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Abstract 

The aim of the study was to gain an understanding from an insider perspective why 

dropouts are absent from school. Four qualitative interviews were conducted with former 

dropouts and two qualitative interviews with school representatives. The interviews were 

analyzed using theory triangulation based on interactionism, structurally and social 

constructionism perspective. The results showed that school absenteeism was applied to 

individual properties. The affecting individual properties differed among the informants. 

Emotional alienation and personal shortcomings was depicted in the former dropouts. 

Different medical diagnosis was the main reason for the different individual properties, 

according to school representatives. Insider perspective highlighted that the former 

dropouts school absences could be understood as an exclusionary process with feelings 

of inferiority to anomie. School representatives envisioned that the exclusion process 

continued because of parental education (in) ability and imagined the home as a comfort 

zone with "curling parents". Former dropouts waited to be intercepted in the school as a 

danger zone and understood increased resources necessary for the promotion of school 

attendance. School representatives realized that aid resources were necessary when 

absence from school was usual.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att få förståelse utifrån ett inifrånperspektiv om varför 

hemmasittare är frånvarande från skolan. Fyra kvalitativa intervjuer genomfördes med 

f.d. hemmasittare och två kvalitativa intervjuer med skolrepresentanter. Intervjuerna 

analyserades med teoritriangulering utifrån interaktionistiskt, strukturellt och 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Resultatet visade att skolfrånvaro kopplades till 

individegenskaper. Vad dessa individegenskaper berodde på skiljde sig hos 

informanterna. Känslor som utanförskap och personliga tillkortakommanden skildrades 

hos f.d. hemmasittarna. Skolrepresentanterna föreställde att individegenskaperna 

huvudsakligen berodde på medicinska diagnoser. Inifrånperspektivet belyste att f.d. 

hemmasittarnas skolfrånvaro kunde förstås som en uteslutningsprocess med känslor från 

underlägsenhet till anomi. Skolrepresentanterna föreställde sig att uteslutningsprocessen 

fortgick p.g.a. föräldrars uppfostrings (o)förmåga och föreställde sig hemmet som 

trygghetszon med ”curling föräldrar”. Före detta hemmasittarna väntade på att bli 

uppfångade i riskzonen, d.v.s. skolan och förstod utökade resurser som nödvändiga för 

främjandet av skolnärvaro. Skolrepresentanterna ansåg att stödresurser var nödvändiga 

när frånvaron blivit ett faktum. 

 

Nyckelord: skolk, skolfrånvaro, utanförskap, inifrånperspektiv, hemmasittare 
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1.  Inledning 

Elevers skolfrånvarokarriärer och s.k. “hemmasittare” blev aktuellt för oss när en ideell 

verksamhet gett förslag om uppsatsämnet. Den ideella verksamheten önskade anonymitet 

eftersom vissa spänningar rådde i kommunen angående problematiken runt 

hemmasittarna. Verksamheten befann sig i en medelstor kommun och erbjöd bl.a. 

stödsamtal till barn med skolfrånvaro och deras föräldrar. Föräldrarna och personalen från 

verksamheten saknade färdigheter för hur de skulle handskas med skolfrånvaron. Både 

hemmasittarnas situation och samverkan var problematisk. Personal från den ideella 

verksamheten menade att barnen oftast inledde frånvarokarriären runt 11-års åldern och 

flera av dem hade en diagnos som t.ex. autism och ångestproblematik. När kontakt med 

den ideella verksamheten inleddes kunde barnen varit hemma i ca 6 till 18 månader från 

skolan. Personalen ställde sig frågande till hur stor omfattning av barn med långvarig 

skolfrånvaro det förekom samt hur skolan och Socialtjänsten uppfattade sina 

ansvarsområden (Personlig kommunikation med ideell verksamhet, 2016). De rådande 

spänningarna i kommunen kan ha uppkommit p.g.a. att det funnits olika förväntningar på 

varandras professionsroller (Rökenes & Hanssen, 2007 s. 282),  och vem som därmed har 

ansvaret för hemmasittarnas situation.  

 Hemmasittarproblematiken kan beaktas utifrån olika perspektiv som t.ex. elev-, 

föräldrar-, lärar-, socialarbetar-, politikerperspektiv eller ett organisationsperspektiv 

utifrån skola, socialtjänst och ideell organisation m.m. Intressenterna uppfattar 

nödvändigtvis inte det aktuella problemet på samma sätt (Lilja, 2005 s. 40).  Exempelvis 

i Willis (1983) etnografiska studie ”Fostran till lönearbete” synliggjordes ett gäng 

arbetarpojkars föreställningar om skolk som en nödvändig och förnuftig handling i 

skolans auktoritära miljö. Utifrån arbetarpojkarnas perspektiv var problemet att bli 

intvingad i skolans auktoritet. Ur lärarperspektivet var problemet pojkarna och deras 

skolk (Willis, 1983). Vad och varför en företeelse betraktas som ett problem varierar 

beroende på perspektiv. Franzén (2010) och Goldberg (2010) diskuterar maktens och 

diskursens betydelse för definierandet av sociala problem. Goldberg menar att 

definierandet av sociala problem sker utifrån maktpositioner, för att problemet på något 

sätt hotar maktens intressen. Dominerande diskurser påverkar föreställningarna om hur 

verkligheten uppfattas samtidigt som mindre accepterade diskurser döljs (Franzén, 2010 

s. 95-97; Goldberg 2010 s. 17). Exempelvis  lyfte Freire, (1976) fram en alternativ diskurs 
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om utbildningsväsendet. Freire hävdade att syftet med utbildningsväsendet var att 

påverka individerna till en anpassning av den rådande samhällsordningen vilket var det 

resonemang  Willis (1983) arbetarpojkar utgick ifrån när de vägrade anpassa sig till 

skolan (Freire, 1976 s. 12-15, 72; Willis, 1983).   

 

 

1.1  Relevans för socialt arbete 

Hemmasittare kan uppfattas som ett aktuellt socialt problem utifrån den rådande 

diskursen vilket kännetecknas av att en grupp har uppfattningar om en annan grupp vars 

synliggörande sker i den offentliga debatten av t.ex. forskare. Synliggörs inte problemet 

uppfattas det inte som ett socialt problem (Sunesson, 2006 s. 342; Lindqvist & Nygren 

2006 s. 94-107; Meeuwisse, Swärd, 2002 s. 37-38, 50). Hemmasittare har bl.a. 

uppmärksammats i rapporter (Skolverket, 2008, 2010), i pågående statlig utredning (SOU 

2015:119), kommunmedborgares yttrande (Personlig kommunikation med ideell 

verksamhet, 2016) och utrymme i Socionomens tidskrift (Socionomen, 2016). Beroende 

på vilket kunskapssociologiskt perspektiv, ideologi, intressen och huruvida 

hemmasittares situation studeras på mikro-, meso-, eller makronivå framkommer olika 

problemorsaker (Larsson, 2005 s. 27; Sohlberg & Sohlberg, 2013 s. 37-38).  

 Hur sociala problem definieras och belyses har naturligtvis betydande relevans för 

eventuella åtgärder. Om skolfrånvaro studeras ur ett mikroperspektiv riskerar åtgärderna 

hamna på individnivå även om det finns förklaringar och behov av reformer på meso-, 

och makronivå (Meeuwisse, 2002 s. 45; Goldberg, 2010 s. 21). Tyler & Lofström (2009) 

menar t.ex. att det är vanligt att elever uttrycker ointresse för skolan som orsaksförklaring 

till skolfrånvaro varför interventioner anses nödvändiga på individ- och mesonivå. 

Exempelvis kan en uppdatering av läroplanen med syftet att höja intresset och 

engagemanget hos eleverna anses lämpligt vilket nödvändigtvis inte påverkar 

underliggande orsaksfaktorer. Skolledningens och beslutsfattares inverkan på 

skolfrånvaro riskerar då att hamna i skymundan (Tyler & Lofstrom, 2009). Kontexten 

med dess sociala, ekonomiska, politiska, och historiska aspekter har betydelse för den 

enskilde individens liv men uteblir ofta i forskning (Bradley & Renzulli, 2011; Patton, 

2015 s. 8-10). Dellgran & Höjer (2006) gör gällande att få uppsatser inom socialt arbete 

inkluderar globaliseringens effekter (Dellgren & Höjer, 2006 s. 352). 
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 För att förstå varför vissa elever väljer att lämna skolan måste verkligheten de befinner 

sig i förstås (Tyler & Lundstrom, 2009). Den enskilde individens verklighetsuppfattning 

bör således beredas utrymme för delgivning av sin livsvärld vilken kan skilja sig markant 

från omgivningens uppfattningar (Heidegren & Wästerfors, 2008 s. 49-50; Xiangming, 

2001). För att bringa förståelse för hemmasittarnas situation hade vi för avsikt att tolka 

hemmasittarnas livsvärld utifrån deras perspektiv i ljuset av den aktuella 

samhällskontexten och anslöt oss därmed till den kvalitativa traditionen inom socialt 

arbete som har för avsikt att uppnå förståelse av vårt samhälle snarare än att finna 

tillämpbara lösningar (Eliasson-Lappalainen, 2006 s. 327; Lilja, 2005 s. 42-43).  

 Det kunskapstillskott som studien kan bidra med kan komma till nytta för den enskilde 

hemmasittaren och dennes anhöriga om studien leder fram till ökad förståelse om 

problematiken kring hemmasittare. Socialarbetare och andra professioner som kommer i 

kontakt med hemmasittare och skolfrånvarokarriärer kan genom studiens resultat tillägna 

sig en djupare förståelse för hemmasittares situation. Professioner och organisationer kan 

få del av hemmasittarnas inifrånperspektiv vilket kan leda till en ömsesidig förståelse för 

varandras perspektiv och därmed kan den framtagna kunskapen bidra till en fungerande 

framtida samverkan (Svensson m.fl., 2008 s. 185; Lilja, 2005 s. 44). Studien kan även 

vara till nytta för politiker om syftet är att minimera antalet hemmasittare. Framkommer 

förståelse och förklaringar för hur vägen in till skolfrånvarokarriären kan gå till, kan 

förebyggande åtgärder planeras. 

 

 

1.2 Bakgrund 

Barn i Sverige har enligt 7 kap 3 § i skollagen skolplikt i nio år och enligt 7 kap 20 § i 

skollagen är vårdnadshavaren ansvarig för att barnets skolplikt fullföljs. Enligt 2 kap 2 § 

i skollagen är kommunen huvudman för skolan men skolan har ansvaret för att skolmiljön 

är trygg och att frånvarorapporteringarna fungerar (SFS 2010:800). Trots skolans ansvar 

tyder Skolverkets rapport (2008) på att skolförvaltningen haft bristande insyn gällande 

omfattningen av elever med skolfrånvaro. Var tredje kommun saknade uppgifter om 

antalet elever med ogiltig frånvaro i två månader eller mer. Skolverket gjorde gällande 

att antalet barn som stannade hemma från skolan hade ökat och att skolfrånvaron gällde 

långa perioder orsakade av olika problem. Skolverket  utgav 2010 en uppföljande rapport 
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med syftet att bland annat utforska omfattningen av elever med långvarig skolfrånvaro 

(Skolverket, 2010). I rapporten framkom det att ca 1650 elever haft långvarig ogiltig 

frånvaro under minst en månad. Elever med fullständig frånvaro en hel termin beräknades 

vara ca 600 elever och ca 12 100 elever hade haft regelbunden ogiltig frånvaro under 

minst två månader (ibid.,). 

 I “Att vända frånvaro till närvaro” (SOU 2015:119) kan det utläsas att det vid ett 

regeringsmöte beslutades att utbildningsdepartementet avsåg påbörja en utredning för att 

kartlägga elevers skolfrånvaro. Det överordnade syftet bedömdes vara att säkra elevers 

rätt till utbildning. I direktivet framkommer bl.a. att elever med mest skolfrånvaro 

kommer från svaga socioekonomiska förhållanden och att fungerande skolgång är den 

viktigaste faktorn för barns hälsa. Huvudmännens ansvar att stödja skolorna utifrån de 

behov som finns betonas i direktivet samt nödvändigheten av fungerande rutiner vid 

skolfrånvarorapporteringar. Vidare anses att utredning av skolfrånvaroorsaker bör ske vid 

ett tidigt stadium för att undvika en utveckling av långvarig eller regelbunden 

skolfrånvaro. För att nå fram till lämpliga åtgärdsförslag och att främja skolnärvaro ska 

ansvarig utredare bl.a. efterfråga relevanta myndigheters, organisationers, barns och 

ungas synpunkter. Utredningen som beräknas vara klar senast den 15 september, 2016 

ska även innehålla redovisning om uppskattade praktiska och ekonomiska konsekvenser. 

 Elever med långvarig skolfrånvaro s.k. hemmasittare är en grupp som riskerar att 

exkluderas från samhället med negativa konsekvenser på individ-, grupp- och 

samhällsnivå. Ökat bidragsberoende och ökade vårdkostnader kan belasta 

samhällsekonomin och risken för psykisk ohälsa kan öka p.g.a. ofullständig utbildning 

vilket kan leda till arbetslöshet och utanförskap (SOU 2015:119). 

 

1.2.1 Syfte 
Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse om hemmasittare. Studien avser att lyfta 

fram synsätt och händelser från två perspektiv (a) från f.d. hemmasittare och (b) från 

representanter från skolan. 
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1.2.2 Frågeställningar 

 

 Vilka orsaker tillskriver f.d. hemmasittare sin frånvarokarriär? 
 Hur inleds en skolfrånvarokarriär enligt f.d. hemmasittare? 
 Vilka orsaker tillskriver skolrepresentanter en skolfrånvarokarriär? 
 Hur sker inledningen och avslutningen på en skolfrånvarokarriär enligt 

skolrepresentanter?  
 

1.2.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av 6 kapitel. Första kapitlet består av inledning med underrubrikerna: 

relevans för socialt arbete, bakgrund, syfte, frågeställningar och avslutas med 

begreppsförklaringar. I andra kapitlet redogörs för sökprocessens tillvägagångssätt samt 

tidigare forskning. I kapitel tre beskrivs teoretiska perspektiv samt motivering för dess 

relevans. I kapitel fyra presenteras vald metod, urval, intervjuguide, insamling av empiri, 

analysverktyg, uppsatsens trovärdighet och forskningsetiska aspekter samt vår 

förförståelse. I kapitel fem redovisas resultat och analys . I kapitel sex förs en diskussion 

om studiens viktigaste resultat, kritisk diskussion samt förslag till vidare forskning.  

 

 

1.2.4 Begreppsförklaringar 

Hemmasittare definieras enligt Svenska akademiens ordbok (2016), som en individ 

vilken håller sig kvar i hemmet. Denna individ behöver dock inte uteslutande vara en 

skolpliktig elev (Svenska akademiens ordbok, 2016). I en artikel i Socionomen, (2016) 

används begreppet hemmasittare om individer som fastnat i utanförskap och som blivit 

hemmasittare för att de saknar sysselsättning. Artikeln hänvisar även till en internationell 

definition av hemmasittare: “Not in employment, education or training” (NEET) vilket 

medför att vi tolkar definitionen av hemmasittare som individer mellan 16-24 år, vilka 

hoppat av skolan och/eller inte påbörjat gymnasiet eller saknar arbete och inkomst 

(Socionomen, 2016 s. 9-11). Skolverket använder hemmasittare som synonym för 

långskolkare (Skolverket 2008). Med hemmasittare avser vi barn med skolplikt samt 

ungdomar i gymnasieålder, vilka är eller har varit s.k. långtidsskolkare.  
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Curlingföräldrar är ett nytt begrepp som innebär att föräldrarna undanröjer hinder i 

barnets väg likt en spelare gör på curlingbanan. Föräldrarna vill väl men man tänker sig 

att konsekvenserna blir negativa eftersom barnen kan få svårt att klara sig själv senare i 

livet därför att de inte fått lärt sig att hantera uppkomna problem själv (Wikipedia, 2016). 

 

 

1.3 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs tillvägagångsättet för sökprocessen av litteraturen samt en 

sammanställning av den tidigare forskningen vilken kategoriserats i fyra olika teman (se 

nedan). Avslutningsvis kommer en sammanfattning av kapitlet. 

 

1.3.1 Sökprocess   

Sökprocessen påbörjades genom en bred sökning i tidigare forskning med syftet att 

åstadkomma en överblick över redan tillämpade perspektiv, forskningsmetoder, 

forskningsfrågor och resultat (Grinnel & Unrau, 2014 s. 42; Backman, 2008 s. 29). 

Sökningarna skedde från databaserna Soc. Index, Discovery, Psycinfo och ERIC. 

Trunkeringstecken (*) användes på flera av sökningarna för inkludering av ord i böjd 

form. Sökningarna avgränsades till relevanta ämnen som t.ex: attitudes, school failure, 

psychological aspects, social condition, family background, socioeconomic status, school 

environment, psychosocial factors m.m. För att kvalitetssäkra forskningsartiklarna 

inkluderades endast refereegranskade artiklar i sökningarna (Lööf, 2005 s. 358-363). 

 Sökord som användes var: why dropouts*, vilket gav 102 träffar, longtime dropouts 

29 träffar, leaving school* AND reasons, 117 träffar, why dropout school 84 träffar, 

dropout of school AND Sweden, 119 träffar, school dropouts AND early, 558 träffar, 

school dropouts* AND reason, 137 träffar, school dropouts* AND why, 31 träffar, school 

leavers 6 träffar, early school leaving*, 32 träffar, dropping out of school* AND why, 19 

träffar, dropping out of school* AND reasons, 76 träffar. 

