detta sammanhang en riskfaktor. Ibland för att 

det upplevs som ett misslyckande att be om hjälp. Ibland för att mamman och 

barnet lever i symbios där bandet till barnet är så starkt att man inte ser vad 

som sker. Eller i alla fall inte förmår göra någonting åt det. [nr 14] 

Vidare beskriver samma person att föräldraansvar handlar om att väga långsiktiga vinster 

mot kortsiktiga, och att när föräldrarna låter barnen vara hemma så är det en kortsiktig 

lösning som inte hjälper någon. Personen menar på att föräldrarna då har ett ansvar att se 

till att barnen fullgör sin skolplikt, oavsett hur jobbigt det än är att tvinga sitt barn som mår 

dåligt av att gå till skolan. 

5.1.3 Psykisk ohälsa och utanförskap 

Det har varit tydligt att många anser att när en elev inte fullgör sin skolplikt och stannar 

hemma från skolan är det ett stort problem, både för individen själv och för samhället i 

stort. Det nämns bland annat att hemmasittare riskerar att bli deprimerade, utmattade eller 

få andra psykiska problem. Det nämns också att ifall ingenting görs för att förhindra 

hemmasittandet bland ungdomarna så riskerar de att hamna i arbetslöshet och utanförskap, 

samt att det innebär stort lidande för hela familjen. “Det är den klart största riskfaktorn, det 

finns ingenting som är så lönsamt som att satsa på barns framgång i skolan.” [DN, nr 7 - psykolog 

och utbildningsansvarig på Akademi Magelungen, 2017]. 

En representant från föräldranätverket Barn i behov uttrycker att “Får du inte gå i skolan och 

inte går ut med betyg så har du inte en chans i samhället.” [nr 7]. I många fall handlar det om en 
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budgetfråga där skolorna inte har tillräckligt med resurser för att satsa på eleverna, vilket 

kan få långsiktiga konsekvenser. En annan nämner att var tionde ung stockholmare varken 

pluggar eller jobbar, och att runt 9,7 % av ungdomarna mellan 16-29 år 2016 var utanför 

samhällssystemet. En viktig del för att motverka detta, enligt personen i fråga, är då att 

arbeta mer med att se till att fler ungdomar tar sig igenom gymnasiet och avslutar sin 

utbildning. 

Ytterligare en nämner hur hemmasittande kan vara en riskfaktor till livslångt utanförskap. 

Skolinspektionens generaldirektör beskriver att ”Elever som är borta länge från skolan går miste 

om en framtid och om kunskaper som de har rätt till. Många av dem blir oändligt ensamma”.  En annan 

person nämner att det är förödande för ungdomarna ifall de inte klarar av grundskolan och 

sedan inte gymnasiet, då det är svårt för dem att återhämta den borttappade skolgången. 

Vidare beskriver en insändare att den omfattande skolfrånvaron kan leda till stora 

svårigheter och att en ofullständig utbildning sedan försvårar aktivt deltagande i yrkes- och 

samhällslivet. Det i sin tur kan leda till förstärkt utanförskap.  

I en artikel förklaras det att särbegåvade elever riskerar att fara illa om inte skolan ser till 

att fånga upp dem i tid. De riskerar framförallt att fara illa i skolan då de ofta kan betraktas 

som stökiga, ointresserade och krävande. Det kan sedan leda till att de hamnar i 

utanförskap eller att de blir feldiagnostiserade. Vidare förklaras det att forskning visar på 

att skolfrånvaro ökar risken för psykisk ohälsa och risken för att hamna snett, och en annan 

nämner att sambandet mellan skolmisslyckande och ett liv i utanförskap är väldigt starkt. 

Det leder också till stora samhällskostnader, då varje elev som inte hittar tillbaka till skolan 

beräknas kosta samhället mellan tio och tolv miljoner kronor. Individen själv kan också 

utveckla försörjningssvårigheter och få en rad kostsamma sidoproblem till följd av sitt 

utanförskap, till exempel läkarvård på grund av missbruk, diabetes/övervikt eller 

nedstämdhet. Det nämns också att personer utan sysselsättningen löper större risk för 

depression och andra sjukdomar och att avståndet till att lyckas etablera sig i samhället blir 

större för varje månad som en ung person inte går till skolan eller jobbet. 