 Hundratals abstracts ögnades igenom. Nyckelförfattare som forskarna refererade till 

identifierades och noterades för vidare eftersökning. Ämnen som skolavhopp från högre 

utbildning, skolmiljö, lärarsamverkan, skolprestationer, skolreformer, arbetslöshet, 

skolavhopps inverkan på inkomsten och fattiga barn med skolfrånvaro, valdes bort för att 

http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=DE%20%22attitudes%22&sid=236b570c-f8f5-4350-9dcf-b667e5cf878f%40sessionmgr111&vid=5
http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=DE%20%22school%20failure%22&sid=236b570c-f8f5-4350-9dcf-b667e5cf878f%40sessionmgr111&vid=5
http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=DE%20%22psychological%20aspects%22&sid=236b570c-f8f5-4350-9dcf-b667e5cf878f%40sessionmgr111&vid=5
http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=DE%20%22psychological%20aspects%22&sid=236b570c-f8f5-4350-9dcf-b667e5cf878f%40sessionmgr111&vid=5
http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=DE%20%22social%20conditions%22&sid=236b570c-f8f5-4350-9dcf-b667e5cf878f%40sessionmgr111&vid=5
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=DE%20%22socioeconomic%20status%22&sid=2efcbdce-9ce0-4ba3-9bca-a635f54003aa%40sessionmgr4003&vid=58
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=DE%20%22school%20environment%22&sid=2efcbdce-9ce0-4ba3-9bca-a635f54003aa%40sessionmgr4003&vid=58
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=DE%20%22school%20environment%22&sid=2efcbdce-9ce0-4ba3-9bca-a635f54003aa%40sessionmgr4003&vid=58
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=DE%20%22psychosocial%20factors%22&sid=2efcbdce-9ce0-4ba3-9bca-a635f54003aa%40sessionmgr4003&vid=58
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vi ansåg dem vara för avlägset vårt ämne. Andra artiklar med relevanta ämnen valdes bort 

antingen för att artiklarna baserades på kvantitativ metod, longitudinella registerdata, 

surveyundersökningar, pilotstudier, litteraturöversikter eller var av kvalitativ metod med 

ett utifrånperspektiv. Även forskningsöversikter exkluderades för att vi inte ansåg dem 

vara primärkällor. 

 Nästa steg blev att undersöka om det fanns brister, kunskapsluckor, eller behov av 

kompletteringar i forskningen (Grinnel & Unrau, 2014 s. 42; Backman, 2008 s. 29). 

Forskning som avsåg undersöka konsekvenser av skolfrånvaro exkluderades då vi fann 

att det redan fanns mycket forskning om detta. Ett geografiskt urval gjordes till: Europe, 

Sweden, Norway för att undersöka om det fanns forskning i en svensk kontext. Sista 

sökningen gjordes med syftet att undersöka om det fanns forskning som vi hade för avsikt 

att genomföra. Forskning som inte grundats på kvalitativa metoder utifrån en 

västerländsk, europeisk eller svensk kontext med ett inifrånperspektiv och utifrån ett 

fenomenologiskt, hermeneutiskt eller socialkonstruktionistiskt perspektiv sållades bort. 

 Sökprocessen resulterade i drygt tjugo vetenskapliga artiklar vilka belyste 

komplexiteten angående skolfrånvaro utifrån olika metoder och perspektiv på mikro-, 

meso-, och makronivå. Utifrån de urval och avgränsningar som gjordes fann vi ingen 

forskning i svensk kontext. 

 För att få en inblick i hur dagsaktuellt problemet om skolfrånvaro var, googlade vi på 

ord som t.ex. skolfrånvaro, hemmasittare och skolk. Efter en orientering på nätet blev 

bl.a. Skolverkets och regeringens hemsidor aktuella för vidare eftersökningar. 

Som komplement till tidigare forskning beaktades kurslitteratur från 

socionomprogrammet vilket även centrala författares primärkällor eftersöktes utifrån. 

Även relevant litteratur för ämnet, upplyst från lärare på högskola, beaktades. 

 Följande är en sammanfattning av tidigare forskning utifrån identifierade centrala 

teman: strukturella villkor för betydelsen av skolfrånvaro, betydelsen av relationer, 

faktorer på individnivå samt ett inifrånperspektiv. 

 

 

1.3.2 Strukturella villkor för betydelsen av skolfrånvaro 

Fine (1986) undersökte elevers frånvarokarriärer i en förortsskola i USA. 45 elever 

intervjuades och Fine konstaterade att eleverna i förortsskolan var bortprioriterade från 
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början. Eleverna hade sämre undervisningsmaterial, sämre miljö och fick en sämre 

utbildning än mer priviligierade elever. Bland elevers skolfrånvaroorsaker framkom bl.a. 

försörjningsbehov för familjen och hopplöshetskänslor och dålig självkänsla. Fine 

upptäckte också att elever utan examen men med högre klasstillhörighet hade lättare att 

få arbete än elever med examen och lägre klasstillhörighet. Fine konstaterade att skolan 

reproducerade förtrycket genom att de tillät elever privilegieras på basis av sin klass-, 

etnicitet-, och könstillhörighet. Skolfrånvarokarriärer menade Fine kunde endast åtgärdas 

med reformer på samhällsnivå (Fine, 1986). Coleman (1988) argumenterade i sin studie 

för att ett ekonomiskt och sociologiskt perspektiv borde kompletteras med ett socialt 

kapital perspektiv. Det sociala kapitalet, menade Coleman är en förhandling i 

mellanmänskliga relationer i och utanför familjen och i skolans omgivning. Det sociala 

kapitalet menas som en tillgång för den enskilde och betydelsefull för om elever hoppar 

av skolan eller inte (Coleman, 1988). Även McGrath (2009) som utgick från narrativa 

intervjuer menade att skolavhopp påverkas av strukturella villkor, vilket bör förstås som 

en komplex process. Bristande makt, sociala relationer och känslor drev eleverna till att 

lämna skolan (McGrath, 2009). Sweeten m.fl. (2009) undersökte i sin kvantitativa studie 

bl.a. om skolfrånvaroorsaker och använde strainteorin för att belysa samhällsstrukturens 

inverkan på kriminalitet och avvikande beteende. Elever som hoppat av skolan hade 

genomsnittligt haft lägre skolresultat, länge haft svårigheter i skolan och hade ofta 

antisocialt beteende. Forskarna menade dock att skolfrånvaro borde förstås som en 

process vilken börjar i tidig ålder, inte av individfaktorer och skolk som åtskilda 

orsaksfaktorer. Förebyggande åtgärder borde därför prioriteras i ett tidigt skede (Sweeten 

m. fl., 2009).  

 När Tyler & Lofstrom (2009) undersökte omfattningen av elever som hoppat av skolan 

samt vilka riskfaktorer som kunde identifieras för skolavhopp, framkom 

socioekonomiska faktorer som familjebakgrund, huruvida föräldrarna var utbildade, om 

eleverna arbetade för att försörja familjen samtidigt som skolgång, regelbundet skolk, 

dåliga skolresultat m.m.  som riskfaktorer för skolavhopp. Tyler & Lofstrom konstaterade 

att konsekvenserna för tidigt skolavhopp drabbar både den enskilde och samhället i bl.a. 

stora kostnader genom arbetslöshet, mindre skatt för samhället, kriminalitet och 

fängelsestraff. För att få “risk” eleverna att vilja stanna kvar i skolan, skulle allmänhetens 

vilja att satsa på förebyggande åtgärder krävas, vilket kräver resurser. Att få eleverna att 
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stanna kvar i skolan kostar, men det kostar även när eleven misslyckas i skolan (Tyler & 

Lofstrom, 2009). 

 Det strukturella perspektivet lyfter fram politiska och ekonomiska förhållanden som 

orsaksförklaring till skolavhopp (Goldberg, 2010 s. 19). Perspektivet kan bidra till en 

djupare förståelse av hemmasittares kontext och förutsättningar eftersom strukturerna 

påverkar individers handlingar (Meeuwisse, Swärd, 2002 s. 102-103; Sohlberg & 

Leiulfsrud, 2010 s.26). Nygren (2002) menar att ett strukturellt perspektiv är nödvändigt 

för att förstå och för att synliggöra faktorer som den enskilda, i detta fall hemmasittaren 

inte helt kan rå för (Nygren, 2002 s. 132, 147). 

 

 

1.3.3 Betydelsen av relationer 

Pervin & Rubin (1967) undersökte om det fanns ett samband mellan skolavhopp och en 

diskrepans mellan elevers och skolans värderingar. Utifrån kvantitativ metod och 

datamaterial insamlat under ett år från 3728 elever konstaterade forskarna att det fanns 

ett samband och det stämde mest med icke-akademiker. På skolor med hög diskrepans 

fanns generellt mest missnöjda elever (Pervin & Rubin, 1967 s. 28). Pervin & Rubin 

menade precis som Cooley (1922) att individers handlande bäst kunde förstås utifrån 

individens interagerande med sin omgivning (Pervin & Rubin, 1967; Cooley, 1922/1981 

s. 21). Frostad m.fl. (2015) använde interaktionistisk teori för att analysera svaren från 

2045 elever i Norge när skolfrånvaroorsaker undersöktes. Undervisningsmiljön visade sig 

vara en faktor till att elever hoppade av skolan liksom nivån av socialt deltagande med 

jämnåriga. Den mest avgörande faktorn till skolavhopp var elevers känsla av ensamhet 

samt bristande lärarstöd (Frostad m.fl. 2015). Socialt deltagande var även Epsteins & 

Sheldons (2002) slutsats när interventionsbehovet undersöktes utifrån en kvantitativ 

undersökning med datamaterial insamlat under ett år. Ett ökat involverade av eleverna 

och familjerna i skolan och undvikande av sanktioner menade Epstein & Sheldon kunde 

minska skolfrånvaron (Epsteins & Sheldons 2002).  

 Beekhoven & Dekkers (2005) undersökte elevernas egna uttryckta föreställningar om 

skolfrånvaroorsak. Utifrån en metodtriangulering med både kvantitativ metod och 

djupintervjuer framkom det att eleverna ogillade skolan och eftersökte därför andra 

alternativ. Beekhoven & Dekkers (2005) menade liksom Finn (1989) att skolavhopp 

borde förstås som en process med en början i deltagande och identifiering med skolan. 
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När eleven brister i deltagandet p.g.a. problem i skolan med t.ex. inlärning, beteende, 

motivation, utbildning, jobb eller sjukhusvistelse åsidosätts fokus från skolan vilket kan 

leda till försämrade skolresultat. Självförtroendet försämras av låga prestationer vilket 

kan leda till problematiskt beteende som i sin tur leder till att eleven identifierar sig allt 

mindre med skolan. Utvägen ur processen blir att eleven helt drar sig tillbaka och helt 

slutar skolan (Finn, 1989; Beekhoven & Dekkers 2005, s. 198).  

 Lund (2014) undersökte utifrån fenomenologiskt perspektiv med narrativa 

djupintervjuer hur ungdomar med sociala,- emotionella,- och beteendesvårigheter 

relaterade till skolk. Resultatet tydde på att ungdomarna uppfattade en icke stödjande 

klassmiljö som den viktigaste anledningen till skolavhopp. Ytterligare faktorer var 

bristande lärar- och föräldrastöd samt familjeproblem (Lund, 2014). Tyler & Lindstrom 

(2009) framhävde också familjens betydelse gällande attityder till skolan, hur upplyst 

familjen var om utbildningens betydelse inverkade på skolfrånvaro (Tyler & Lindstrom, 

2009). Iachini m.fl. (2013) utgick från induktivt förhållningsätt med multipla narrativ för 

att få en flerdimensionell bild av hur individers föreställningar formades. Elevers tidigare 

skolerfarenheter jämfördes och undersöktes vid en alternativ skola. Resultatet tydde på 

att eleverna hade intagit en attityd och föreställning om att skolan inte var ämnad för dem 

men Iachini m.fl. menade att eleverna egentligen skyddade sig själva genom deras 

inställning. Orsaken var egentligen bristfälliga mellanmänskliga relationer i skolan. 

Erfarenheter av relationer i skolan påverkar självbilden och mellanmänskliga relationer 

är av central betydelse, oavsett om dessa är stödjande eller hotande (Iachini m.fl. (2013).  

 Problematiska mellanmänskliga relationer var även Hattam & Smyths (2003) slutsats 

för elevers undandragande från skolan. 209 elever hade berättat om sina erfarenheter 

utifrån en öppen intervjuform. Resultatet visade bl.a. att elever med lägre klasstillhörighet 

hade problematiska interaktioner p.g.a. att skolkontexten utgick från en medelklassnorm. 

Miljön kunde vara så främmande för eleverna att de inte förstod vad lärarna menade. 

Hattam & Smyth menade bl.a. att eleverna fick växla mellan olika identiteter i hemmet, 

skolan och med kompisar för att anpassa sig. Skolavhopp blev en utväg när problemen 

hopade sig för eleverna (Hattam & Smyth, 2003). Forskningen visar att skolfrånvaron 

kan förstås som en social process där den enskilde eleven succesivt drar sig undan, 

alternativt stöts ut från skolan. Utifrån ett perspektiv på mesonivå framhävs 

interaktionernas betydelse för hur individens identitet formas i interaktion med sin 

omgivning vilket kan vara betydelsefullt för att förstå hur hemmasittares identitet formats 
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utifrån omgivningens förväntningar på den enskilde individen (Meeuwisse, Swärd, 2002 

s. 103-104; Månsson, 2002 s. 154; Cooley 1922/1981). 

 

 

1.3.4 Faktorer på individnivå 

För över 100 år sedan var frågan om skolfrånvaro aktuell. Tuckerman (1881) menade att 

fysiska och psykiska faktorer som t.ex. huvudvärk, aptitlöshet och nervösa symtom var 

orsak till skolfrånvaro, vilket eleverna själva hade rapporterat om (Tuckerman, 1881). 

Även Gay (1902) menade att svag hälsa samt behovet av att hjälpa till hemma låg bakom 

de allra flesta skolavhopp. En mindre del av skolavhoppen berodde på övergång till 

privatskolor. Gay konstaterade att lösningen och ansvaret för att hålla kvar elever i skolan 

var rektorns i samverkan med andra rektorer (Gay, 1902). Halleck (1905) menade istället 

att det var naturligt att elever hoppade av skolan eftersom de flesta lärarna inte stannade 

i fyra år på skolan. Ansvaret för elevernas trivsel baserades på lärarens kompetens. 

Halleck menade att elever som började komma efter i skolan behövde en sympatisk lärare 

som uppmärksammade dem. Lärarens personlighet och förmåga att stimulera och 

inspirera eleverna var därför av primär betydelse för om eleverna stannade i skolan eller 

inte (Halleck, 1905, s. 137, 141). I en studie av Stevenson & Ellsworth (1991) framkom 

identiteter och självbilder som centrala faktorer för skolavhopp. Studien baserades på 

kvantitativ data från skolregister och semistrukturerade djupintervjuer med elever om 

deras erfarenheter och anledningar till skolavhopp. Orsakerna visade sig vara negativa 

självbilder och bristande positiva erfarenheter både från skola och hemifrån (Stevenson 

& Ellsworth, 1991).  

 Elevers självbild berördes även i Lee & Breens (2007) studie som central faktor för 

skolavhopp. Med hjälp av konstruktionistisk teori kombinerad med grounded theory 

undersöktes elevers skolfrånvarokarriärer. Data insamlades genom intervjuer. 

Bidragande faktorer för skolavhopp visade sig vara otillräckliga skolresultat, 

beteendeproblem, känslor av skam för att inte vara tillräckligt populär och dåligt 

välbefinnande p.g.a. skvaller och mobbing. Eleverna ansåg även att deras skola, vilken 

var omgiven av taggtråd, liknade ett fängelse och fick dem att känna sig som djur i bur. 

Elevernas välbefinnande menar Lee & Breen påverkades av bristande makt vilket ledde 

till sämre självkänsla, minskade copingstrategier med depression och ångest som följd 
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(Lee & Breen, 2007). Mikroperspektivet i forskningen lyfter fram individegenskaper för 

förståelsen för dennes handlingar (Meeuwisse, Swärd, 2002 s. 103; Lindqvist & Nygren, 

2006 s. 107), vilket är relevant för förståelsen för hur faktorer på makronivå påverkar 

individen på mikronivå vilket är det fokus Burke (2004) utgick ifrån. Burke 

argumenterade för Identity control theory, som en nödvändighet för att förstå hur 

identiteten skapas i relation till de sociala strukturerna (Burke, 2004 s. 5). 

 

 

1.3.5 Ett inifrånperspektiv 

Xiangming (2001) undersökte med hjälp av induktiv metod varför en elev i ett fattigt 

område i Kina skolkade från skolan. På basis av kvalitativt material insamlat från öppna 

intervjuer och observationer vilka analyserades med narrativ teori fann Xiangming två 

anledningar till varför eleven skolkade. Den ena förklaringen var enligt elevens 

omgivning, skola och familj, att skolfrånvaroorsaken var dåliga skolresultat följt av 

försämrat självförtroendet. Den andra förklaringen till skolfrånvaro var elevens egen 

uppfattning, att läraren använde våld mot eleven. Elevens perspektiv stämde således inte 

överens med utifrånperspektivet (Xiangming, 2001). Inifrånperspektivet visar att 

anledningen till ett beteende kan vara helt annorlunda än omgivningens föreställningar. 

 

 

1.3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån den tidigare forskningen som vi beaktat och utan antydan till att all forskning är 

inkluderad tyder den tidigare forskningen på att elevers skolfrånvaro redan är ett brett 

utforskat område utifrån olika metoder, perspektiv, teorier och analysnivåer. Skolfrånvaro 

tycks uppfattas som en komplex process där faktorer på individ, grupp och samhällsnivå 

spelar in. Den äldre forskningen fokuserar bl.a. på skolans representanters betydelse och 

inverkan på skolavhopp samt reformer som bör utföras för att elevers prestationer ska 

förbättras. Faktorer på individnivå belyses i den äldre forskningen som t.ex. svag hälsa 

(Tuckerman, 1881; Halleck, 1905; Gay, 1902). Senare forskning belyser ett v idare 

perspektiv. Maktfaktorer åskådliggörs i relationer, från mikro till makronivå på ett 

omfattande och tydligt sätt (se t.ex. Coleman, 1988; Fine 1986 m.fl.). Nyare forskning 
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tycks fokusera på konsekvenserna av skolfrånvaro samt koppla skolfrånvarokarriärer till 

arbetslivet. Hur skolfrånvaro påverkar framtida arbetsmöjligheter och inkomst för den 

enskilde, hur samhället kan gynnas av att f.d. “hemmasittare” tillägnar sig alternativ 

utbildning visade sig vara vanligt utforskade frågeställningar. Internationell forskning 

tycks dominera liksom kvantitativa metoder medan kvalitativa metoder är mer sällsynt. 

 Mot bakgrund av den tidigare forskningen konstaterade vi att skolfrånvarokarriärer är 

ett komplext socialt problem som framförallt bör belysas utifrån ett inifrånperspektiv, där 

de enskilda hemmasittarna bereds utrymme för att komma till tals om sina erfarenheter 

och upplevelser. Elevernas röster behöver synliggöras för förståelse eftersom dessa kan 

skiljas dramatiskt mot omgivningens föreställningar.  

 

 

1.4 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogörs för och motiveras de teoretiska perspektiven samt hur dessa är 

tänkt att tillämpas i analysen av empirin. 

 

Hemmasittare och skolfrånvaro kan sett utifrån tidigare forskning förstås som ett 

komplext problem. Larsson (2005) menar att det i senare forskning har framförts behov 

av multidimensionella synsätt för att studera komplexa fenomen (Larsson, 2005 s. 22-

27). Hemmarsittarproblematiken bör därför analyseras utifrån olika perspektiv. 

Teoritriangulering syftar till att få en djupare, mer omfattande och nyanserad förståelse 

(ibid., s. 34; Patton, 2015 s. 673-674; Sohlberg & Sohlberg, 2013 s. 257), men risken 

finns samtidigt att analysen blir otydlig p.g.a. olika teoriperspektiv (Larsson, 2005). 

Ahrne & Svensson (2011) betonar vikten av att ha medvetenhet om att verkligheten kan 

uppfattas som objektiv med teoritriangulering och att fenomenet därför endast kan 

studeras utifrån ett rätt sätt (Ahrne & Svensson, 2011 s. 28). Svensson (2011) menar även 

att det inte finns en teori som kan belysa ett fenomen på ett rätt sätt eftersom belysningen 

framhäver vissa aspekter samtidigt som andra döljs (Svensson, 2011 s. 183). Verkligheten 

är komplex vilket teoritriangulering ändå tar hänsyn till. För att undvika en begränsad 

analys togs ingen hänsyn till dominerande paradigm, syftet var snarare att överskrida 

dessa för att få en mer nyanserad förståelse. 
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1.4.1 Interaktionistiskt perspektiv 

För att fånga inifrånperspektivet och få förståelse för hur informanterna upplevde sin 

verklighet användes ett interaktionistiskt perspektiv. Heidegren & Wästerfors (2008) 

hävdar att perspektivet inte går att undvika vid förståelse av människor eftersom 

mellanmänskliga interaktioner sker hela tiden. Dessa mellanmänskliga interaktioner 

formar enligt interaktionismen människans medvetande (Heidegren & Wästerfors, 2008 

s. 222-228). Mead (1934) menade att individen ska förstås som ett resultat av 

mellanmänskliga relationer där självet är summan av sociala interaktioner vilken 

utvecklats genom språket. Barnets själv utvecklas genom internaliserandet av alla andras 

attityder först inom sin egna sociala grupptillhörighet och sedan övriga samhället. Självet 

är inte ett ensamt objekt som bara internaliserar omgivningens attityder utan självet består 

enligt Mead av Me vilken kan förstås som ett objekt vilken representerar omgivningens 

attityder och I som subjektet, vilken är överordnad Me och representerar självet utåt. 

Representationen av självet kan variera beroende på den sociala kontexten och det är 

igenom Me vi ser oss själv genom. Mellan I och Me pågår en ständig interaktion (Mead, 

1934 s. 174-175, 194-200). Individen konstrueras hela tiden genom andras attityder 

(Heidegren & Wästerfors, 2008 s. 29, 31-32, 38- 39). 

 En bärande interaktionistisk idé utgår ifrån Thomas teoremet som innebär att 

individens uppfattning av en situation ligger till grund för dennes handlingar (Heidegren 

& Wästerfors, 2008 s. 47-50, 56). Eftersom alla inte uppfattar verkligheten på samma sätt 

är det av yttersta vikt att förstå verkligheten utifrån den andres perspektiv annars finns 

risken att dra förhastade slutsatser (Heidegren & Wästerfors, 2008 s. 49). En känsla och 

föreställning av utanförskap skulle kunna tänkas bidra till ett undandragande beteende 

som t.ex. skolfrånvaro. 

 För att belysa hur skolnärvaro i interaktion med samhället kan processas fram till 

skolfrånvaro användes stämplingsteorin vilken belyser hur kumulerade interaktioner 

inverkar på identitet och beteende (Goldberg, 2010 s. 332; Ejrnäs & Kristiansen, 2002 s. 

79-80; Månsson, 2002 s. 161-162). Stämplingsprocessen inleds när barnet interagerar 

med sina föräldrar, dess signifikanta andra vilket lägger grunden för individens självbild. 

Goldberg (2010) menar att en negativ självbild formats genom att signifikanta andras 

interaktion med den enskilde inneburit en internalisering av låg grad av 

överrensstämmelse mellan hur den enskilde är och hur individen borde vara. Beteendet 

påverkas negativt och barnet har stämplats. Barnet bär med sig sin självbild och beteende 
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ut i samhället vilka blir dess nya signifikanta andra. Den negativa självbilden upprätthålls 

genom att samhället bekräftar med negativa reaktioner på normöverskridande beteende. 

Normerna för vilka individer och beteende som anses vara acceptabla görs gällande av 

överordnade i maktpositioner. (Goldberg 2010, s.149-153, 332-342; Becker, 1963/2006 

s. 24-39). 

 Ett interaktionistiskt perspektiv bidrar med att synliggöra inifrånperspektivet där den 

upplevda verkligheten förstås som konsekvenser av omgivningens negativa reaktioner 

vilket leder till avvikande beteende. Inifrånperspektivet är dess styrka samtidigt som det 

är dess kritik. En subjektiv verklighet uppfattas inte vara tillräckligt vetenskapligt 

trovärdig av vissa eftersom den inte grundar sig på en objektiv verklighet (Ejrnäs & 

Kristiansen, 2002 s. 80; Månsson, 2002 s. 165). 

 

 

1.4.2 Strukturellt perspektiv  

För att komplettera det subjektiva interaktionistiska perspektivet användes ett strukturellt 

perspektiv. Ett strukturellt perspektiv kan användas för att belysa hur samhället som 

helhet fungerar för enskildas tillvaro och med betoning på resurs- och maktfördelning 

(Sohlberg & Leiulfsrud, 2010 s. 26, 31), vilket Nygren (2002) menar är nödvändigt för 

att förstå sociala problem (Nygren, 2002 s. 147). Med ett strukturellt perspektiv eftersöks 

förklaringar utanför individen, i hur övergripande samhällsstrukturer som bl.a. normer 

och klasstillhörighet inverkar på den enskilde (Meuuwisse & Swärd, 2002 s. 102-103). 

Sohlberg & Leiulfsrud (2010) menar att det är nödvändigt med klassanalys för förståelsen 

av individer och belyser t.ex. Sveriges arbetslinje som betydelsefull för förståelse av den 

enskildes livsituation. Individer riskerar att stigmatiseras vid arbetslöshet eftersom 

resursfördelningen sker i arbetslivet (Sohlberg & Leiulfsrud, 2010 s. 66; Furåker, 2010 s. 

131, 150). Enskilda individer och grupper har inte samma förutsättningar att leva upp till 

normen, vilket kan förstås som föreställningar om vad som anses vara framgång och lycka 

i samhället (Ejrnäs & Kristiansen, 2002 s. 78-79). 

 Med ett konsensusperspektiv på sociala problem utgår man från att samhällets 

naturliga tillstånd är harmoni och att individer formas utifrån gemensamma normer 

(Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 104). Durkheim är en av dem som förknippades med 

perspektivet. Durkheim ansåg att individerna utgjorde ett slags kollektivt tvingande 
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verklighet som innefattade mer än de enskildas medvetanden tillsammans (Boglind m.fl. 

2004 s. 288 enligt Durkheim). Denna tvingande sociala sfär kan förstås som normer vilka 

kan förorsaka sociala problem och avvikelser när de inte kan efterlevas. Till skillnad från 

stämplingsteorins subjektiva synsätt för avvikelse belyser Mertons (1968) strainteori 

avvikarprocessen utifrån ett objektivt perspektiv, hur samhällets strukturer inverkar på 

individers handlande (Ejrnäs & Kristiansen, 2002 s. 78-79). Merton (1968) menade att 

individer använder fem olika anpassningsstrategier mot normen. Conformity innebär att 

individen accepterar och anpassar sig efter normen. Med ritualism avses att man gått från 

normen men ändå håller sig inom gränserna så att man undgår kategorin avvikare som 

t.ex. framgångsrika individer. Innovation innebär att den enskilde accepterar och önskar 

följa normen men är oförmögen p.g.a. exempelvis resursbrist, vilket kan leda till 

kriminalitet. Retreatism innebär bl.a. att både normen och vägen dit upplevs omöjlig 

varför individen flyr in i olika beteenden som t.ex. drogberoende. Rebellion är slutligen 

en handlingsstrategi som avvisar, ifrågasätter och gör motstånd mot normen. På det sättet 

bildas subgrupper med kriminella gäng och kan bana vägen för revolution (Nygren, 2002 

s. 135-136; Merton 1968 s. 230 ff.). 

 Med ett konfliktperspektiv belyses samhällets klasstruktur och maktfördelning vilka 

kan härledas som källor till sociala problem. Idéerna är influerade av Karl Marx 

(1887/1967) som menade att det råder spänningar i samhället mellan de som äger kapitalet 

och de som säljer sin arbetskraft. Ägarna lagrar kapitalet vilka i växande takt erhåller mer 

makt medan underklassen allt snabbare drabbas av fattigdom och maktlöshet. 

Maktfördelningen uppfattas snedfördelad med kapitalisterna i överläge vilka styr 

samhället på de underordnades bekostnad och den sociala klassen förstås vara avgörande 

för individers handlande. Klassmedvetenhet bereder för konflikter eftersom olika 

uppfattningar råder om varandras klasstillhörighet vilket även innebär att uppfattningar 

reproduceras i generationer med en ständigt återkommande fattigdom (Hutchison, 2011 

s. 42-43, 309; Lindqvist & Nygren 2006 s. 97; Nygren, 2002 s. 138-139; Boglind m.fl. 

2004 s. 89, 91). 

 Vad som anses vara framgång, lycka, sanning, avvikelser och normer varierar med tid 

och kontext, varför kontexten är av betydelse för att förstå enskilda individer vilket även 

inkluderar globaliseringen (Nygren, 2002 s. 140; Patton, 2015; s. 8-9; Hutchinson, 2011 

s. 275 ff.; Blomberg & Petersson, 2006 s. 143-144, Skytte & Montesino, 2006 s. 286). 

Med globaliseringens framfart förändras rådande normer. Hutchison (2011) beskriver 
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bl.a. massmedias betydande roll för samhället. Massmedia tillhandahåller samhället med 

ett massivt informationsflöde från hela världen vilket påverkar hur vi förstår oss själva 

och vår värld (Hutchison, 2011 s. 304). Globaliseringens effekter på den enskilde är något 

som Giddens (1991/1997) uttalar sig om i Självet och samhället i den senmoderna epoken. 

Giddens menar bl.a. att identiteten och livsstilen skapas mot bakgrund av massmedias 

inverkan och i kontexten av ett individualiserat konsumtionssamhälle där en mängd 

valmöjligheter till livsstilar presenteras (Giddens 1991/1997, s. 94, 102, 107, 236-237). 

Bristande ekonomiska resurser kan då innebära marginella förutsättningar för att välja 

livsstil samtidigt som individens valmöjligheter kan ge sken av att det är ett val att bli 

hemmasittare. Det strukturella perspektivet bidrar till synliggörandet av 

resursfördelningens betydelse för individen vilket samtidigt utgör förståelse för enskildas 

situation. Perspektivet kan även tänkas leda till missmod eftersom strukturernas 

avgörande betydelse för den enskilde kan uppfattas vara determinerat. 

 

1.4.3 Socialkonstruktionism 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet används som komplement till övriga 

perspektiv för en analys om vilka roller, kunskapssyn och rådande uppfattningar 

informanterna utgick från. Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv utgår från att det inte 

finns en sann verklighet utan det finns flera verkligheter, beroende på kontext (Hutchison, 

2011 s. 50). Perspektivet utgör ett alternativt synsätt för hur man kan betrakta kunskap 

och förståelse vilket innebär anammandet av kritisk medvetenhet där inget tas för givet. 

Kritisk medvetenhet om dessa föreställningar innebär att enskilda kan vara med och 

påverka föreställningen om sig själv, andra, den sociala ordningen och miljöer eftersom 

dessa är föränderliga och uppbyggda av sina egna och andras föreställningar (Payne 2008, 

s. 41, 43, 253; ibid., s. 50). Att individer och samhälle kan förstås formas genom 

interaktioner vilka kan förstås vara föränderliga och inte av strukturer kan ses som 

perspektivets styrka. Möjligheten att kunna förändra ger hopp till skillnad från det mer 

deterministiska strukturperspektivet. 

 Berger & Luckman (1966/1979) hävdar att socialkontrukionism är nödvändig för 

förståelsen av individer eftersom människor inte föreställer verkligheten på samma sätt. 

Det som anses verkligt för den ena behöver inte vara verkligt för en annan (Berger & 
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Luckmann, 1966/1979, s. 11-12). Den sociala verkligheten består av sociala 

konstruktioner med en början av att individer externaliserat föreställningar vilka andra 

individer sedan internaliserat. När tillräckligt många individer internaliserat sociala 

föreställningar kan de upplevas/uppfattas som en sann verklighet. Den sanna verkligheten 

konstruerad av sociala föreställningar rekonstrueras (ibid., s. 60, 69-70, 74; Payne s. 2008, 

s. 30, 240; Sohlberg & Sohlberg, 2013 s. 269-273; Hutchison, 2011 s. 50), genom Michel 

Foucaults (1926-1984) resonemang, i diskurser. 

 Diskurser kan förstås som samlade giltiga föreställningar uttalade av experter inom ett 

område om hur något t.ex. ska vara, se ut eller gå till. Diskursen gör att vi tar 

föreställningarna för givet eftersom diskursen upplevs sann vilket även innebär att 

diskursen utövar makt genom att utesluta andra diskurser (Foucault enligt Sohlberg & 

Sohlberg, 2013 s. 249, 254, 271). Med hjälp av diskursanalys kan en nyanserad förståelse 

för informanternas verklighet erhållas. När diskurser möts är det den mest accepterade 

som blir den slutgiltiga men det innebär inte att en underlägsen diskurs skulle kunna 

operera som överlägsen i en annan kontext. Makt i ett sammanhang innebär inte 

nödvändigtvis makt i ett annat sammanhang. Eftersom diskurser bara är föreställningar 

finns möjlighet för förändring vilket Franzén (2010) belyser med det relationella 

maktbegreppet. Makten verkar i relationer, där makt existerar, existerar även motstånd, 

samt menar Franzén, att makt framkallar motstånd liksom att motstånd framkallar makt 

(Foucault, 1980 enligt Franzén, 2010 s. 89-91, 97-89, 105). 

 Med en föreställning att det inte finns någon sann kunskap och att verkligheten är 

baserad på sociala konstruktioner, finns inte heller något rätt eller fel. Det i sin tur innebär 

även att det inte skulle finns några sociala problem. Ett problem konstrueras med detta 

synsätt och uppmärksammas från maktpositioner vilket gör att t.ex. hemmasittare 

uppfattas vara ett problem. Men skulle föreställningen vara gällande att det inte fanns 

några problem skulle människors utsatthet riskera att negligeras (Payne, 2008 s. 47, 253, 

262; Sahlin, 2002 s. 128-129). Sahlin (2002)  menar att den kritiska medvetenheten om 

sociala konstruktioner är perspektivets styrka eftersom rådande sanningar dekonstrueras 

och kan därför verka frigörande för alternativa synsätt (Sahlin 2002 s. 129). 

 

Med ovanstående teoretiska perspektiv och tidigare forskning avser vi lägga en grund för 

en nyanserad analys av empirin. 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras forskningsdesign, urval och avgränsningar, utformning av 

intervjuguide (se bilaga 1), tillvägagångssätt och kritisk diskussion vid insamling av 

empiri, redogörelse för analysverktyg och bearbetning samt uppfattad trovärdighet för 

studien och slutligen forskningsetiska aspekter. 

 

 

2.1 Forskningsdesign 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna användes kvalitativ metod och 

intervjuer eftersom metoden lämpar sig väl för att fånga ett inifrånperspektiv (Larsson, 

2005; Kvale & Brinkmann, 2009 s. 17, 19, 44, 132; Patton, 2015 s. 442). Till skillnad 

från kvantitativ metod där informanten begränsas av förbestämda svarsalternativ, 

möjliggjorde kvalitativ metod för nyanserade svar. Informanterna kunde delge tankar, 

känslor, attityder, erfarenheter, och föreställningar utifrån sina perspektiv vilket inte hade 

varit möjligt på annat sätt (Ahrne & Svensson, 2011 s. 14; Kvale & Brinkmann, 2009 s. 

189; Patton, 2015 s. 426, 442). 

 En nackdel med intervjuer kan vara att informanterna under den korta tid som 

intervjuerna sker under delger en begränsad bild. Det tar tid att bygga upp ett förtroende 

för att återspegla en fullständigt ärlig självrepresentation. Vem som helst kan bli påverkad 

av en forskares närvaro. Forskaren kan även själv bidra till ett snedvridet resultat t.ex. kan 

det första intrycket av datamaterialet påverka sluttolkningen och ett för litet datamaterial 

kan medföra felaktiga sluttolkningar.  

 Informanterna var uttagna ur en grupp och kan därför inte sägas vara representativa 

för övriga (Grinnel & Unrau 2014 s. 96). Det går heller inte säkerställa att det informanten 

säger överensstämmer med dennes handlingar. Intervjusituationen skulle t.ex. kunna vara 

en arena för identitetskonstruktion varför kompletterade metoder hade ökat 

trovärdigheten (Eriksson-Zetterquist  & Ahrne, 2011 s. 57). Etnografiska studier skulle 

kunna varit ett alternativ men skulle kräva desto mer resurser i anspråk (Grinnel & Unrau 

2014 s. 96). 

 För att motverka risken för felkällor och försök till trovärdighet samt för förståelse 

togs hänsyn till olika rollperspektiv eftersom aktörer tenderar att uppfatta problemet 

annorlunda än observatörer (Larsson, 2005 s. 109-112; Lilja, 2005 s. 39-44). Intressenter 
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som kunde tänkas uppfatta skolfrånvaro som ett problem, identifierades vara bl.a. 

Socialtjänst, skola, elever, föräldrar, politiker, m.fl. Dessa hade kunnat bidra med olika 

perspektiv men p.g.a. tidsbrist blev det nödvändigt att göra ett urval. Skolan valdes ut 

som aktör för att komplettera f.d. hemmasittares perspektiv därför att skolan är den plats 

som frånvaron sker från. 