Det är klart och tydligt att de flesta anser att hemmasittande är en riskfaktor till utanförskap 

och andra psykiska problem för individen. I det långa loppet är det inte enbart eleven själv 

som far illa, utan det är ett problem som hela samhället får stå för när en individ inte klarar 

av sin skolgång. En artikel nämner att samhällskostnaderna kan beräknas uppgå upp emot 

200 miljarder kronor per årskull som inte uppnår fullständiga betyg och går klart skolan. 
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Det är därmed ett misslyckande när samhället inte lyckas få eleverna till att fullgöra sin 

skolplikt. Det är därmed också viktigt att få tillbaka ungdomarna till skolan, då det skulle 

gynna både dem själva och samhället i stort.  

5.2 Kärt barn har många namn 

I den analyserade dagspressen har tre övergripande benämningar eller versioner utvunnits; 

barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och unga med sär- eller lågbegåvning 

samt barn och unga som är i gråzonen. Nedan följer de tre versionerna vilket kommer förankras 

teoretiskt med Reids (2018) fyra perspektiv.  

5.2.1 Version 1 - barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

I en artikel förklarar en socionom hur de arbetar med ett team som försöker få 

hemmasittande ungdomar tillbaka till skolan igen, detta genom att jobba på ungdomarnas 

egen nivå. Han förklarar att för varje ungdom som inte går till skolan finns det enskilda 

och individuella faktorer som ligger bakom, och att det därför krävs olika strategier för hur 

man ska angripa problemet. 

Om vi har 20 hemmasittare har vi 20 olika orsaker. Det kan vara att 

undervisningssituationen inte är begriplig för dem, att det är för svårt. Det kan 

vara för mycket håltimmar och lärarlösa lektioner. Det kan vara en tuff 

hemmiljö, att eleven är mobbad eller de av ett gäng som drar eleven från skolan, 

det kan vara neuropsykiatriska diagnoser och inlärningssvårigheter [nr 12 - 

socionom] 

Det visar på att det finns olika bakomliggande orsaker till varje ungdoms hemmasittande 

beteende. I många artiklar har det bland annat framkommit att en anledning till att barn 

och unga inte går till skolan beror på att de har neuropsykiatriska nedsättningar (npf), som 

exempelvis ADHD eller autismspektrum. Det har beskrivits att dessa barn och ungdomar 

ofta har svårigheter i skolan och skolgången och klarar oftast inte av en vanlig skoldag. De 

slutar då att gå till skolan och blir hemmasittare, vilket i sin tur kan leda till depression, 

utmattning eller andra psykiska problem. En representant från Barn i Behov förklarar att 

hälften av alla flickor som har autism och/eller med hög- eller lågbegåvning har problem 

med skolan redan i lågstadiet. Hon förklarar vidare att den här gruppen även är 

överrepresenterade i de 15-20 procent av de ungdomar som går ut skolan utan godkända 

betyg. 
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Det förklaras i flera artiklar att barn och ungdomar med npf har stora behov och ofta 

behöver speciellt anpassad hjälp utifrån deras diagnoser. Om de inte får den hjälp eller de 

rätta förutsättningarna som de behöver så kan de bli stökiga på lektionerna eller slutar helt 

att gå till skolan. Dessa barn har precis som alla andra barn och unga i Sverige rätt till 

utbildning och skolplikt, men i många fall brister specialhjälpen som de behöver för att 

klara av skolgången. I citatet nedan belyser representanten från Barn i Behov den här 

problematiken, samt hur de unga och deras föräldrar blir bemötta av andra elever och 

föräldrar.  

Ingen skola vill ha våra barn. Inga andra föräldrar vill heller ha våra barn i sina 

barns klass. (...) Alla känner till de här barnen som pajar arbetsron i skolan. Det 

är lätt att gå på den här gruppen. (...) Skolan har inte gjort de anpassningar som 

behövs. Det finns en mängd statliga garantier för barn med olika behov. Men 

de gäller inte barn med autism och adhd som inte har någon intellektuell 

nedsättning. Dessa barn är inte sällan särbegåvade, men faller utanför 

skolramen [nr. 1 - representant för Barn i Behov] 

Att barn med särskilda behov, både på grund av npf eller andra problem, inte får den hjälp 

som de behöver från skolväsendet är problematiskt. Inte mindre på grund av att det ofta 

leder till att de slutar gå till skolan, samtidigt som de kan få andra större besvär såsom 

depression eller hamna i utanförskap längre fram i livet. En specialpedagog förklarar att 

många barn och unga med npf lever med hög stress i skolan och att de löper stor risk att 

drabbas av utmattningssyndrom, vilket i sin tur leder till att de inte orkar med skolan. En 

annan artikel belyser samma problematik genom att förklara det på följande sätt:  

Just kopplingen mellan stress, utmattning och neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning missas ofta (...) Först handlar det om att tydliggöra 

skillnaden mellan “vanlig” stress och den stress som adhd och autism kan leda 

till. [nr. 6].  

Barn och unga med npf är därmed extra känsliga, och många har svårt med bland annat 

social kommunikation, att äta med andra i en stor matsal och att vara i stora klasser. En 

anpassad skolmiljö och specialanpassad hjälp är därmed avgörande för dessa barn och unga 

för att de ska klara av sin skolgång. Många benämner även dessa barn och unga som 

“begåvade, ambitiösa och supersmarta” [nr. 7 - mamma] men att de inte får den hjälp som de 

behöver vilket gör att skolgången blir lidanden.  
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5.2.2 Version 2 - barn och unga med sär- eller lågbegåvning 

En annan benämning som har utvunnits är de sär-eller lågbegåvade barn och ungdomarna, 

vilket innefattar runt fem procent av alla svenska skolelever. I flera artiklar har det visat sig 

att de sär- och lågbegåvade är stort representerade i gruppen hemmasittare. Även här beror 

dessa barn och ungas skolfrånvaro på brister på specialhjälp från skolan, ofta på grund av 

att de själva eller lärarna inte är medvetna om deras sär- eller lågbegåvning. En ungdoms 

situation beskrivs bland annat på följande sätt: “(...) hade då alltid trott att han hade svårt att 

lära sig saker. (...) lärarna har däremot alltid förstått att han är en elev som kan, men inte vill.” [nr 16 

- elev, hemmasittare]. Efter utredningar där ungdomen fått det bekräftat att han är 

särbegåvad har han tillslut fått den hjälp han behöver för att klara av skolgången, men 

innan det riskerade han att bli hemmasittare. En annan ungdom som är särbegåvad beskrivs 

som väldigt verbal då det skrivs att “vi får en känsla av att kunna prata med honom på en nivå 

som är ovanlig för en fjortonåring.” [nr. 16], han beskrivs därmed som är väldigt intelligent för 

sin ålder. Dock hade han i många år mått dåligt i skolan på grund av att den inte kändes 

utmanande nog för honom. 

En annan person beskriver samma problematik om att han kände sig understimulerad i 

skolan, vilket ledde till att han blev stökig då han behövde få utlopp för sin energi på annat 

sätt. Han beskriver samtidigt hur han slutade gå på vissa lektioner på grund av 

understimulering och för att de andra eleverna inte skulle bli avundsjuka.   

Den uppdämda energin behövde komma ut någonstans och han blev stökig. 

Symptomen liknade dem vid adhd. Och han upplevde att han hade mer 

gemensamt med dem som befann sig i utkanten av normalfördelningskurvan 

oavsett hur “begåvade” de var. […] Problemet är att man blandar ihop intellekt 

med människovärde. Det är det som gör att man inte vill placera särbegåvade 

i en egen grupp (...). I teorin ska alla få stimulans. Men i praktiken är 

undervisningen till för majoriteten i mitten. (...) Om man inte får utvecklas i sin 

egen takt så tappar man suget och drar istället ner de andra. [nr 11 - före detta 

elev] 

5.2.3 Version 3 - barn och unga som är i gråzonen 

Till sist finns det en tredje version av hemmasittare: de i gråzonen som man inte riktigt kan 

placera in i ett tydligt fack. En artikel nämner att det beräknas vara omkring 10 000 barn 

och unga som innefattar en problematisk frånvaro, och som är hemmasittare. En 
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specialpedagog beskriver att skolfrånvaro inte sker över en natt, men att det oftast 

uppmärksammas först när frånvaron har blivit för omfattande. Hon förklarar vidare att de 

oftast kan utläsa tidiga frånvaromönster i och med att frånvaron oftast ökar successivt, 

men att det i många fall upptäcks för sent. Hon beskriver även att hemmasittaren upplevs 

som en otrygg individ och att hen i sin tur kan känna sig mer otrygg om det förekommer 

konfliktfyllda diskussioner kring hens skolgång. Problemet är komplext då ungdomen i 

många fall även har förlorat sitt sociala sammanhang, ligger efter i princip i alla ämnen samt 

saknar relationer till både lärarna och klasskompisarna. 