 

 

2.1. Urval och avgränsningar 

En första avgränsning genomfördes då en kommun i en mellanstor stad i Sverige, valdes 

ut på grund av uttalad hemmarsittarproblematik. I kommunen gjordes ett strategiskt urval 

på två skolor på grund av en rådande tidspress. Urvalet påbörjades genom en lottning av 

kommunens samtliga skolor. Av den första skolan som lottades fram kontaktades rektorn, 

men på grund av hög arbetsbelastning avböjde de intervju. Den andra skolan var en 

privatskola som kontaktades via rektorn, vilken tackade ja. Nästa skola kontaktades via 

rektorn vilken hänvisade vidare till kuratorn på skolan som först tackade ja men lämnade 

sedan återbud på grund av hög arbetsbelastning. Därefter kontaktades en rektor vid en 

annan skola som hänvisade till kurator och speciallärare. Via receptionen inhämtades 

vidare kontaktuppgifter till två kuratorer och en speciallärare. Den ena som kontaktades 

kunde inte själv ställa upp på en intervju för att hen uppfattade sig besitta för lite 

arbetslivserfarenhet på skolan men tipsade vidare om en speciallärare som tackade ja, 

vilket gjorde att urvalet övergick till snöbollsurval (Larsson m.fl. 2005 s. 103; Thomsson, 

2010 s. 62). 

 Urvalet av skolrepresentanter resulterade i en rektor för elever i åk 1-9 och en 

speciallärare för åk 1-6, båda med mångårig erfarenhet i skolan. Ett bekvämlighetsurval 

tillämpades utifrån kännedom om en verksamhet som tillhandahöll alternativ utbildning 

för vuxna som saknade grund- och gymnasieutbildning. Verksamhetschefen tillfrågades 

om möjligheten att intervjua f.d. hemmasittare vilken tackade ja. Via telefon och 

mejlkontakt informerades verksamhetschefen om önskat antal, ca fyra stycken 

informanter på grund av den rådande tidspressen. Verksamhetschefen, utbildad socionom 

valde ut fyra elever mellan 20 - 40 år, som ansågs vara mest lämpliga för syftet. 

 Urvalskriteriet för samtliga informanter var erfarenheter av skolfrånvarokarriärer, en 

vilja att delge sina upplevelser och erfarenheter, och för f.d. hemmasittare en skolfrånvaro 



 

27 

 

med minst två månader. Efter överenskommelse om intervjuer mejlades informationsbrev 

med syfte, frågeställningar och etiska förhållningsregler som vi under hela processen 

förhållit oss till samt förväntad intervjutid (ca. 45 minuter, se bilaga 3). 

 Snöbollsurvalet användes för dess effektivitet, att generera informanter under tidspress 

(Patton, 2015 s. 298). Snöbollsurvalet kan även kritiseras då det fanns risk att de 

tillfrågade valdes ut av en anledning som t.ex. tillgänglighet. De tillfrågade fanns där 

medan andra svårnådda kanske inte tillfrågades. Även den personliga utstrålningen och 

de känslor som väckts hos utväljaren kan tänkas varit en avgörande faktor för vem som 

valdes ut (Thomsson, 2010 s. 62-64). Kvale & Brinkmann (2009) menar t.ex. att de mest 

attraktiva intervjupersonerna som är vältaliga, kunniga och samarbetsvilliga mest liknar 

individer komna ur övre medelklassen vilket inte alls är representativt (Kvale & 

Brinkmann, 2009 s. 181; Patton, 2015 s. 298).  

 De utvalda informanterna kan liknas vid en elit vilket kan varit en fördel eftersom de 

kan ha haft lättare att uttrycka sig och därför företräda andra med större svårigheter att 

uttrycka sig. Eftersom informanterna valdes ut från ett ställe kan de omedvetet ha 

påverkat varandra inför intervjun och därmed påverkat utsagornas allsidighet (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011 s. 43), vilket är ett välkänt faktum inom vittnespsykologin (se 

t.ex. Ainsworth, 1998; Granhag, 2010). 

 

 

2.1.2 Intervjuguide 

En intervjuguide användes (se bilaga 1; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43) med syftet att 

effektivisera datainsamlingen i den rådande tidspressen. Avsikten var att styra 

informanternas utsagor minimalt men det fanns en risk att viktiga teman uteslutits 

eftersom temana var förutbestämda. Ett visst utrymme för informanterna att fritt uttrycka 

sig inom och utanför temana fanns dock (Patton, 2015 s. 438-439; Grinnell & Unrau, 

2014 s. 394-395). För att underlätta ytterligare för informanten att tillägga övrigt som var 

av vikt för denne benämndes ett av temana som övrigt. För att fånga informantens 

perspektiv samtidigt som forskningsfrågor, tidigare forskningsteman och preliminära 

teorier beaktades beslutades övriga teman vara: känslor, attityder, erfarenheter, relationer 

och identitet. Teorier som fanns i åtanke uppkom från vår genomgång av tidigare 

forskning och från vår förförståelse av skolfrånvaro. Dessa teorier var social 
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konstruktionism, behaviouristisk teori, kognitiv teori, stämplingsteori, stigma teori och 

strainteori. Intervjufrågorna utformades som öppna för att informanterna skulle kunna 

uttrycka sina upplevelser och erfarenheter maximalt vilket också innebar att 

informanterna gav uttryck för hur de kategoriserade sig i relation till sin omgivning. De 

flesta frågorna utformades på ett sätt som stimulerade till detaljerade svar och 

möjliggjorde att informanten beskrev sin uppfattade verklighet med ett inifrånperspektiv 

som t.ex. “Om jag kunde känna det du kände, vad skulle jag då känna?” (Patton, 2015 s. 

444-447, 453-454, 459; se bilaga1). 

 

 

2.1.3 Insamling av empiri 

En annan risk med förutbestämda teman kan vara att informanternas svar tolkas utifrån 

temana (Grinnell & Unrau, 2014 s. 394-395) och de teoretiska perspektiv som fanns i 

anslutning till dessa. För att undkomma detta intogs ett reflexivt förhållningssätt vilket 

enligt Thomsson (2010) innebär en eftertänksamhet och medvetenhet genom hela 

processen, att allt kan tolkas och ifrågasättas (Thomsson, 2010 s. 37). En medvetenhet 

om att kroppsspråk och tonfall kunde bidra till ledande svar fanns varför vi även 

eftersträvade ett neutralt förhållningsätt (Kvale, Brinkmann, 2009 s. 188; Grinnell & 

Unrau, 2014  s. 391). Ett abduktivt förhållningssätt präglade insamlingen av empirin då 

preliminära teorier fanns i åtanke för att staka ut riktningen för ett växelvist fokus mellan 

teori och empiri (Larsson 2005, s. 23-24).  

 Informanterna var även informerade om studentrollen med förhoppningen att de skulle 

känna mer frihet och trygghet i att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter om 

skolfrånvaro eftersom social position kan påverka informantens upplevelser (Lilja, 2005, 

s. 40-41; Thomsson, 2010 s. 46, 76). Den sociala positionen var särskilt viktig att beakta 

vid intervjuer med f.d. hemmasittare, eftersom de kunde ha upplevt ett mindre 

handlingsutrymme och makt över sina liv än t.ex. skolrepresentanter. För att undvika 

intrycket av ojämn maktbalans intervjuades f.d. hemmasittare av en person och med 

anledning av ovanstående resonemang presenterade sig den ena av oss kort innan 

intervjun påbörjades med bl.a. att egna erfarenheter av skolfrånvaro fanns. Syftet var att 

skapa likhet och smälta in med informanten snarare än att skildra olikhet (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011 s. 49).  
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 Informanterna fick bestämma intervjuplatsen eftersom det för studiens resultat var 

viktigt att känslor och tankar så långt som möjligt inte påverkade informanterna negativt 

(Thomsson, 1010 s. 86). Intervjuerna genomfördes i ett avskilt samtalsrum på den 

alternativa skolan medan övriga elever och personal befann sig i undervisning. 

Verksamhetschefen hade bokat in 45 min per elev och intervju och intervjuerna skedde 

efter varandra med paus för lunch. Intervjuerna tog ca 35-45 minuter. Temaguiden (bilaga 

2) låg synligt på bordet för att informanterna skulle kunna känna en tydlighet och trygghet 

över de teman som önskades beröras samtidigt som friheten att berätta utanför temana 

fanns, vilket kan ha medfört en känsla av delaktighet i intervjuutformningen eftersom 

intervjuaren agerade mer som guide än utfrågare (ibid., s. 59-61). En lyhördhet inför 

informantens språkbruk intogs, när det behövdes förtydligades frågorna för ökad 

tydlighet för informanten (Patton, 2015 s. 445, 453-454, 459). Skolrepresentanterna valde 

skolan som intervjuplats för att det underlättade för dem. Ena skolrepresentanten 

intervjuades i ett öppet allrum på skolan där andra skolrepresentanter kom och gick. Där 

intervjuades skolrepresentanten av en som ställde frågor medan den andra skötte 

inspelningen, observerade samt ställde följdfrågor. Intervjun tog ca 35 min. Den andra 

skolrepresentanten intervjuades ensam med en biträdande rektor vid sin sida inne på deras 

kontor, intervjun tog ca. 20 min. 

 Innan intervjun avslutades bereddes utrymme för att göra tillägg om det som berörts 

eller om sådant som enligt informanten borde beröras. Samtycke till användning av 

intervjumaterialet inhämtades återigen och kontaktuppgifter lämnades för att det som 

Patton (2015) menar, kan bidra till en ökad känsla av delaktighet och makt i beslutandet 

över om och när intervjun skulle avslutas (Patton, 2015 s. 470-471). Upplevelsen hos 

informanten, d.v.s. f.d. hemmasittaren efterfrågades efter intervjun eftersom en upplevd 

press och besvärliga tankar, reflektioner och insikter kan vara möjliga konsekvenser av 

intervjun och kan vara besvärliga att hantera (Thomsson, 2010 s. 19-25; Patton, 2015 s. 

495; Sohlberg & Sohlberg, 2013 s. 150). Efter intervjun antecknades reflektioner som 

t.ex. vad vissa uttalade ord som “stävja” kunde betyda, informanternas uppträdande vid 

vissa frågor, hur väl intervjun genomförts, vilka brister som upptäckts och hur det kunde 

tänkas ha påverkat resultatet, om efterfrågade svar erhållits och om inte vad det skulle 

kunnat bero på m.m., detta för att försäkra oss om att alla reflektioner och observationer 

fångats medan minnet av situationen var klart (Patton, 2015 s. 474). 
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2.1.4 Analysverktyg och bearbetning 

Analysen genomfördes med bricolage vilket innebar att olika tekniker blandades (Kvale 

& Brinkman, 2009). Sex halvstrukturerade intervjuer transkriberades ordagrant och 

genomlästes samtidigt som återkommande teman, teoretiska reflektioner, motsägelser 

och underförstådda meningar noterades i sidmarginalen (Rennstam & Wästerfors, 2011 

s. 198). Ordagrann transkribering innebär att uttryck som mm, skratt och tystnader 

noterades för att den rådande stämningen och outtalade meningar skulle kunna kommas 

ihåg under analysen. Vid citatåtergivningen har dock ovanstående exempel uteslutits 

alternativt putsats till med hänsyn till informanterna eftersom ordagranna citat kan 

förödmjuka och talspråk kan bli nästintill oläsbart i skrift (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 

197-204; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2001 s. 55-56; Trost, 2014). Efter första 

genomläsningen reflekterades återkommande teman och mönster utifrån tidigare 

preliminära teorier. 

 För att strukturera intervjumaterialet användes meningskodning med syftet att jämföra 

och kategorisera intervjumaterialet och för att finna återkommande teman vilka ganska 

snart utkristalliserades till utanförskap, otillfredsställt bekräftelsebehov, negativ självbild, 

klassmedvetenhet,  hemmiljö, problembeteende, resurser mm. (Rennstam & Wästerfors, 

2011 s. 199-201). Återkommande teman och diskurser av skolrepresentanternas utsagor 

noterades (Boreus, 2011 s.159) och uppfattades vara problem- och attitydbeteende hos 

individ och familj. 

 Diskursanalys användes för att urskilja rådande diskursers inverkan på informanternas 

föreställningar om skolfrånvaro liksom för förståelsen av specifika ords betydelse och 

konsekvenser för den enskilde som t.ex. “misslyckad”, “problembarn”, “utanför” m.m. 

(Boreus, 2011 s. 151, 155). Tvetydigheter som identifierades i intervjumaterialet tolkades 

utifrån hermeneutisk tradition där delar relaterades till helheten för att förstå 

underliggande meningar (Kvale & Brinkman, 2009 s. 217 ff.; Sohlberg & Sohlberg s. 

266).  Utifrån identifierade återkommande temana reflekterades de preliminära teoriernas 

förklaringskraft som funnits i åtanke med hänsyn till mikro-, meso-, och makronivå 

eftersom individens kontext är av betydelse för förståelse av den enskilde (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013 s. 208). 

 Den teoretiska referensramen utökades med ett interaktionistiskt och strukturellt 

perspektiv för det fortsatta analysförfarandet eftersom teorierna hade bättre 

förklaringskraft till informanternas gemensamma upplevelser. Återigen lästes 
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intervjuerna med fokus på negativa fall vilka med stöd av de utökade perspektiven visade 

sig överensstämma med övriga tolkningar. Slutligen reflekterades över samtliga 

informanters återkommande gemensamma teman mot delarna, vilka liknades med 

informanternas enskilda upplevelser för att åstadkomma en rättvis representation av hela 

intervjumaterialet (Rennstam & Wästerfors, 2011 s. 203). Gemensamma övergripande 

teman visade sig vara utanförskap, problembeteende och (bristande) resurser. 

 Fördelen med bricolage är det öppna förhållningssätt som Patton (2015) menar kan 

bidra till nya kombinationer av synsätt (Patton, 2015 s. 153-154, 491-492). Nackdelen 

med bricolage är att analysmetoden inte kräver någon speciell strategi, vilket innebär att 

det inte finns krav på intervjun (Kvale & Brinkman, 2009), som i sin tur skulle kunna 

innebära en bristande analys grundad enbart på förförståelse.  

 

 

2.1.5 Reliabilitet 

Med reliabilitet avses huruvida samma resultat kan uppnås vid andra 

undersökningstillfällen och av andra forskare vilket också inkluderar om informanterna 

kommer att svara likadant vid ett annat tillfälle med någon annan intervjuare (Kvale & 

Brinkmann, 2009 s. 263). Ovanstående krav tillsammans med faktumet att informanten 

påverkas av intervjuarens beteende som i sin tur kan påverka tillförlitligheten resulterar i 

svårigheter att uppnå reliabilitet i kvalitativa studier på samma sätt som i kvantitativa 

studier (Larsson, 2005). Reliabiliteten prövades dock genom att liknande frågor ställdes 

för att kontrollera om liknande svar erhölls och frågorna validerades genom regelbundna 

sammanfattningar av våra tolkningar inför informanten, vilken bekräftade (Larsson, 2005 

s 116-117; Kvale & Brinkmann, 2009 s. 127, 200; Grinnel & Unrau, 2014 s. 598-600; 

Thomsson, 2010 s. 40; Patton, 2015 s. 685). Impression management fenomenet vilket 

innebär att informanten tar tillfället i akt att konstruera identiteten i den aktuella 

situationen kan påverka resultatet med förvrängda svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011 s. 57). Informanterna med skolfrånvaro var medvetna om att den ena intervjuaren 

en tid efter att intervjuerna genomfördes skulle arbeta i den verksamhet där de f.d. 

hemmasittarna studerar. Det kan ha lett till snedvridna svar men i bästa fall kan det ha 

varit positivt för studien om situationen bidragit till ett större förtroende för intervjuaren 

och därmed mer uttömmande svar.  
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 Kvale & Brinkmann (2009) menar att forskaren kan förhålla sig objektiv i relation till 

subjektiviteten med betydelsen att forskaren kan vara medveten om sin förförståelses 

betydelse för tolkningarna (ibid., s. 261). Larsson (2005) menar att forskaren i kvalitativ 

forskning är ett mätinstrument men ett mätinstrument bör vara kalibrerat för att ge exakt 

resultat (Larsson, 2005 s. 113). Ingen människa kan vara kalibrerad eller helt objektiv.  

Därför reflekterades förförståelsen innan studien påbörjades. 

 Thomsson (2010) problematiserar antagandet hur en tolkning kan vara sann utifrån ett 

synsätt att det inte finns en objektiv sanning. Thomsson menar att det handlar mer om 

rimligheten än om det sanna men tolkningen bör inte vara motsägelsefull och ska hålla 

för ifrågasättanden (Thomsson, 2010 s. 35). Att söka negativa fall som motsäger övrigt 

datamaterial är viktigt av ovanstående anledning men även för att minska risken för 

selektiv perception och tolkningar enbart baserade på sin förförståelse (Patton, 2015 s. 

685; Grinnel & Unrau, 2014 s. 601; Larsson, 2005 s. 112). 

 Negativa fall liksom alternativa tolkningar av intervjumaterialet beaktades men vid 

närmare granskningar och tolkningar av dessa fall visade det sig snarare vara annorlunda 

skildringar. Till en början kunde det t.ex. framkomma att en informant inte uppvisat 

samma mönster som de andra informanterna men genom att studera utsagorna med olika 

perspektiv fann vi snart att negativa fall var ett av alla uttrycksätt informanterna uppvisade 

och som hade anknytning till övrigt tolkat datamaterial.  

 För att kontrollera reliabiliteten ytterligare jämfördes våra enskilda tolkningar  av 

intervjumaterialet med varandras tolkningar vilka till en början gick något isär för att 

sedan när teman började utkristalliseras från helheten överensstämma. För att ytterligare 

öka  trovärdigheten av tolkningarna samt för att vi inte ville inneha ett allt för ojämnt 

tolkningsföreträde gentemot informanterna fanns avsikten att informanterna skulle få ge 

sin syn på de valda tolkningarna (Thomsson, 2010 s. 31-32; Svensson & Ahrne, 2011 s. 

28). På grund av tidsbrist blev det dock inte möjligt. Avsikten är dock fortfarande att 

senare delge informanterna resultaten för respons. 

 

 

2.1.6 Validitet 

Validitet avser huruvida man studerat det man avsett studera och beror till hög grad på 

hantverksskickligheten hos intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 266; Thomsson, 
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2010 s. 32). Larsson (2005) menar att hantverksskicklighet inbegriper förmågan att kunna 

kontrollera och tvivla på sina egna tolkningar samt förmågan att teoretisera tolkningarna. 

 Patton (2015) fick framförallt guida i hur frågorna skulle utformas för att fånga 

informanternas inifrånperspektiv utifrån olika dimensioner för att uppfylla syftet. I 

kvalitativ forskning med begränsat urval eftersträvas hög intern validitet och innebär att 

intervjuaren försöker fånga rikliga, noggranna beskrivningar för att kunna analysera 

empirin, kunna argumentera de valda tolkningarna samt kunna delge läsaren en tydlig 

skildring av det undersökta (Larsson, 2005 s. 116-117). 