Det finns inga enkla svar på varför en elev blir hemmasittare, det finns inte 

heller några enkla svar på hur man ska arbeta för att få eleven att komma 

tillbaka till skolan. [nr. 21 - specialpedagog] 

I några artiklar förklarar de att en hemmasittare är en ungdom som har halkat efter så pass 

långt i skolarbetet att individen tillslut inte förmår sig att gå till skolan, eller en ungdom 

som helt enkelt har slutat gå till skolan. Det beskrivs att hemmasittaren kännetecknas av 

en individ som inte upplever sina behov bli tillgodosedda i skolan. En före detta 

hemmasittare beskriver att han slutade gå till skolan på grund av orolighet och ängslighet, 

fast att han inte hade några inlärningssvårigheter eller andra problem med skolan. 

Utifrån flera insändare har benämningen hemmasittare belysts från flera olika perspektiv. 

En pratar till exempel om hemmasittaren som revoltör, som att det är en sund reaktion att 

inte gå till skolan ifall den inte fungerar. En annan beskriver det som att det “tog helt stopp, 

sonen totalvägrade att gå till skolan och mådde psykiskt mycket dåligt” [nr 26 – förälder, insändare] 

och att det var svårt att veta vart lojaliteten skulle ligga, hos sonen eller skolan. Ytterligare 

beskriver en att det på mellanstadiet blev en mardröm med en kombination av både brutal 

mobbning och tristess som kändes som tortyr. “För mig kändes varje skolkad dag som en vinst, 

njutning, befrielse, en chans att få andas och tänka fritt, om så bara för ett par timmar.” [nr. 26 -före 

detta elev, insändare]. 

5.3 Teoretisk förankring till de tre versionerna av barn och unga  

Den teoretiska förankringen kommer som nämnt innan utgå från Reids (2008) fyra 

teoretiska perspektiv angående skolfrånvaro; Barn och unga som ogillar skolan, Barn och unga 

med sociala svårigheter i uppväxtmiljön, Barn och unga med psykologiska svårigheter samt Institutionella 

perspektivet i samverkan med de tre andra faktorerna. Avsnittet kommer besvara frågeställning 2 
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gällande hur benämningen ”hemmasittare” kan förstås i förhållande till tidigare 

förklaringar av ungdomars skolfrånvaro.  

5.3.1 Perspektiv 1 - barn och unga som ogillar skolan 

Reids (2008) första perspektiv belyser som nämnt tidigare ett antal faktorer kring att 

skolfrånvaro beror på att ungdomen ogillar skolan, bland annat mobbning, 

inlärningssvårigheter och ogillande av vissa ämnen. Utifrån resultatet kring de 3 

versionerna är det till viss del möjligt att förstå skolfrånvaron ur det första teoretiska 

perspektivet. Exempelvis uppmärksammas det av en socionom i resultatet att barn och 

unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (och hemmasittare generellt) talar för 

att det finns lika många orsaker som det finns hemmasittare. Socionomen menar på att det 

antingen kan handla om att undervisningssituationen inte är begriplig och för svår eller att 

eleven är mobbad vilket gör att hen tillslut ogillar att gå till skolan. Kring den första 

versionen betonas det främst att elever med npf ofta har svårigheter i skolan, och att 

skolgången därmed blir för utmanande för dem så att de tillslut inte orkar upprätthålla den.  

Kring barn och unga med särskilda behov talas det vidare hur en förälder upplever npf-

barnen som oönskade, både av skola och andra klasskompisars föräldrar samt att det enligt 

henne är lätt att gå på den här gruppen. En tolkning är att det då förstås som mobbning 

då det kan tänkas upplevas som utfrysning för dessa barn och unga. Möjligtvis kan den 

beskrivna situationen tala för en sämre relation till skolpersonal eller osäkerhet av att både 

vara i och gå till skolan. Däremot är det inget som det finns ett tydligt belägg för. Vidare 

uppmärksammas det kring version 1, npf, hur dessa barn kan ha svårt med social 

kommunikation såsom att exempelvis äta med andra i en stor matsal eller vara i större 

grupper. Här är det därför möjligt att tillämpa faktorn vad gäller att ogillandet av skolan 

också kan bero på att en elev känner sig osäker i skolan. 

Vad gäller om skolfrånvaron beror på svårigheter i skolan beskrivs det kring version 2, att 

majoriteten snarare upplever att skolan brister i utmaningar vilket gör att de blir 

understimulerade och därmed skolvägrar. Utifrån ett citat kring särbegåvade beskriver en 

före detta elev hur han anser att intellekt och människovärde blandas ihop, och att det är 

anledningen till att man inte vill placera särbegåvade i en egen grupp. Han menar på att 

undervisningen enbart är för majoriteten i mitten – därmed kan det förstås vara att 

ungdomen känt sig exkluderad den vanliga undervisningen. Sammanfattningsvis kan det 

förstås att den före detta elevens begåvning inte förvaltats på rätt sätt. Det är därmed 
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möjligt att tillämpa vissa av de särbegåvade elevernas sociala exkludering, uttråkning, 

understimulering och bristande motivation utifrån vad Strand (2014) belyser.  

Angående om skolfrånvaron kan bero på osäkerhet beskrivs det av en specialpedagog i 

version 3, Gråzonen, att hemmasittaren är en otrygg människa som också känner sig mer 

otrygg om det förekommer konfliktfyllda diskussioner kring individens skolgång. En 

annan före detta elev talar om att han slutade gå till skolan på grund av orolighet och 

ängslighet, men att han aldrig hade inlärningssvårigheter eller andra problem med skolan. 

En annan person berättar att mellanstadiet var en mardröm på grund av brutal mobbning 

och tristess som kändes som tortyr, men att varje skolkad dag var som en vinst och 

befrielse. Utifrån vad som nämnts ovan kan en del benämningar förstås utifrån det första 

teoretiska perspektivet. Mest applicerbart verkar det vara vad gäller att ogillande av skolan 

beror på mobbning, inlärningssvårighet och osäkerhet av att vara i skolan. Därmed kan det 

tänkas förstås som att individen inte ogillar skolan i sig utan endast delar som ingår eller 

sker i skolmiljön. 

5.3.2 Perspektiv 2 - barn och unga med sociala svårigheter i uppväxtmiljön  

I det andra perspektivet av Reid (2008) uppmärksammas faktorer kring sociala svårigheter 

i uppväxtmiljön, exempelvis brist på omvårdnad kring barnets skolgång, bristande 

föräldraförmåga och brist på disciplin. En socionom nämner att skolfrånvaron kan bero 

på en tuff hemmiljö och en annan förälder förklarar hur gruppen med npf-diagnoser ofta 

har problem i skolan sedan lågstadiet. Därmed är det möjligt att förstå det som att 

uppväxtmiljön antingen handlar om en tuff hemmiljö, men att skolfrånvaron också kan ha 

sin grund i att skolmiljön varit problematisk sedan tidig ålder. Vad gäller om frånvaron kan 

bero på att individen inte får hjälp med sina läxor kan det å ena sidan förstås som att det i 

hemmiljön inte finns läxhjälp, det kan också handla om brist på läxhjälp i skolmiljön. 

Däremot talas det upprepade gånger om att barn och unga inte får den hjälp de behöver 

från skolväsendet vilket i sig är problematiskt och som leder till att individerna slutar gå till 

skolan. Det kan då förstås genom att individerna inte får hjälp med läxor i skolan, 

motsvarande att skolfrånvaron enligt flertal aktörer beror på brister i stöd och specialhjälp 

i skolan.  