 Kvale & Brinkmann (2009) menar att det inte är säkert att informanten exakt uttrycker 

sanningen varför uppmärksamhet om andemeningen är av betydelse. En del ambivalens 

hos informanterna uppmärksammades men liksom Kvale & Brinkman menar kan det vara 

ett tecken på intervjuers kvalité som är att fånga olika dimensioner (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 270-271), vilket var avsikten med Pattons (2015) intervjufrågor. 

 Informanterna hade skolfrånvaron bakom sig och återupptagit studierna. 

Förhoppningen var därför att ämnet inte längre var lika känsligt laddat som om 

informanterna hade befunnit sig mitt i skolfrånvarokarriären. Med tiden kan 

föreställningarna och känslorna om sina erfarenheter förändras (Thomsson, 2010 s. 29), 

vilket kan vara positivt eftersom det kan vara lättare att prata om något som hänt men det 

kan också bli snedvridna föreställningar om hur något varit. Ansvaret att argumentera för 

att riktiga tolkningar gjorts åligger forskaren (Kvale & Brinkman, 2009 s. 257). 

Datamaterialet utgår ifrån f.d. hemmasittare och skolrepresentanter vilket enligt Patton 

(2015) kan förstås som en slags triangulering vilket kan medföra en trovärdigare tolkning 

av analysen eftersom två perspektiv på samma fenomen kan studeras. Även den 

teoritriangulering med olika teoriperspektiv som ligger till grund för analysen syftar till 

en nyanserad analys för förståelsen av individen i sin kontext utifrån olika perspektiv 

(Patton, 2015 s. 661-662, 671, 673) 

 
 

2.1.7 Generaliserbarhet 

Studien baseras på ett begränsat antal informanter utifrån strategiskt-, bekvämlighets-, 

och snöbollsurval vilket innebär att studien inte är grundad på ett slumpmässigt urval. 

Studien kan inte anses vara representativ för övrig befolkning, sett utifrån en statistisk 
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generalisering (Trost, 2012 s. 30-33; Kvale & Brinkmann 2009 s. 281; Larsson, 2005 s. 

118). 

 Kvale & Brinkmann (2009) menar dock att möjligheten finns för analytisk 

generalisering vilket kräver transparens av hela forskningsprocessen med noggranna, täta 

samt rika beskrivningar för att läsaren ska kunna följa resonemanget fram till 

slutresultatet och bilda sig en uppfattning huruvida resultaten är överföringsbara till andra 

liknande situationer (Grinnel & Unrau, 2014 s. 601-602; Kvale & Brinkmann, 2009 s. 

280-285; Patton, 2015 s. 685). Ahrne & Svensson (2011) menar att generaliserbarheten 

skulle kunna styrkas genom att hänvisa till annan forskning som kommit fram till liknande 

resultat samt visa på huruvida resultatet är ett exempel på en mer allmängiltig teori (Ahrne 

& Svensson, 2011 s. 28-29). Med transparens och trovärdig argumentation utifrån flera 

perspektiv skulle studiens resultat kunna visa sig gällande i flera andra liknande 

situationer (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 282; Thomsson, 2010 s. 33). Huruvida den här 

studien uppnått analytisk generaliserbarhet lämnas dock åt läsaren att bedöma. 

 

 

2.1.8 Forskningsetiska aspekter 

Forskning ska göra gott och bidra till förbättring av människors situation med ny och 

betydelsefull kunskap under förutsättning att informanterna inte skadas (Larsson m.fl., 

2005 s. 120; Kvale & Brinkmann, 2009 s. 84; codex.vr.se). För att minimera risken för 

obehag tillfrågades informanterna med skolfrånvaro om medverkan av 

verksamhetschefen som är utbildad socionom utifrån ett antagande om att 

verksamhetschefen hade god kännedom om eleverna eftersom de haft ett tätt samarbete. 

Av hänsyn till informantens integritet och att för att jakten på kunskap inte gick för långt, 

vilket alltid åligger forskarens etiska ansvar togs särskilt hänsyn till informantens val av 

utsagor utan ihärdiga ifrågasättanden, detta för att inte riskera att intervjupersonens 

självbild ifrågasattes (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 190). 

 Upplevelsen av att bli intervjuad av någon som är genuint intresserad av ens 

livsberättelse kan likväl upplevas positivt och bidra till nya positiva självinsikter (Öberg, 

2011 s. 66; Kvale & Brinkmann, 2009 s. 48; Patton, 2015 s. 495). Om informanterna 

skulle ha upplevt obehag för att känsliga ämnen berörts ansåg vi att vi med viss utbildning 

och erfarenhet som blivande socionomer skulle kunnat hantera det. 
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 Verksamhetschefen tillhandahölls först med syfte och frågeställningar enligt 

informationskravet (Vetenskapsrådet 2002). Informanter som av verksamhetschefen 

ansågs vara mest lämpliga delgavs därefter med en tydligare, skriftlig beskrivning 

innehållande vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Informationskravet innebar att 

samtycke inhämtades före och efter intervjun, en frivillighet att medverka och möjlighet 

att närsomhelst avbryta intervjun Konfidentialitetskravet innebar att informanterna 

garanterades anonymitet och att intervjumaterialet förvarades oåtkomligt från obehöriga 

samt raderades direkt efter transkriberingen. Nyttjandekravet innebar att 

intervjumaterialet endast användes till forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Skolrepresentanterna informerades på samma sätt. 

 Eftersom begreppet hemmasittare kan uppfattas kränkande om begreppet på något sätt 

inte överensstämmer med den enskildes verklighet, eller för att begreppet associerar till 

något den enskilde inte är beredd att hålla med om, omformulerades begreppet till elever 

i det material informanterna fick ta del av. 

 

 

2.1.9 Förförståelse 

Vår förförståelse om skolfrånvaro grundar sig i våra erfarenheter. Den ena av oss har 

anhöriga som varit “hemmasittare”. Den andra av oss har en bekant som varit 

”hemmasittare”. Vi båda har bevittnat de konsekvenser vi uppfattat kan ske p.g.a. 

skolfrånvaro som t.ex. familjehemsplacering, LVU (Lagen om vård av unga), alkohol och 

drogmissbruk, utanförskap, tidigt föräldraskap, psykisk ohälsa, arbetslöshet, 

bidragsberoende, kriminalitet och fattigdom. Orsaker för skolfrånvaro uppfattar vi bl.a. 

kan bero på mobbing, psykiska faktorer som dysfunktionella kognitioner, olämplig 

skolmiljö med t.ex. bristande resurser för särskilt stöd mm. Dessa orsaker uppfattar vi kan 

vara påverkade av samhällsstrukturen vilket bl.a. yttrar sig i snedfördelade resurser vilket 

i sin tur på ett eller annat sätt leder till hemmasittares skolfrånvaro. 
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3. Resultat och Analys 

I detta kapitel redovisas resultat och analys. Genom att belysa ett urval av citat avser vi 

att besvara syfte och frågeställning. De fyra f.d. hemmasittares röster, vilka benämns som 

E1, E2, E3 och E4 utgör de fem första undertemana: stämplad, ignorerad, underlägsen, 

anomi, nonchalerad och resurser i temat f.d. hemmasittares röster. Därefter hörs 

skolrepresentanterna vilka benämns som S1 och S2:s gemensamma röster i temat skolan 

och undertemana: individbeteende, föräldrars uppfostringsstil, skolfrånvarons inledning 

och vägen tillbaka till skolan 

Studiens analys utgår från tidigare ovan nämnda teoriperspektiv samt tidigare forskning. 

 

 

3.1 Före detta hemmasittares röster 

Informanterna uttryckte olika anledningar till deras skolfrånvarokarriärer. Från mobbing, 

destruktiva hemförhållanden och utanförskap till medicinska diagnoser som ADHD och 

tillkortakommanden som lässvårigheter. Alla fyra informanter om än med ambivalens 

beskrev dock internaliserade negativa självbilder som en drivande faktor till 

skolfrånvarokarriären. 

 

 

3.1.2 Stämplad 

E2 menade att skolfrånvaron inleddes på grund av mobbing, tillkortakommanden som 

dyslexi och diagnosen ADHD samt skolbyte. E2 beskriver hur skolfrånvaron inleddes: 

 

“…det började väl redan i årskurs tre...då va jag nyinflyttad i ny klass, ny skola, jag fick 

kompisar rätt fort…men jag va rätt bred på den tiden, hade växt på bredden och inte på 

längden (...) då vart jag ett lätt mobboffer för att jag va ny, alla andra hade ju känt varandra 

sen dagis(…)då kom dom även på att jag inte kunde läsa…då fick jag speciallärare och 

extrahjälp…vart man ju ett lätt mobboffer där också...” 

 

E2 menar att skolfrånvaron inleddes med mobbing för att hen var nyinflyttad men 

uppvisar en ambivalens och söker förklaringar i tillkortakommanden hos sig själv. E2 

reflekterade över om svårigheten att bli accepterad av de andra kunde bero på att de känt 
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varandra längre, om E2:s utseende inte accepterades av de andra men menar att det även 

kunde bero på lässvårigheter vilka hade uppmärksammats och som inte heller 

accepterades av de andra. E2 berättar hur avskiljandet gick till rent fysiskt i klassrummet: 

 

“...jag lärde mig ju att läsa men jag vart ju…eller för vissa kanske de e bra att bli 

avskärmad…men jag kände mig som att…då tillhör jag ju inte klassen…ännu mindre än var 

jag redan gjorde…dom fick sitta på sina platser och sina bänkar medans jag hade min stol 

och bänk och blev avskärmad i ett hörn…för nån som redan är…nio år...man går i trean o 

sitta avskärmad…” 

 

Enligt Mead (1934) formas individens självmedvetenhet i interaktion med andra. Mead 

menade att individens ”själv” kan förstås som en samhällelig summa av alla interaktioner 

som individen varit med om. Självet består av Me och I vilka det ständigt pågår en 

tolkningsprocess mellan. Me utgör grunden för de internaliserade attityderna vilken I 

sedan tolkar från och uppvisar tolkningen från Me i beteendet (Mead, 1934 s. 174-175, 

194- 200; Heidegren & Wästerfors, 2008 s. 29). 

 Om ovannämnda teoretiska insikter används kan vi förstå E2:s beskrivning om hur Me 

utsätts för attityder. I uppfattar utifrån Me att hen bör avskiljas från de andra men Me har 

inte uppfyllts helt av omgivningens negativa attityder varför E2 blir oförstående över 

avskiljandet vilket medför att E2 inte är helt beredd att internalisera attityderna utan tolkar 

de negativa attityderna som något dolt hos E2, vilket alla andra kan uppfatta utom hen: 

 

“…det var väl att man inte passade in, försökte vara dom andra till lags men det funkade inte, 

jag förstod inte varför dom inte kunde tycka om mig, jag som alltid hade haft kompisar 

tidigare, hade vart den snälla (…) jag tänkte att de kanske är något fel på mig, men att jag 

inte kan se det utan det måste vara alla andra som kan se att det är något fel på mig…” 

 

Me har inte fyllts av omgivningens negativa attityder helt men E2 skildrar hur Me allt mer 

fylls med negativa attityder vilka så småningom internaliseras i medvetandet. E2 

resonerar över anledningarna till att skolfrånvaron börjar: 
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“...det va mig de va fel på (...) varför ska jag gå här (…) när jag ändå är så korkad, det gav ju 

inte mig någonting, fick höra att man var korkad, då kunde jag lika gärna vara någon 

annanstans (…) en lärare som sa det väldigt många gånger, att jag var dum i huvudet (...) 

klart att jag ska kunna förstå de här, alla andra kunde ju förstå det…” 

 

E2 beskriver en internaliserad självbild grundad på samhälleliga negativa attityder. Me 

kan förstås ha övertagit omgivningens attityder och I tolkar utifrån Me att hen är korkad 

och dum i huvudet (Mead, 1934). I förstås som subjektet vilken utifrån interaktion har 

tolkat Me. Tolkningen yttrar sig i individens beteende och handlingar (Heidegren & 

Wästerfors, 2008 s. 47-50, 56). E2:s 1 uppvisar internaliserade negativa föreställningar 

vilka har samlats i Me, med att ett destruktivt beteende började ta fart ”...självförtroendet 

va ju inte på topp kan jag ju säga och så vart de väldigt självdestruktiv miljö, ja ja agerade 

ju utåt efter ett tag, först va ja den tysta och sen va jag den som hördes…” E2 uttrycker 

medvetenhet om den negativa självkänslan likt en process vilken lett till utagerat beteende 

i destruktiva miljöer. Goldberg (2010) menar att en negativ självbild processas genom 

interaktionen med signifikanta andra vilket kan leda till att hela individens självbild 

förändras (Goldberg, 2010 s. 333-334). E2:s utagerande kan således förstås som ett 

sökande efter negativ bekräftelse. E2 delger vad som kunde ske under skolfrånvaron: 

 

”…jag råkade starta en översvämning på skolan (…) utanför skolområdet har jag eldat lite, 

inga stora bränder utan någon papperskorg hit och dit, åkte in på plattan. de är väl mest att 

man gått någonstans och tjuvrökt och gått över till X där man kunde köpa cigaretter utan att 

visa leg…” 

 

E2 kan utifrån stämplinsteorin förstås avsiktligt ha utmanat och överträtt regler för att få 

sin självbild bekräftad, vilket ytterligare utgör risk för fortsatt stämpling mot ett ännu mer 

avvikande beteende (Goldberg, 2010 s. 340; Payne, 2008 s. 248-249) ”…jag började med 

droger…träffade fel personer och rymde hemifrån och sånt…” Stämplingsprocessen kan 

förstås ha fortskridits ytterligare när E2 berättar att hen blivit ivägskickad från skolan för 

att dem inte ville ha problembarn ”…då vart jag mer eller mindre ivägskickad från dem 

till en folkhögskola för dem orkade inte med att ha ett problembarn, dom ville inte ha ett 

problembarn där så dom skickade iväg mig…” E2 kan förstås ha internaliserat en självbild 

som problembarn vilken utifrån ett interaktionistiskt perspektiv grundar  beteendet. E2 

beskriver beteendet och föreställningen problembarn ”…skolk, rökte på, inte i skolan men 
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jag kom ju dit hög och sen drack alkohol kunde jag ju göra, i skolan…” När individen 

behandlas som en avvikare ökar sannolikheten för att hen blir en avvikare, alternativt att 

det en individ matas med kommer individen sedan att utgå ifrån (Angelöw & Jonsson, 

2000 s. 156-157). E2 berättade hur hen uppfattade sig själv ”…jag va de misslyckade 

fallet…” 

 

 

3.1.3 Ignorerad 

E3 menade att skolfrånvaron inleddes med mobbing men uttryckte även destruktiva 

hemförhållanden som bidragande orsaker. E3 beskrev hur skolfrånvaron började och hur 

det kunde kännas: ”…jag vart mobbad från det jag började ettan till att jag började sjuan 

(...) rädsla och ångest, det skulle du ha känt om du hade varit jag ... haft jätteont i magen 

och grinfärdig (…) jag kände bara hat…” Dåliga erfarenheter från skolan, negativa 

självbilder och dåligt välbefinnande orsakat av mobbing dominerar forskningsresultat om 

anledningar till skolfrånvaro (se t.ex. Lee & Breen, 2007; Stevenson & Ellsworth, 1991). 

E3 beskriver ett kämpade i en destruktiv hemmiljö ”…det var så mycket annat som hände 

runt omkring mig (…) min mamma och hennes man festade mycket och jag hade 

småsyskon, jag tog ju hand om dom, vaka på nätterna och såg till att alla kom upp på 

morron, då vart de mycket…” E3 menar att det blev mycket att både leva i en destruktiv 

miljö, utsättas för mobbing samt klara av skolan. E3:s Me kan utifrån Meads resonemang 

än så länge förstås som skyddad från yttre attityder då I tolkat Me som kompetent vilket 

skildras då E3 gör ett ansträngande försök att prestera bättre än hittills i skolan. Utifrån 

Meads resonemang kan det tolkas att I som tolkade Me kompetent hade för avsikt att 

uppvisa E3:s duglighet genom att plugga med förhoppningen om att klara ett prov vilket 

E3 gjorde, hen fick alla rätt. E3:s Me kan dock förstås ha mötts av ett rejält bakslag av 

dolda negativa attityder vilka bekräftade Me som inkompetent, vilket E3 benämnde som 

en förödmjukelse: 

 

” ...jag hade alla rätt, då ställer han sig upp och säger att ‘ jaa nu måste vi ge hen en applåd, 

det är första gången hen får rätt’ alla i min klass mobba ju mig så dom klappa väl händerna 

men efter det plugga inte jag nå mer, det vart en förnedring för mig…” 
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Me vilken Mead menar är det objekt, den vi blivit låter sig inte alltför enkelt omformas. 

Trots att E3 fortsatte utsättas för negativa yttre attityder (mobbing) överensstämmer inte 

E3:s Me med omgivningens E3 vädjar om omgivningens stöd: “...jag berättade en gång 

att de var jobbigt att jag var mobbad (…) då tyckte dom, det är inte så konstigt så jobbig 

som du är…” E3:s vädjan om stöd avvisades vilket kan förstås utsätta Me ytterligare för 

trycket att internalisera attityderna till fullo. E3 uppfattades vara jobbig vilket 

implementerats i Me och som I tolkat vilket skildras när E3 började vackla över sin egen 

kapacitet: ”…jag tyckte det var jobbigt för jag förstod inte (...) eller så var det att jag inte 

kunde ta in…” Ambivalens över sin egen kapacitet och en begynnande depression samt 

destruktivt beteende började till slut ta form: ”… jag var deprimerad (…) började strunta 

i allting…” 

 Enligt Goldbergs (2010) resonemang kan E3:s beteende förstås som den sekundära 

avvikelsen vilket innebär att E3 kan förstås ha en väletablerad negativ självbild eller med 

Meads termer ett Me uppfyllt av samhällets negativa attityder. I tolkar Me och uppvisar 

ett beteende för någon som är värd destruktiva handlingar (Goldberg, 2010 s. 339; Mead, 

1934). ”…jag mådde så dåligt så jag skar mig själv…” Den sekundära avvikelsen menar 

Goldberg innebär ett överskridande av normer trots individens vetskap om vad som anses 

rätt och fel. Detta för att individen eftersträvar negativ uppmärksamhet för bekräftelse av 

en negativ självbild och undvika beteendeinkongruens. Beteendeinkongruens menar 

Goldberg sker när beteendet inte överensstämmer med självbilden varför individen hela 

tiden eftersträvar överensstämmelse. En negativ självbild eller ett Me uppfyllt av negativa 

attityder medför ett I som uppvisar ett negativt beteende vilken till slut tar till sig den 

samhälleliga domen och förstår att hen ”förtjänar att förgöras” (Goldberg, 2010 s. 336-

341). 

 

 

3.1.4 Underlägsen 

E1 kopplade sin skolfrånvarokarriär till svårigheter att komma in i ny skola, vilkas elever 

föreställdes tillhöra överklassen, samt destruktiv hemmiljö och diagnosen ADHD. E1 

beskriver svårigheterna att komma in med de andra: 
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”…kom jag in på x-skola när jag gick i sjuan då hade jag precis börjat högstadiet så det var 

ju inte så jävla roligt (…) det handlade ju om att … komma in i skolan med kompisar och 

nya lärare (…) det var liksom som överklass kändes det som (…) från fina familjer (…) jag 

kände mig lite annorlunda, väldigt annorlunda (...) som att jag vart på fel plats…” 

 

E1 uppfattade svårigheter att komma in med de andra vilka föreställdes tillhöra en annan 

klass som bl.a. har fina familjer. Enligt symbolisk interaktionism är det den aktuella 

situationens betydelse, i detta fall social position och klasstillhörighet som bidrar till hur 

den enskilde tolkar situationen och utifrån det handlar. Hur individen tolkar betydelsen 

av den sociala klasstillhörigheten har sitt ursprung i interaktioner med andra och vilka 

attityder som där framkommit angående olika klasstillhörigheter. Mot bakgrund av 

erfarenheterna tolkar den enskilde sig själv samt i interaktion med det aktuella fenomenet 

(Heidegren & Wästerfors, 2008 s. 50-52), i detta fall känslan av olika klasstillhörighet. 

E1 uppfattade sig själv annorlunda i jämförelse med de andra som tillhörde överklassen 

vilket innebär att E1 i interaktioner med övriga samhällsmedlemmar blivit varse detta. E1 

reflekterar över hemmiljön mot bakgrund av överklassens levnadssätt vilket uppfattades 

främmande: 

 

”…de va ett stort kaos…jag har aldrig haft regler eller något sånt...jag har alltid haft det 

fritt…jag har aldrig haft tider jag ska va hemma på kvällarna…aldrig levt med det här ‘kom 

hem på kvällen så vi kan kolla på en film innan vi går och lägger oss’ jag har aldrig haft den 

där familjekänslan, och jag har aldrig tyckt att jag behövt den heller (…) är nu  i efterhand 

som jag ser de där skillnaderna (…) på folk och folk…” 

 

Ovanstående kan tolkas med att E1 har problematiska interaktioner och upplever andras 

levnadssätt främmande. Forskning visar att elever med lägre klasstillhörighet har 

problematiska interaktioner eftersom skolan ofta utgår från en medelklassnorm. Elever 

kan liksom E1 uppvisar uppleva sådana klasskillnader att de kunde ha svårt att förstå sig 

på undervisningen, fick problem att anpassa sin identitet mot skola, hem och kompisar 

vilket kunde leda till att de hellre lämnade skolan (se t.ex. Hattam, Smyth, 2003). E1 

uppvisade en medvetenhet om klasskillnader och kategoriserade sig själv tillhörande 

underklassen vilket enligt Goffmans (1959/2007) resonemang sker på grundval av E1:s 

interaktioner. Goffman menar att observatören (E1) kategoriserar sig själv utifrån det 

uppträdande som bevittnas. Med en klart påtaglig teckenutrustning, vilket Goffman 
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menar är, en agerande vilken lärt sig använda de statussymboler kopplat till en viss 

klasstillhörighet blir det desto tydligare för observatören att urskilja klassposition. 

Goffman menar att det i de flesta samhällen finns en strävan av att tillhöra överklassen 

varför man gärna anstränger sig för att upprätthålla sin fasad för att inte riskera att halka 

ner. Fasaden menas här inbegripa kläder, utseende, gester, tal m.m. Desto viktigare en 

viss företeelse anses vara för att förknippas med en viss klasstillhörighet desto mer möda 

läggs ner på företeelsen (Goffman, 1959/2007 s. 13, 15, 30, 39-40). Exempelvis kan det 

tänkas att dyra märkeskläder är viktigt för högstadieelever vilka önskar associera sig med 

överklassen. E1 kan förstås ha upplevt de andras teckenutrustning utifrån att de var 

dömande och hade finkläder: 

 

”…jag tyckte nog mycket att dom va Svensson…att dom va väldigt dömande (...) att de va 

överklassare där, jag hade ju den inställningen undermedvetet redan när jag började där (...) 

kom jättefinklädd (...) kändes inte alls bra (...) man märkte ju typ att de inte alls va samma 

sak…” 

 

E1:s föreställningar om dömandet kan förstås både som en allmängiltig föreställning hen 

blivit varse om i interaktioner med andra, men det kan även vara upplevelser E1 blivit 

varse om i interaktion. Goffman menar att individens manér fungerar som stimuli vilken 

den andra i stunden reagerar på och anpassar sig till. Ett fogligt manér kan inbjuda den 

andra till att ta kommandot eller vice versa, ett dominant manér inbjuder till den andres 

underlägsenhet vilken uppfattas kunna låta sig styras eller dömas (Goffman 1959/2007 s. 

21, 30). E1:s upplevelser av dominans innebär samtidigt en inställd underlägsenhet. 

 Sheff & Starrin (2002) för en diskussion om underlägsenhet och skam och menar att 

upplevelser av motsatsemotionerna skam och stolthet, är avgörande för individens 

självkänsla vilken påverkar interagerandet. Deras definition av skam inkluderar ett brett 

spektrum negativa känslor som otillräcklighet och låg självkänsla m.m. Individen 

upplever skam när den enskilde tolkar sig själv negativt genom andra eller med Cooleys 

(1922) termer, att man ser sig själv med ett negativt spegeljag från de andra. Med 

marxistisk teori kan fenomenet underordningens skam begripliggöra en underklass 

eftergivenhet. Med en avgränsad överklass finns det en motpol, nämligen underklassen. 

Överklassen dominerar genom att kontrollera underklassen vilka blir tvungna att sälja sin 

arbetskraft medan överklassen ackumulerar kapitalet, besitter makt och tvingar 

underklassen till anpassning. Genom att underordnade grupper intar en underlägsenhet i 
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interagerandet utifrån dominanta attityder t.ex. från överklassen som externaliserat (gett 

uttryck för) attityder, internaliserar sedan underordnade till den egna identiteten i en 

underordnings skam. Med internaliserad skam betvivlar man sin egen duglighet samt 

övervärderar andras duglighet. Underordnade individer kan därför uppfattas leva under 

dubbelt förtryck, dels omgärdas de av dominanta attityder och dels implementeras de 

negativa attityderna mot självet (Cooley, 1922; Goffman, 1963 enligt Sheff & Starrin, 

2002 s. 169-171, 177, 179, 183). 

 E1 är dock ambivalent huruvida klassposition inverkade på skolfrånvaron när det 

reflekteras över anledningarna till skolfrånvaro: 

 

“... jag har inte haft något problem så det har bara vart att jag har varit mer klassens clown 

typ, ja så har jag väl alltid vart, de är jag nog fortfarande (...) jag vet inte det har vart tufft...jag 

har vart så här periodare, varit väldigt utagerande och arg (...) aldrig varit någon riktig balans 

typ förens jag fick det på papper och fick hjälp för det (...) men alltså ingen har ju reagerat på 

att jag haft ADHD, inte jag heller utan det har mest vart att jag varit dryg o jobbig ... “ 

 

Ambivalensen i E1:s skildringar preciserades mot individegenskaper. E1 reflekterade 

över sin inneboende kompetens vilket tyder på att E1:s Me inte hade uppfyllts enbart av 

negativa attityder. Med tolkning utifrån Goffmans rollteori kan E1 förstås ha förmågan 

att anpassa sitt manér för ett överensstämmande med andras manér. Att E1 har förmågan 

stödjer det interaktionsistiska synsättet om dynamikens betydelse i interaktioner för det 

individuella handlandet och därmed ett förkastande av ADHD som ett fenomen som gör 

en ”…dryg och jobbig…” 

 

“... när jag väl satt där o hade påbörjat någonting så gick det ju (…) jag har ju alltid haft betyg, 

i mina ämnen, jag har aldrig vart underkänd i någonting så när jag väl satte igång så kunde 

jag, så egentligen har jag aldrig haft något problem med skolan att lära mig något utan det 

var bara så att det var så mycket runt om…” 

 

E1 avfärdade sitt eget resonemang om problematiskt beteende vilket innebär att Me 

dominerade med positiva erfarenheter vilken I uppvisade. E1 verkade snarare uppleva 

maktlöshet över sin levnadssituation: 
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“... tror jag att det har jättejättemycket att göra med…hemma…hur man har det hemma…för 

det är inte ofta man tänker på det, att det har att göra med skolk (...) jag har haft jättetrassligt 

hemma, jättetrassligt verkligen (…) en väldigt dysfunktionell familj, alkohol och droger jag 

bodde hos min pappa…han var nykter alkoholist då och väldigt sjuk (…) han va 

rullstolsbunden…och hade ingen hjälp hemma så eftersom jag bodde där…kände jag nog lite 

press att jag skulle ta hand om honom…sen i maj, så dog han…” 

 

E1 uttryckte en dysfunktionell hemmiljö och att det viktigaste under skolperioden därför 

var att komma hemifrån ”…det var skönt att komma hemifrån och va med mina kompisar, 

att jag var fri typ (…) jag tror det är därför jag tyckt om skolan så mycket, jag har sett det 

som… som semester typ…” Av E1:s resonemang kan det förstås att E1 inte hade för 

avsikt att komma bort från skolan. 

 

 

3.1.5 Anomi 

E4 menade att skolfrånvaro inleddes p.g.a. en begynnande depression vilken bottnade i 

ett utanförskap relaterat till ett Me uppfyllt av attityder vilka medfört att E4:s I i dialog 

med Me tolkat E4 som annorlunda alla andra: 

 

“...Jag kände mig annorlunda (...) vart utanför om man säger i lågstadie, mellanstadie...jag 

hade problem med skolan då, under högstadiet då var jag, då kände jag mig riktigt 

utanför…beror nog inte på just själva plugget  utan de berodde på andra grejer, jag vart med 

om i mitt liv som inte bearbetas…” 

 

Scheff & Starrin (2002) menar att känslor av utanförskap grundas i en skam av att ha 

blivit övergiven eller av att lämnats utanför gruppen (Scheff & Starrin, 2002 s. 169). Med 

Goldbergs (2010) termer skulle individen istället förstås ha stämplats av sina signifikanta 

andra vilket medfört en negativ självbild. Goldberg menar att alla genomgår primära 

avvikelser, att det är så vi lär oss normer, men att det är reaktionerna på beteendet som 

skiljer sig åt. En stämplad individ med negativ självbild lär sig inte bara att beteendet är 

fel utan även att det är fel på individen (Goldberg, 2010, s. 332-334). E4 beskrev 

känslorna av tvånget att behöva gå till skolan ”…drivits av en rädsla hela sitt liv av att 

man måste gå i skolan…” E4 har uppenbarligen haft negativa känslor av att vistas i skolan 

och reflekterar över anledningarna: 
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“...den största anledningen varför jag var mycket utanför det var för att jag avskydde (…) rika 

barn som fick allting dom ville...jag såg hur allting kretsade runt materiella grejer (...) jag tog 

avstånd från sådana personer väldigt väldigt väldigt mycket, det blev så att jag kände att dom 

där vill inte ha någonting med mig och göra och jag vill inte ha någonting med dom att göra 

(...) jag kände liksom som att dom hade ett förakt mot mig automatiskt för att jag inte var som 

dom…” 

 

E4 menade att utanförskapet berott på E4:s upplevda negativa känslor för rika barn. I och 

med att E4 uppfattade de andra barnen rika framkom samtidigt E4:s kategorisering av sig 

själv som inte rik. Vidare menade E4 att avstånd togs till dessa personer och att ett 

ömsesidigt förakt mellan de rika barnen och E4 fanns men med ett tillägg att det 

förmodligen berodde på att E4 inte var som dem. Känslorna av utanförskap berodde 

således på individegenskaper. Normens motsats är avvikelsen vilken befinner sig i 

underordnad position till normen varför normen kan uppfattas vara disciplinerande och 

avvikare hamnar i underläge (Ambjörnsson, 2009 s. 70-71). Med den tolkningen kan det 

förstås att E4 upplevde sig både avvikande och underlägsen. Angelöw & Jonsson (2000) 

menar att individer med negativ självbild tenderar att bete sig illa mot andra för att de 

själva ska bli behandlade illa vilket bekräftar deras negativa självbild (Kaplan, 1980 enligt 

Angelöw & Jonsson, 2000 s. 156). E4 berättar hur hen kunde vara: ”…på gymnasiet så 

var jag, då var jag jävlig mot mina klasskamrater…för de gick ut över dom också…” En 

tolkning kan då vara att de andra kan ha upplevt E4:s förakt och bemött E4 med förakt 

vilket i sin tur kan bidragit till E4:s upplevda utanförskap. I forskning har det visat sig att 

bristfälliga relationer i skolan varit orsak till elevers intagna attityder om att skolan inte 

var avsedda för dem, i syfte att skydda sig själv eftersom självbilden påverkas av de 

erfarenheter eleverna fått genom relationer i skolan (Iachini m.fl., 2013). E4 menade 

att “...skolan är inte till för alla i alla tidpunkter…” men E4 kände av tvånget att gå till 

skolan: 

 

”…jag hade som en press på mig, jag kände en press att jag ville bara gå till skolan varenda 

dag aldrig skolka, ingenting som att det var någonting som var tvunget att ske men man 

funderade inte ens på om man skulle göra någonting annat för det var det enda som fanns i 

ens huvud, sen i högstadiet blev jag ännu mer utanför men jag hade fortfarande tänkandet att 

jag ville gå i skolan eller ja som att det var det enda valet, jag hade en frånvaro tror jag under 

hela högstadiet…jag kände tvång om att gå i skolan…” 
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E4 beskriver den press som infunnits i relation till skolan ”… jag tänkte att jag aldrig 

skulle misslyckas…att inte få vara själv (…) man får bara inte göra fel (…) går det dåligt 

ja då, då är du misslyckad (...) gick det bra ja då var du normal…”  

 Utifrån ett strukturellt perspektiv uppfattas normer kunna utsätta vissa grupper för mer 

press än andra eftersom alla inte har samma möjligheter att uppfylla normen (Ejrnäs & 

Kristiansen, 2002 s. 78-80). I ett individualiserat samhälle likt vårt, framställs oändliga 

valmöjligheter för den enskilde individen att välja bland livsstilar som Giddens menar 

(1991/1997) är den stil av leverne vi väljer, vilka kläder, vilket umgänge och vilken mat 

vi väljer att äta m.m. Livsstilen är nära sammankopplad med den image vi vill ha med 

betoning på egenansvar, att vi är tvungna att göra val (Giddens, 1991/1997 s. 101-103). 

E4 upplevde precis som Giddens menar att det var ett val som gjordes när frånvaron 

började ”… ja det va ju jag som inte ville gå till skolan, det va liksom ett val det jag 

gör…antingen så gör jag de eller så gör jag det inte…”  

 E4 berättar om skolan innan frånvaron började “...de var väldigt mycket 

högpresterande elever (…) skulle ha ett A (…) jag där som nöjde mig bara med, ett 

betyg…” E4 beskrev en upplevd press vilket ledde till en depression “...jag gick in i 

otroligt djup depression (…) stängt av helt i kroppen…” Anledningen till den djupa 

depressionen beskrevs som en släppt press i och med insikten över det tidigare tvånget 

att gå i skolan: 

 

”… jag börja ifrågasätta min motivation till varför jag går upp varje morgon, varför jag tar 

jag den här bussen till samma skola varenda morgon, kör dom här lektionerna varenda dag 

och då insåg jag de att jag hela mitt liv haft en rädsla för att inte gå i skolan, jag började 

ifrågasätta hela livet väldigt väldigt mycket, vad vi människor har gjort i hundratals år och 

vad vi gör nu och jag insåg att (...) jag inte ville vara i skolan att jag ville tillbaks till mina 

rötter som individ och jag ville ut i världen och det fanns i stort sett ingen nära mig som hade 

det tankesättet och det blev en väldigt väldigt stor depression för att jag insåg att hela 

samhället, allting kretsade kring att man skulle följa det här beteendet som att det är den enda 

vägen (...) jag började tvärt emot från att haft full närvaro och inte agerat starkt med nästan 

nånting utåt så blev det som ett stop i hela min kropp, hela mitt sinne att nu måste du göra de 

du vill alltså de jag brinner för och det va just att inte gå i skolan…” 

 

E4 beskriver hur normerna ifrågasätts likt det Merton (1968) hade för avsikt att förklara 

om vad som händer när individer blir oförmögna att leva upp till normen vilket kan leda 

till anomi, som innebär  normlöshet. Merton menade att individer intar olika strategier för 
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att bemöta samhällets normer. Retreatism innebär att den enskilde avvisar både normen 

och vägen dit för att dessa upplevs ouppnåeliga (Merton, 1968 s. 221-222). Med Mertons 

tankegångar kan E4 förstås beskriva anomi. E4 beskrev känslorna ” ….att jag levde i en 

värld som inte passar mig, att ….att de inte finns nån lösning att de helt olika från vad 

verkligheten är…men att de egentligen inte är nåt fel på mig…det är skilda vägar 

liksom…” Anomin kan knappast beskrivas tydligare: 

 

”…jag ville ut i världen, vandra, slappna av, ta de lugnt, jag förlorade väldigt mycket begär 

om grejer, jag villa bara vara en individ och började tänka över mina behov, jag behöver föda, 

jag behöver nånstans att sova, jag behöver värme…” 

 

Utifrån ett konsensusperspektiv kan E4:s oförmåga att uppfylla normen uppfattas likt ett 

avvikande beteende där det avvikande beteendet riskeras att ytterligare stämplas av det 

omgivande samhället och leda till ytterligare avvikande beteende. Utifrån ett 

konsensusperspektiv kan E4:s avvikande beteende istället betraktas som ett förtryck på 

grund av utanförskap vilket i sin tur kan bottna i en uppväxt med t.ex. fattigdom på grund 

av snedfördelade resurser. Kumulerade konsekvenser kan sedan lett till E4:s utsatta 

position (Meeuwisse & Swärd, 2002 s. 104-106). Merton menar att retreatism kan bidra 

till att individen bl.a. kan hamna i drogbruk som en väg att fly samhällets ouppnåeliga 

krav (Merton, 1968 s. 221-222), vilket även E4 gjorde: 

 

”...det blev problem med droger…och de blev andra grejer som gjorde att jag inte 

kunde få rutiner och andra misslyckanden och saker, eller de var ju de att jag slarvade 

med rutinen och enbart dumhet… jag hade väldigt svårt att ta mig upp när jag gjorde 

nånting fel, att jag liksom hamna på dåliga baner…de är ja ju medveten om idag att 

det kan hända  men just då när jag började skolka då vare ju liksom nånting jag inte 

rådde för  tyckte ja utan jag kom bara in i en otrolig djup depression...” 