5.3.3 Perspektiv 3 - barn och unga med psykologiska svårigheter  

Det tredje perspektivet angående psykologiska svårigheter menar på att skolfrånvaron 

antingen beror på skolfobi, negativ självbild, ADHD eller andra diagnoser samt 
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känslomässiga störningar/svårigheter. Utifrån vad som presenteras i resultatet gällande de 

tre versionerna verkar det finnas en hel del underlag som tyder på att skolfrånvaron är 

möjlig att förstå utifrån psykologiska svårigheter. Exempelvis kännetecknas en stor del av 

resultatet av hemmasittare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sär- och 

lågbegåvade samt hemmasittare som efter en tid blivit utredda för att ha en diagnos. Något 

annat som verkar diskuteras kring den psykiska ohälsan angående skolfrånvaro är bland 

annat att det i debatten finns ett antal föräldrar som berättar att deras barn vid 

hemmasittande utvecklat depression, i vissa fall självmordstankar, utmattning, social 

isolering eller andra psykiska problem. En socialpedagog förklarar även hur individerna 

med neuropsykiatriska svårigheterna finner det så pass svårt och stressfyllt med skolgången 

att konsekvensen därför blir att det utvecklas depression och i vissa fall 

utmattningssyndrom.  

När det gäller faktorn kring negativ självbild finns det en person som yttrar att eleven, 

genom att komma tillbaka till skolan, åter kan få en ökad självkänsla. Därmed kan det 

tänkas ligga något i teorin vad gäller att självbilden/eller självkänslan påverkas vid långvarig 

skolfrånvaro. Kring särbegåvade hemmasittare beskriver dock ett flertal ungdomar hur de 

på grund av understimulering i skolan istället blev frustrerade och stökiga eller tvärtom 

inåtvända. Antingen kan det förstås som en känslomässig störning eller så kan det förstås 

som en naturlig känslomässig reaktion på sin situation. Det beskrivs vidare hur barn och 

unga med npf är extra känsliga och att de bland annat har svårt för social kommunikation, 

att äta och vara i stora grupper. Vad gäller hemmasittare i gråzonen yttrar bland annat en 

förälder hur hens barn en dag totalvägrade skolan på grund av att barnet mådde väldigt 

dåligt. Det är därför möjligt att i stor utsträckning applicerbara vad som är beskrivet kring 

känslomässiga svårigheter, diagnoser samt till viss del skolfobi, möjligtvis snarare benämnt 

som en social utmaning än som ”fobi”. En slutsats är därmed att det tredje teoretiska 

perspektivet i hög grad är tillämpningsbart utifrån vad Reid (2008) uppmärksammar kring 

psykologiska svårigheter.  

5.3.4 Perspektiv 4 - institutionella faktorer i samverkan med de tre första 
faktorerna  

Inom den fjärde dimensionen förklaras problematiken handla om att det beror på en 

blandning av ovanstående tre faktorer samt en samverkan med institutionella faktorer. 

Enligt Reid (2008) går det inte att enbart skylla på en part vad gäller orsak och ansvar kring 

problematiken, och utefter vad som presenterats i resultatet angående de tre versionerna 
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finns det märkbart ett antal olika röster som hörs mer än andra gällande skolfrånvaro. 

Främst är det uttal från föräldrar, skolpersonal och socionomer som talar om fenomenet i 

dagspressen. Det uppfattas finnas en hel del åsikter och meningsskiljaktigheter vad gäller 

uttal om hemmasittare, exempelvis betonas det mer kring psykiska ohälsa och brister i stöd 

från skolan hos vårdnadshavare och specialpedagoger medan andra perspektiv snarare 

belyser framtida utanförskap och samhällskostnader. Då de samverkande faktorerna verkar 

vara oense vad gäller definition av problematiken och vems ansvar det är, visar det 

samtidigt på att det är möjligt att applicera det teoretiska perspektivet utifrån vad Reid  

(2008) uppmärksammar i fjärde dimensionen. Gällande massmedias beskrivningar av 

fenomenet är sammanfattningsvis det psykologiska- och institutionella perspektiven 

dominerande, samtidigt som sociala svårigheter och ogillande av skola också är 

tillämpningsbart.   
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6. Diskussion 

Utifrån vad som framställts i resultatet framkommer det tydligt att det finns en enighet 

kring att fenomenet är ett problem, däremot en oenighet i vad problemet kännetecknas av, 

vem som bär ansvar och hur problemet ska lösas. Det verkar finnas en hierarki angående 

ansvar och skyldigheter som är i konflikt till varandra och som ständigt samspelar, 

exempelvis genom att Skolinspektionen utifrån sin myndighet markerar huvudmannens 