 

E4 uttrycker själv att den negativa spiralen berodde på en djup depression, vilket mycket 

väl kan stämma överens med det känsloläge som kan infinnas när misslyckanden hopar 

sig. Utifrån stämplingsteori uppfattas dock drogbruket som ytterligare ett steg i 

avvikarkarriärren, den sekundära avvikelsen. Individen bryter då avsiktligt mot 

samhällets normer. Ju sämre självbild individen har desto mer överskrids samhällets 

normer vilket riskerar ytterligare stämplingar (Goldberg, 2010 s. 340-342). 
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3.1.6 Nonchalans 

När informanterna tillfrågades om vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda för deras 

skolgång uttrycktes ett missnöje från det omgivande samhället. Informanterna kände sig 

inte prioriterade, bekräftade och inkluderade. E2 berättade om sina önskningar av hur 

närvaro i skolan skulle kunna ha främjats: 

 

“...fånga upp mig, prata med mig, försök nå någon som är nio år på ett enkelt sätt… fråga hur 

jag mår…fråga varför jag inte vill gå till skolan (…) inte vill vara med på lektionerna (…) de 

kom ju fram senare…då hade jag ju sagt de, att jag blev retad, att dom andra tyckte inte om 

mig…” 

 

E2 ger uttryck för en önskan om närmande och berättade om en period som varit bra. Det 

var en lärare som såg till att ingen hamnade utanför “... hon tyckte alla om…det var väl 

då vi blev en riktig klass när jag gick i femman…hon såg alla och såg till att vi hörde 

samman…” För att omgivningen ska kunna förstå den enskildes handlingar bör förståelse 

och utrymme ges för individens inifrånperspektiv. Thomas teoremet innebär att 

individens uppfattning av en situation ligger till grund för dennes handlingar (Heidegren 

& Wästerfors, 2008 s. 47-50, 56). Utifrån det synsättet kan tolkningen göras att E2 drog 

sig undan skolan samtidigt som ingen närmade sig. E2 kunde inte förstå att hen var 

önskvärd utifrån sin uppfattning om situationen, snarare var hen avvisad varför hen valde 

att dra sig undan “...det var ingen som fångade upp mig…just då tänkte jag inte, för då 

tyckte jag bara att det va skönt, att få vara typ…ingen brydde sig (…) dom lät det vara 

bara…” E2 upplevde det meningslöst av vistas i skolan eftersom syftet var att tillägna sig 

utbildning men E2 var för korkad för det: “…jag är ju ändå korkad…varför ska man vara 

i skolan när man inte får någon hjälp…man är bara korkad…”  

 E2:s resonemang ter sig logiskt utifrån den förståelse hen hade för sig själv. Motsatsen 

till närmande är avvisande vilket är nära sammankopplat med skam vilket enligt Scheff 

& Starrin 2002 menar kan utgöra en attack mot självet som bl.a. kan innebära att individen 

försöker vara andra till lags för att få behålla en förbindelse till andra (Sheff & Starrin, 

2002 s. 175), vilket även E2 gav uttryck för då olika strategier tillämpades ”…försökte 

vara dom andra till lags men det funkade inte…” 

 E3:s resonemang visade också på en uppfattning om negligering från omgivningen:  
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...jag hamnade mellan stolarna hela tiden...jätteviktigt att fånga upp när man ser att det inte 

går bra...fånga upp i tid och verkligen ta reda på orsaken…även om föräldrarna säger att ‘ja 

allting är så bra ‘så måste man ändå…ta reda på det, är det verkligen bra? (...) de skulle ha 

tagit tag i det här med mobbingen ordentligt, inte ‘nä men vi ser ingenting’ (…) dom ha tagit 

reda på varför det inte fungerade förutom de här med mobbingen…” 

 

E3 uttrycker en besvikelse över att blivit nonchalerad av omgivningen, vilka lyssnade på 

föräldrarna, inte på E3 och menar att: “...de är viktigt att man blir sedd…” 

 E2 uttrycker samma besvikelse “…jag tycker man ska öppna ögonen mer…” och E1 

uttrycker det så här: “...de tar oftast skolans eller socialens perspektiv och de ser det som 

problembarn fast det kan ligga något annat bakom…” E1 uttryckte vidare hur viktigt det 

är att närma sig den enskilde som kanske vänder sig bortåt från skolan. E1 reflekterar 

över vad som skulle främjat skolnärvaro: 

 

“...visa mer intresse för eleverna (…) engagera sig mer i eleverna mer personligen (…) att 

man som lärare kommer och frågar…hej hur mår du idag? (...) fast de kanske verkar som 

man inte har de så jobbigt (…) att de faktiskt kan vara så…jag vet ju fler som har haft det 

trassligt hemma, att de har haft med hemmamiljön att göra…men det är  ingen som märkt det 

för att det alltid har verkat vara så bra...” 

 

3.1.7 Bristande resurser 

Forskning visar att det krävs utökade resurser för att ha kvar elever som ligger i riskzonen 

i skolan samt att förebyggande åtgärder implementeras (Tyler & Lofstrom, 2009). Detta 

var något alla informanterna upplevde var nödvändigt. E2 beskrev vad som skulle behövts 

för att främja skolnärvaro och vad som annars kan hända: 

 

”... vi måste fixa mer resurser till skolorna (…) att de finns folk som ser en som dom här som 

har ADHD, ADD, dyslexi (…) fånga upp dom personerna så att de inte blir snett (…) fråga 

varför om man ser något mönster (…) för de blir att man utagerar när man blir frustrerad och 

inte får den hjälp man behöver (...) det blir bara en ond cirkel annars …” 

 

Mer resurser ansågs nödvändigt särskilt för dem som ligger i riskzonen vilket även E3 

betonade: 
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”…man måste ju ta varje person (...) dom behöver ju mer personal på skolan (...) dom behöver 

ju mer folk och titta mer på varje person, speciellt dom som är tillbakadragna, tysta, då måste 

dom verkligen ta tag i det (...) så att dom inte hamnar mellan stolarna...” 

 

E4 beskrev också behovet av resurser men utifrån hur svårt det kan vara när individen 

upplever det omöjligt att uppnå normen: 

 

“... alla måste få vara sig själv det är därför det blir svårt…det är väldigt väldigt svårt att 

hantera när man har det här samhället, man har bestämt sig för att den här…linjen ska vi gå 

efter (...) och sen pausa emellan alla, man skulle ha ett system där folk kunde säga till att så 

här mår jag nu, jag hade ju kunnat hoppa av gymnasiet men de blev ju ändå som att man på 

nåt sätt kände att jag inte behövde göra det så kände jag ju ändå att jag behövde göra det…” 

 

E4 beskriver att samhället har bestämt sig att gå efter en linje. Med tanke på det 

utanförskap och förakt mot rika barn E4 uttryckt kan ovanstående citat utifrån 

socialkonstruktionistiskt perspektiv tänkas vara ett uttryck för svårigheten att uppnå 

normen över hur en accepterad ung individ bör bete sig, klä sig, prata osv. Giddens 

(1991/1997) menar att moderniteten möjliggör för konstruerandet av identiteten vilken är 

starkt kopplat till varukapitalismen som råder där rika livsstilar skildras som eftertraktade 

vilka genom massmedia sprider sig som en löpeld. (Giddens, 1991/1997 s. 232, 234). 

Kååks (2009) och Ambjörnsson (2009) menar bl.a. att individualiseringens baksida inte 

bara leder till ambivalens inför de egna valen som bör göras utan även till det tryck som 

den enskilde individen utsätts för i jakten på att försöka efterlikna normen för att inte 

riskera att vara avvikande (Kååks, 2009 s. 41; Ambjörnsson, 2009 s. 70-71). 

 E4 beskriver en press på att vara som alla andra vilket är ett fenomen även Giddens 

(1991/1997) reflekterar över. Giddens menar att i den ena ytterligheten av konstruerandet 

av identiteten sker en anpassning utifrån kontexten. Individen strävar efter att efterlikna 

alla andra eftersom alla andra förväntar sig det av den enskilde. Därtill görs en jämförelse 

med vissa djurs kamouflageförmåga, att individerna ”…blir så lika sin omgivning att de 

nästan inte går att urskilja dem…” (Fromm 1960 citerat i Giddens, 1991/1997 s. 226). 

 Giddens menar att konstruerandet av identiteten kan liknas vid ett falskt själv eftersom 

kamouflerandet baseras på andras viljor. Ett falskt själv kommer att tränga undan det 

autentiska självet så att individen upplever tomhet och individen kommer enbart att känna 

sig trygg när hen bekräftas av sin omgivning (ibid., s. 226). E4 kan utifrån Giddens 
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resonemang förstås beskriva en slags önskan att få tillbaka tomheten när hen önskar 

”…bli en robot…” för att kunna gå tillbaks till skolan. Rädsletänkandet kan förstås som 

tvånget: 

 

“...jag ville på nåt sätt försöka liksom glömma bort mig själv och (…) bara gå tillbaks till att 

vara, att få tillbaks de här rädsletänkandet att man har en raket i sig som bara sätts igång att 

jag vela glömma bort allting jag hade kommit på och bara bli som en robot…” 

 

 

3.2 Skolan 

Skolrepresentanterna uttryckte övervägande att orsakerna till skolfrånvaro grundades i 

individens tillkortakommanden som medicinska diagnoser och problembeteende av olika 

slag samt problematiska relationer, hemförhållanden och då särskilt föräldrarnas 

uppfostringsattityder. Skolrepresentanternas skildringar och förståelse över sina 

professionsroller kan förstås befästas genom skolans institutionaliserade identitet vilket i 

ett växelverkande interagerande mellan de enskilda skolrepresentanterna rekonstruerar 

gällande sanningar om varandras yrkesroller (Svensson m.fl., 2008 s. 39-41, 57, 96; 

Berger & Luckmann 1966/1979 s. 43. ). Sanningarna kan förstås härledas utifrån den 

rådande diskurs vilken innesluter de föreställningar som råder avseende skolans roll i 

samhället vilka görs gällande utifrån rådande maktpositioner. Allt utanför diskursen 

upplevs enligt detta synsätt som icke-accepterat (Goldberg, 2010 s. 85-105). 

 

 

3.2.1 Individbeteende 

Skolrepresentanterna menar att en hel del av de elever vilka kan betraktas som 

hemmasittare har problemorsaker kopplade till individen som t.ex. olika diagnoser. S1 

menar: 

 

”…dom här eleverna har väl ofta någon form av diagnos, asperger eller åt autistiska hållet, 

lite jobbigt socialt…man är lite fyrkantig....de är inte att man inte vill gå i skolan…och de är 

ju ofta dom här som har mer åt de social fobi kanske, tangerar lite åt autistiska spectrat…dom 

vill egentligen gå i skolan och dom klarar egentligen av undervisningen kanske men, de är 

någonting i deras problematik som gör att de inte fungerar iallafall…” 



 

52 

 

S1 uttalar klart individorienterade orsaker till skolfrånvaro men menar samtidigt att de 

egentligen vill gå i skolan. S2 menar att det kunde vara bakomliggande orsaker som “… 

ätstörning, självskadebeteende…” liksom ett självmissbruk: 

 

“...självmissbruk....att vara uppkopplad hela tiden och sen om de är mobilen eller om de e 

datorn…de spelar ingen roll, men den här kontakten hela tiden om va som händer ute i …runt 

omkring mig…tror jag har blivit mycket större…så att du får ett ADHD liknande 

beteende…fast du inte har ADHD…du får svårt o sova du vänder på dygnet…” 

 

S2 menar att självmissbruket är ett slags individbeteende som gör att eleven håller sig 

borta från skolan. Med Foucault diskursbegrepp kan det förstås att den rådande diskursen 

fokuserar individens tillkortakommanden (Sohlberg & Sohlberg, 2013 s. 248-249). 

Elever som bytt skola många gånger uppfattade E2 vara ett särskilt problem, kopplat till 

individen och föreställdes vara ett destruktivt flyktbeteende: 

 

”…en elev som…t.ex. bytt skola många gånger, gör att man inte får en kontinuitet…det blir 

ett flyktbeteende (…) det vi kanske inte har lyckats så bra med är dem vi har ärvt, som har 

haft långa skolbyten…de mönstret är mycket, mycket svårare att bryta…de elever som vi 

haft längst de lyckas vi bäst med därför att man skapar ju en relation med eleven och med 

föräldrarna också (…) det här flyktbeteendet för det blir inte bra för eleven, det är skolan som 

kanske gör sig av med arbete men nästa skola tar vid och kommer inte att lyckas…” 

 

Skolan kan förstås som en institution med institutionaliserade föreställningar om hur 

arbetet ska bedrivas i skolan och hur skolrepresentanters roll ska föreställas. Att 

skolrepresentanterna förhållningssätt överensstämmer i det stora hela (Svensson m.fl., 

2008 s. 40), står klart utifrån de skolrepresentanters föreställningar som här gjorts 

gällande. Liknande föreställningar skildras om att en av orsakerna till elevers 

skolfrånvaro är individegenskaper. 

 

3.2.2 Föräldrarnas uppfostringsstil 

Svensson m.fl. (2008) menar att desto mer institutionaliserad t.ex. en skola är desto mer 

lika föreställningar och handlingar innehar skolrepresentanterna (Svensson m.fl., 2008 s. 
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40). Skolrepresentanterna ger nästan identiska utlägg om föräldrarnas inverkan på 

skolfrånvaro. 

S2: 

“...nu tänker jag på uppfostran som jag va inne på litegrann…ibland kanske man har lite 

kämpigt me den…att de är kanske barnen som får bestämma ganska mycket hemma och att 

man känner efter lite extra i nån familj…de har vi ju varit med om någongång, att man varit 

hemma för att man hade lite ont i huvet…ja de kanske va en förkylning på gång och sagt att 

det är vi inte hemma för utan man är hemma när man har feber och att vi då kliver in och 

använder skolplikt och att vi måste rapportera till kommunen, utreda hos hc och alltihop och 

då har det vänt …” 

S1: 

”…den ena föräldern var mer ojojoj stackars dig medan den andra ja men det här fixar du, 

det här vet du, jag finns på telefon om det är något... sen när det blir fler och fler såna här 

incidenter och blir mer magont för eleven som mår rent utsagt dåligt inuti naturligtvis…ont 

i magen, blir hemma och föräldrarna vet inte i början vad den här magonten beror på och så 

tillåter dom att dom är hemma och då kan dom sätta i system att man är hemma från skolan 

(…) det är att det handlar väldigt mycket om hur pass förstående eller ickeförståelse dom 

barnen har hemma, alltså tillåter föräldrarna, ska det curlas?! tillåter föräldrarna att man får 

vara hemma när man har lite ont i magen eller inte känns bra? (...) man nästan hämmar sitt 

barn mer för att man vill vara sådan bra förälder för man vill ömma...” 

 

Utifrån en socialkonstruktionistisk ansats kan skolrepresentanternas föreställningar 

förstås ha en föreställning om föräldrars attityd som motsats till deras tuffare attityd, 

varför föräldrarna kan låta barnen vara hemma S1: ”... ibland har ju föräldrarna svårt att 

säga nej om de känner sig lite febrig eller ont i foten...att vi ska va dem som är lite tuffare 

att tala om att de blir inge bättre av att vara hemma och att föräldrarna kan få skylla lite 

på skolan…” S2 skildrar tuffheten när de sätter press på elevernas föräldrar genom att 

belysa elevens rätt till utbildning: 

 

“...rätten till utbildning fråntar man ju som förälder om man inte vill samarbeta kring att 

eleven ska gå till skolan (…) vi vänder på det och försöker få både elever och föräldrar att 

förstå att det här är rätten till utbildning istället för att man säger att det är skolplikt…” 

 

Skolans tuffare attityd skildras även när E2 beskriver att skolans perspektiv sträcker sig 

mot arbetslivet: 
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”…vi tänker kanske i ett lite längre perspektiv….att man ska ut i arbetslivet…då kan man ju 

inte ligga hemma på sängen och känner kanske att det är en förkylning på gång…för det ska 

ju vi också hjälpa till med (...) men vi är nog extra noga med det…lite tuffare med det för vi 

ser att det ger resultat…” 

 

S2 föreställer inte bara professionsrollen avsedd att tillhandahålla undervisning utan 

syftar även till en slags uppfostring inför det kommande arbetslivet vilket 

överensstämmer med Foucaults (1987/2003) kritiska föreställningar avseende 

institutionernas disciplinerande makt. Foucault menade att skolan gått från syftet att 

uppfostra fattiga barn på grund av föräldrarnas oförmåga, till att göra barnets kropp stark 

inför mekaniskt arbete och slutligen till att uppfostra nyttiga individer (Foucault, 

1987/2003 s. 211-212; se även t.ex. Willis, 1983; Freire, 1976). 

 

 

3.2.3 Skolfrånvarons inledning 

Skolrepresentanterna beskriver liknande inledningar till elevers skolfrånvaro. E2 menar 

att: “…man ser ett mönster (…) det är sådan här ströfrånvaro…” vilket även S1 menar: 

 

”….på låg-, och mellanstadiet då…börjar man se ströfrånvaro först att det blir mer och mer 

frånvaro sen…lite mönster att det kanske är dagar då man har slöjd eller dagar då man har 

idrott…kanske aldrig deltar på friluftsdagar...man kanske går hem...ont i magen, det är där 

det börjar…” 

 

Skolrepresentanternas upplevelser av mönster överensstämmer med ovanstående f.d. 

hemmasittares skildringar och teoretiska resonemang avseende utanförskaps- och 

exkluderingsprocesser som leder till att elever drar sig undan alternativt stöts undan. 