(kommunens) eller ägaren till den fristående skolans ansvar vad gäller skolans resultat och 

kvalité. Viss skolpersonal yttrar att de dels inte har tillräckligt med makt att ta beslut om 

problematiken, att skolfrånvaron kräver samverkan med individ- och familjeomsorgen 

samtidigt som annan skolpersonal även understryker föräldraansvar. Emellanåt anmäler 

skolan vårdnadshavare till Socialtjänsten, det anmäls och motanmäls till Skolinspektionen 

samtidigt som många föräldrar i flertal artiklar anser att det är skolan som brister. Det visar 

på att det kring hemmasittaren är många konflikter 

Innan påbörjad studie fanns det en minimal förförståelse gällande hur den så kallade 

hemmasittaren skulle skildras i samhällsdebatten. Studiens har märkbart resulterat i att det 

fokuserats mer på problematiken kring “hemmasittaren” än individen som person. Det har 

därför varit svårt att “lära känna” hemmasittaren på djupet i och med att hen talats om i 

termer av problematik, det har också talats mycket om bakomliggande orsaker till 

skolfrånvaro. Det problematiska verkar vara att 20 hemmasittare ofta innebär 20 orsaker, 

bland annat att hen kan ha neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vara sär- eller 

lågbegåvad eller normalbegåvad.  Det blir ytterligare problematiskt när flertal betonar att 

det kring hemmasittare inte finns några enkla svar på varför en individ blir hemmasittare 

och att det därmed inte finns några enkla lösningar. Trots att aktörerna till stor del verkar 

överens om att hemmasittande är en problematik är det svårt att se hur de olika aktörerna 

någonsin ska kunna bli eniga gällande lösningar. Framförallt när det verkar vara ett 

evighetsproblem i att ens enas om ansvar och skyldigheter. De vuxnas oenigheter verkar 

snarare stjälpa än hjälpa den omtalade individen, då barnet på grund av 

meningsskiljaktigheter uppfattas bli frånvarande från skolan längre än nödvändigt. Det 

verkar också som att problematiken till stor del grundar sig i att det i Sverige råder skolplikt 

och att skolfrånvaro bryter mot lagen - frågan är om diskussionerna kring fenomenet hade 

sett annorlunda ut om den grundlagsstadgade skolplikten inte fanns? 

Utifrån resultatet kan det även utläsas en viss frånvaro av socialarbetare, kuratorer och 

hemmasittare själv, och att det är andra aktörer som tar mer plats i samhällsdiskussionen. 
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Exempelvis är det en frånvaro av material angående sociala svårigheter i uppväxtmiljön 

kring individen, vilket förmodligen beror på att det generellt är ett område som en 

socialarbetare ansvarar för. Det kan också handla om att fenomenet faktiskt inte etablerat 

sig i större grad inom socialt arbete, eller möjligtvis sekretess såsom att det gått emot de 

etiska riktlinjerna kring att uttala sig om problematiken. Det funderas även på vad den så 

kallade hemmasittaren själv anser om benämningen i och med att det kan uppfattas vara 

ett ord av negativ innebörd. Hur kan det tänkas kännas för ungdomen med skolfrånvaro 

om hen hela tiden diskuteras i termer av problematik och negativa faktorer? Det finns 

därmed en frånvaro av röster från “hemmasittaren” själv, vilket gör att fler 

inifrånperspektiv behövs i debatten. 

Vidare beskrivs den hemmasittande ungdomen vid ett flertal tillfällen som ungdomen utan 

en chans till framtid, individen med ökad risk till utanförskap samt det ensamma folket. I 

relation till begreppet utanförskap talas hemmasittaren även om som en samhällskostnad 

och i många artiklar har det även yttrats en stor oro för att de skolvägrande ungdomarna i 

framtiden ska utveckla psykisk ohälsa, hamna i missbruk, arbetslöshet eller i kriminalitet. 

Även om det i den här studien inte uppmärksammats en fördjupad forskning angående 

innebörden av utanförskap bör det som framkommit i resultatet betraktas med ett allvar. 

Det anses också vara en problematik som bör ses över omedelbart.  

I resultatet har det också framkommit att det finns en del aktörer som arbetar aktivt med 

dessa barn och ungdomar, exempelvis Magelungen och andra professionella, vilket på 

många sätt är viktigt. Däremot verkar aktörerna snarare fokusera på att motverka 

ungdomarnas sociala exkludering med målet att socialt inkludera dem i skolan, samtidigt som 

det kan tänkas vara lättare sagt än gjort. Hur kan tillbakagång i skolan säkerställa att 

ungdomarna sedan kommer trivas, när de en gång vägrat just det sociala sammanhanget? 

En fundering är vad tidigare forskning säger angående inkludering och tillbakagång till 

skolan efter att en längre tid av social isolering.  

Vad som vill lyftas fram är att problematiken kring hemmasittaren förmodligen består utav 

en djupare problematik, vilket verkar behövas ytterligare forskning på. Kanske behövs det 

ett skifte av perspektiv gällande skolfrånvaron precis som Ekstrand (2015) 

uppmärksammar. Det uppfattas sammanfattningsvis inte vara utav en logisk åtgärd att 

endast sträva mot att få ungdomarna tillbaka till skolan, när det sedan en tid tillbaka verkar 

vara något som tidigare fått dem att vägra sin skolgång. Sammanfattningsvis pekar 
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resultatet på att det är faktorer i skolmiljön som påverkar skolfrånvaron, därmed snarare 

externa faktorer än individuella faktorer. Trots det uppfattas det istället som att majoriteten 

av aktörerna talar om hemmasittaren i termer av en problematik som beror på individuella 

faktorer. 

6.1 Metoddiskussion 

Vad gäller styrkor anses det vara ett tillförlitligt urval på grund av att valda tidningsskrifter 

både är rikstäckande och innefattar de tre största i Sverige, urvalet är även av hög 

autenticitet då innehållet betraktats som äkta. Det är också en styrka att analys och kodning 

utfördes i två steg samt att det kodades av två parter som sedan jämförde tolkningarna. 

Det har även varit en styrka under metod att det först förhållit sig till ett antal 

frågeställningar som på så sätt skapat ett ramverk som kunnat kopplas till studiens syfte 

och frågeställningar. Svagheter skulle dock kunna vara att urvalet främst representerat 

diskussioner kring hemmasittaren i storstäder och därav hade resultatet möjligtvis varit 

annorlunda om det också analyserats Sveriges mindre tidskrifter. Däremot finns det en 

tveksamhet till om informationen eller innehållet skulle vara annorlunda då resultatet 

verkar vara relativt representativt för många delar av Sverige. Det finns även en fundering 

om det hade gynnat studien mer genom att ha fler antal artiklar, däremot anses det ha 

genererats tillräckligt med material för ett kärnfullt resultat  

6.2 Studiens relevans för socialt arbete  

När det kommer till socionomens roll går det se att den har hamnat lite i bakgrunden, då 

socionomerna inte har mycket talan i dagspressen. Några skolkuratorer har däremot fått 

talan lite här och där, men främst har det varit andra yrkeskategorier. Det kan bero på att 

skolfrånvaro och hemmasittande främst är en skolfråga, men det är tydligt att socionomen 

borde ha en större roll då resultatet visar på att många av ungdomarna är deprimerade, 

riskerar utanförskap och mår psykiskt dåligt. I resultatet har det funnits en märkbar 

frånvaro av material angående sociala svårigheter i hem- eller uppväxtmiljön, vilket som 

nämnts innan kan bero på att det generellt är ett område som socialarbetare har ansvar för. 

Det är därmed viktigt att socionomen får en större roll, bland annat genom fler kuratorer 

men även fältarbetare som kan jobba med ungdomarna mer direkt i skolmiljön. Det går att 

se genom platsannonserna (bilaga 1) att socionomen redan har fått större utrymme inom 

området, men behovet av socionomer inom skolvärlden anses långt ifrån uppfyllt. 
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6.3 Framtida forskning 

Inför framtida forskning är det av relevans för socialt arbete att få mer kunskap om vad 

barn och unga själva tänker kring skolfrånvaro och efter studien verkar det bland annat 

vara vissa perspektiv som saknas, såsom inifrånperspektivet. Precis som Ekstrand (2015) 

poängterar behövs det därmed ett skifte av perspektiv i syfte att motverka skolfrånvaro 

och enligt henne förklaras det handla om att fokusera mer på förändringar i skolstruktur, 

läroplanen, skolkulturen och skolmiljön. Det kan därför vara viktiga aspekter att fokusera 

på vid framtida forskning.  
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