Goldberg (2010) liknar skolan vid ett sorteringsverk där de resurssvagaste implementerar 

känslan av oduglighet eftersom de får svårt att klara konkurrensen i skolkarriären. På ytan 

ser det ut som att skoleleverna startar med samma förutsättningar men skrapar man på 

ytan kan det upptäckas att resurssvaga elever har det kämpigare bl.a. eftersom  skolan är 

utformad av och för överklassen (Goldberg, 2010 s. 346-347). 
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3.2.4 Vägen tillbaka till skolan 

Skolrepresentanterna för ett liknande resonemang avseende hur och vad som främjar 

närvaro för eleven. Utifrån skolrepresentanternas perspektiv är målet att få tillbaka 

eleverna till skolbyggnaden med föreställningen att hemmet liknas vid en trygghetszon. 

S2: 

“...man börjar med hemundervisning…på biblioteket för att man ska kliva ut ur hemmet…det 

blir en neutral plats…inga kompisar är där och det kan börja med en person i skolan som man 

har en bra relation till och då är de alltid lättare att komma tillbaka…för att alltid börja i 

hemmet....för annars blir man kvar i den där trygghetszonen så kommer de någon vuxen 

hem…det är lätt kanske att falla in i den fällan…” 

 

Det är intressant att skolrepresentanten menar att hemmet föreställs likt en trygghetszon. 

Föreställningen torde då även inbegripa en föreställning om att skolan uppfattas vara 

motsvarigheten – en hotfull eller åtminstone riskzon för eleven men det förefaller dock 

inte vara skolrepresentanternas tolkningar. Att sådana tolkningar lyser med sin frånvaro 

kan bero på den gällande diskursen om individens tillkortakommanden vilket upplevs 

som sanningar (Sohlberg & Sohlberg, 2013 s. 249), att andra alternativ osynliggörs. 

 S1 uttrycker att stöd bör sättas in för att få eleven att vilja komma tillbaka, här beskrivs 

hur de brukar agera: 

 
“...är jobbigt bara att komma till skolan…vi kommer, jag kommer och möter dig varje dag 

utanför skolan så tar jag med mig dig och går upp till klassrummet och sätter dig på din stol 

i klassrummet och så går du…ok vi kan snacka lite grann och så går jag därifrån...vi kan ha 

dom som tycker att det är jättejobbigt ute på skolgården…jag följer med dig ut och är med 

dig på skolgården och se om vi kan hitta nån skolkompis att leka med...jag hatar att gå på 

idrott, jamen ok  vi har en person här som följer dig till idrotten varje idrottslektion och de 

här kan vi göra…istället för att ha en assistent  på en elev hela dagarna fast de inte behövs 

för att dom här lektionerna fixar inte den här eleven…resurser där det behövs och så där, att 

man inte sitter av tiden som assistent å har långtråkigt utan de blir mer dynamiskt att träffa 

fler barn under en dag t.ex... att få dom tillbaka till skolbyggnaden, det är de som är AO i 

början…” 

 

Det förefaller finnas en medvetenhet om de kostnader dessa resurser skulle utgöra om det 

fanns flera resurspersoner. S1:s stödresurser uttrycks vara av sådan art som de f.d. 

hemmasittarna önskade fanns innan skolfrånvaron inleddes för att främja närvaro. 
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3.3 Diskussion 
I kapitlet sammanfattas studiens viktigaste resultat, skillnader och likheter som funnits 

gentemot tidigare forskning och förförståelse samt alternativa tolkningar. Därefter förs en 

kritisk diskussion med alternativa tolkningar och slutligen ges förslag till fortsatt 

forskning. 

 

Syftet var att få förståelse för varför hemmasittare är frånvarande från skolan genom att 

utifrån teoritriangulering tolka f.d. hemmasittares och skolrepresentanters upplevelser, 

föreställningar och erfarenheter. Före detta hemmasittares inifrånperspektiv avseende 

orsaker till skolfrånvaro överensstämmer delvis med skolrepresentanternas 

föreställningar då skolfrånvaro kopplas till individegenskaper. Vad dessa 

individegenskaper beror på skiljer sig dock. Ambivalenta föreställningar skildras hos f.d. 

hemmasittarna, från känslor av utanförskap till personliga tillkortakommanden. Yttre 

negativa interaktioner som t.ex. mobbing och destruktiva hemförhållanden medförde 

återkommande eftersökningar om tillkortakommanden hos dem själva. 

Skolrepresentanterna menade dock att individegenskaperna huvudsakligen beror på 

medicinska diagnoser. Inifrånperspektivet från f.d. hemmasittarna belyser vidare 

skolfrånvaron som en fortgående uteslutningsprocess med känslor från underlägsenhet 

och utanförskap till anomi. Skolrepresentanterna föreställde uteslutningsprocessen 

inledas med ströfrånvaro vilken huvudsakligen fortgick p.g.a. föräldrars uppfostrings 

(o)förmåga med b.la. att få iväg eleverna till skolan. Skolrepresentanterna föreställde sig 

hemmet som trygghetszon med ”curling föräldrar” och f.d. hemmasittarna väntade på att 

bli uppfångade i riskzonen, d.v.s. skolan. Före detta hemmasittare förstår utökade resurser 

som nödvändiga för att främja närvaro medan skolrepresentanterna förstår stödresurser 

nödvändiga först när frånvaron blivit ett faktum. 

 Beroende på perspektiv kan det förstås att f.d. hemmasittare drar sig undan alternativt 

stöts bort från skolan. Skolrepresentanterna föreställer undandragandet till övervägande 

del bero på dysfunktionella egenskaper samt föräldrars (o)förmåga, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning (se. t.ex. Tyler & Lindstrom, 2009; Lund, 2014). 

Att skolrepresentanterna uppfattar föräldrarnas oförmåga som orsaksfaktor kan utifrån 

socialkonstruktionistiskt perspektiv förstås bero på den institutionaliserade 
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professionsidentiteten vilken det även ingår en uppfostrande aspekt i, grundad i skolans 

institutionaliserade identitet. Föreställningarna inkluderar en förståelse av föräldrarnas 

roll och attityd som motsatt skolans tuffa attityd med “curling föräldrar” Utifrån 

interaktionistisk teori kan f.d. hemmasittarna förstås ha utvecklat negativa självbilder 

vilket innebär att de känner sig oönskade, avvisade, icke accepterade, odugliga, 

annorlunda m.m. (se t.ex. Stevenson & Ellsworth, 1991; Lee & Breens, 2007). Negativa 

självbilder kan inverka på mellanmänskliga relationer och leda till problematiska 

interaktioner vilket även tidigare forskning konstaterat (se t.ex. Pervin & Rubin; 1967; 

Hattam & Smyth, 2003; Iachini m.fl., 2013; Frostad m.fl., 2015). Elevernas 

undandragande kan då förstås som en fortgående process vilket stöds av tidigare 

forskning (se t.ex. Finn, 1989; Beekhoven & Dekkers 2005; Sweeten m. fl., 2009). 

Skolrepresentanterna uppfattar eleverna vilja stanna i trygghetszonen fast, eleverna 

egentligen väntade på att bli uppfångade i riskzonen d.v.s. skolan, varför f.d. 

hemmasittare uppfattade bristande resurser som orsak till frånvaro, vilket även 

uppmärksammats i forskningen som betydelsefullt (se t.ex. Sweeten m. fl., 2009; Tyler 

& Lofstrom, 2009). Skolrepresentanterna har istället förstått lösningen mot skolfrånvaro 

med disciplinering varför resurser föreställs nödvändiga först då skolfrånvaron blivit ett 

faktum. Att resurser bör sättas in först då problemen hopat sig är dock inget vi hittills stött 

på i forskningen vilket kan bero på att forskning från skolrepresentanter exkluderades i 

litteratursökningen. Forskning utifrån ett strukturellt perspektiv har vi dock stött på vilket 

visade att bristande resurser leder till klassunderlägsenhet, maktlöshet, dålig självkänsla 

och skolfrånvaro (se t.ex. Fine, 1988; Coleman, 1988; McGrath, 2009; Sweeten m.fl., 

2009). Bristande resurser leder till konsekvenser vilket kräver ytterligare resurser om det 

inte ska bli ytterligare konsekvenser. Det kostar att få eleverna att stanna i skolan men det 

kostar även när eleven misslyckas i skolan. (Tyler & Lofstrom, 2009). 

 

 

3.3.1 Skillnader och likheter 

Resultatet skiljer sig markant mot tidigare forskning avseende att f.d. hemmasittares 

röster blivit hörda. Att resultatet belyser klart uttalade känslor, upplevelser och 

erfarenheter av negativa självbilder, utanförskap, klassunderlägsenhet och resursbrister 

skiljer sig från tidigare forskning liksom att uppsatsen baseras på teoritriangulering med 
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både skolrepresentanter och f.d. hemmasittares perspektiv, tolkade utifrån flera 

perspektiv. Att informanterna utifrån tolkningen förstås ha betydande negativa självbilder 

skilde sig mot vår förförståelse liksom den upplevda nonchalansen från omgivningen 

samt skolans dominanta attityd. Identifierade skillnader kan bero på att kvalitativa 

metoder är mer sällsynta i forskning än kvantitativa metoder och att den kvalitativa 

metodens kvalitét är att fånga dimensioner som känslor, upplevelser och attityder från ett 

inifrånperspektiv. Att informanterna upplevde ett uttalat utanförskap kan även tänkas 

bero på att välfärden inskränks som ett led i globaliseringen förorsakad av krav på 

effektivitet och konkurrens vilket i längden enligt Nygren (2002) visar sig bl.a. i 

socialpolitiken och slår hårdast mot dem som redan ligger (Michra, 1999; Habermas, 

2000; Nygren, 2002 s. 141).   

 

 

3.3.2 Kritisk diskussion 

Trots att vi använt teoritriangulering kan inte analysen påstås blivit särskilt nyanserad och 

skolfrånvaron fullständigt belyst. För att åstadkomma en bredd på datamaterialet t.ex. 

med enkäter skulle metodtriangulering kunna varit ett alternativ. Fler intervjuer från olika 

ställen hade varit fördelaktigt för ett trovärdigare resultat. Även försök till närmande hos 

de svåraste, de som inte syns hade varit önskvärt. Tidsbristen kan ha påverkat 

intervjukvalitén då vi upplevde stress vilket i sin tur kan ha påverkat informanterna om 

de upplevt att de inte hunnit prata klart och känt sig avbrutna. Vidare kan förflutna 

händelser inverka till felaktiga intervjusvar eftersom minnet synnerligen är opålitligt 

vilket är välkänt inom vittnespsykologin. Människor kan omöjligt tolka in allt varför vi 

selekterar ut relevant information. Negativa självbilder tenderar att utifrån perceptionen 

selektivt tolka de negativa aspekterna i sin omgivning (se t.ex. Ainsworth, 1998; Granhag, 

2010), vilket skulle kunna ha betydelse för intervjuutsagorna. Även intervjuare, trots 

medvetenhet, tolkar selektivt mot förförståelsen. Tiden påverkade även genom att vi inte 

grundligt hunnit beakta betydelsefulla forskares litteratur eller sökt i särskilt många 

databaser. Vidare kan det tänkas att det tydliga uttalade utanförskapet kan vara påverkat 

av att den alternativa skolan identifierar sig som en utbildning för vuxna som hamnat 

utanför vilket i sin tur kan innebära en påverkan från en gemensam organisationskultur. 

(se t.ex. Svenssson m.fl., 2008 s. 39-41).  
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 Alternativa tolkningar tillämpades, t.ex. uppvisade f.d. hemmasittare ambivalens om 

huruvida orsaksfaktorerna för skolfrånvaro egentligen berodde på den egna individens 

problembeteende, medicinska diagnoser och mobbing eller om skolfrånvaron egentligen 

grundades i en känsla av utanförskap kopplat till familje-, och samhällsförhållanden. Med 

ett reflekterade av medicinska diagnoser som t.ex. ADHD kan det utifrån informanternas 

egna utsagor tolkas som att de själva förkastar idén om problembeteende på grund av  

diagnos. Informanterna återkom snarare till yttre faktorer som påverkat och beskrev 

känslor om utanförskap mot “normen” m.m. Informanterna beskrev även tillfällen då de 

hade det bra i skolan, vilket kunde tolkas vara när frihet från dysfunktionella 

hemförhållanden uppnåddes, när skolsköterskan bekräftade, när läraren såg till att ingen 

hamnade utanför osv. Informanterna önskade även att de blivit mer sedda och uppfångade 

samtidigt som ett utagerade i frustation beskrevs ”…det gick ut över andra…” Ett 

utagerande behöver nödvändigtvis inte kopplas till dysfunktionella individfunktioner. 

Utifrån analysen kan utagerandet förstås likt en fortgående negativ stämplingsprocess, 

men det skulle även kunna förstås som ett oppositionellt beteende på grund av maktlöshet. 

Makt föder motstånd (Foucault, 1980 enligt Franzén, 2010) och med effektivitet och 

konkurrens som ledord ökar kraven (ibid., s. 153).  

 Med ett strukturellt perspektiv synliggörs ytterligare tolkningar. En tolkning skulle 

kunna vara att skolan befinner sig under tryck kopplat till ökade krav med effektivitet och 

konkurrens varför elever som inte håller måttet, drar sig undan alternativt stöts undan och 

nonchaleras till förmån för eliten av elever. Återigen kan Goffmans (1959/2007) 

resonemang om fasaden bli tillämpligt, fast på en makronivå. För att kunna mäta sig i en 

globaliserad värld kan det tänkas att det enskilda landet bör vara mån om sin fasad för att 

inte riskera att halka efter. Utifrån den tolkningen ter det sig logiskt att eliten av elever 

bereds utrymme. Ytterligare tolkningar kan utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv vara 

att avvikande beteende fungerar som en slags trygghet för resterande befolkning speciellt 

vid osäkra och snabbföränderliga tider likt vårt samhälle. En konstruerad och definierad 

avvikare gör att den övriga befolkningen har något att förhålla sig till. Att vara normal 

och som alla andra gör att man undkommer den utsatta positionen som avvikare. Med 

fokus på avvikaren kan annat döljas (Angelöw & Jonsson, 2000 s. 154). Intaget perspektiv 

belyser vissa aspekter medan andra döljs. Till exempel har inte ett biologiskt eller rent 

psykologiskt perspektiv beaktats, med ett sådant perspektiv kan tänkas att individens 

dysfunktioner belysts ännu mer. Fokus i den här studien var dock f.d. hemmasittares 



 

60 

 

inifrånperspektiv men som Svensson m.fl. (2008) menar, det vore fördelaktigt att utgå 

ifrån att de som har makt också är de som har ansvar (Svensson m.fl., 2008 s. 69), varför 

det hade varit fördelaktigt med ytterligare tid och utrymme för att belysa andra aktörer 

som t.ex. Socialtjänst, BUP och politiker.  

 

 

3.3.3 Fortsatt forskning 

Förutom att belysa andra aktörer skulle det fortsättningsvis även vara intressant att forska 

om underordningens skam kan kopplas till medicinska diagnoser som t.ex. social fobi, 

självskadebeteende, ätstörningar, utmattningssyndrom, asperger, och fyrkantiga 

beteenden som skolrepresentanterna menade var typiska drag för hemmasittare vilka 

egentligen både ville och kunde klara av skolan. Med redan tillämpade teoretiska 

perspektiv kan diagnoserna förstås vara konstruerade och kan därför dekonstrueras. 

Känslorna skulle dock förmodligen bestå. Lindqvist m.fl. (2010) menar att psykisk ohälsa 

är överrepresenterat i underklassen och att f.d. mentalpatienters insatser visar på att behov 

av umgänge på grund av upplevd ensamhet (Lindqvist m.fl., 2010 s. 436, 452-453). 

Goldberg (2010) menar att psykofarmaka används för att lösa samhällsproblem. Mängder 

av SSRI- preparat (selektiva serotoninupptagshämmare) säljs bl.a. för dessa diagnoser 

(Goldberg, 2010 s. 119; Lindqvist m.fl., 2010 s. 458). Kanske är dessa medicinska 

diagnoser bara beteckningar på fenomen vilka inom sociologin kan förstås på annat sätt, 

genom att belysas från nya perspektiv och med andra metoder? 

  



 

61 

 

4. Bilagor 
 

 

4.1 Intervjuguide 

Forskningsfrågor Teman Intervjufrågor 

Hur inleds en 

skolfrånvarokarriär 

enligt f.d. 

hemmasittare? 

 

Vilka orsaker tillskriver 

f.d. hemmasittare sin 

frånvarokarriär?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitet, bakgrund, 

mikro, meso, makro, 

socialkonstruktion, 

socialpsykologi, 

kategorisering, 

stämpling. 

 

Attityder till skola mikro, 

kognitivt, normer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfarenheter, mikro, 

beteende,  

 

 

 

 

 

Vem är du och hur gammal är 

du?  

 

 

 

 

 

 

 

Skolverket har rapporterat om 

oron över att det finns många 

elever som har hög skolfrånvaro 

och man tror att det beror på en 

mängd olika orsaker, allt från 

mobbing till vantrivsel till 

familjerelaterade problem, vad 

tror du är anledningen till att 

många elever har hög 

skolfrånvaro? 

 

Vad tyckte du om att gå i 

skolan? 

 

Vad tror du din familj tyckte om 

skolan? 
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Relationer, meso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad tror du kompisarna tyckte 

om skolan? 

Vad var mest viktigt för dig 

under skolperioden? 

 

Hur gick det till då du började 

vara borta från skolan? 

 

När hände det? 

 

Hur var du i skolan? 

 

Om jag följde dig då du var i 

skolan och du bestämde dig för 

att inte gå dit igen, vad skulle 

jag då se dig göra?  

 

Vad skulle jag höra dig tänka? 

 

Om jag följde dig under din 

skolfrånvaro, vad skulle jag då 

fått vara med om? 

 

Hur reagerade skolan på din 

frånvaro? 

 

Hur reagerade familjen på din 

frånvaro? 

 

Hur reagerade socialtjänsten på 

din frånvaro? 
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Känslor, mikro 

 

 

 

 

 

 

 

Attityder 

 

 

Vad skulle kunna ha varit 

annorlunda för att du istället 

skulle ha stannat i skolan? 

 

Om jag följde dig, vad hade jag 

då tänkt om kompisar i skolan? 

 

Vad hade jag tänkt om lärarna? 

 

Vad hade jag tänkt om din 

familj? 

 

Om samhället? 

 

För att förstå andra elever som 

inte vill gå till skolan är det 

viktigt att förstå hur det kan 

kännas. Om jag kunde känna 

som dig, vad skulle jag då känna 

när jag gick till skolan? 

 

Vad skulle jag känna när du 

beslutade dig för att stanna 

hemma? 

 

Vad skulle jag känna om jag var 

du den tiden när jag var hemma 

från skolan? 

 

Vad var det som gjorde att du 

återupptog studierna?  

 

Vad tycker du om skolan idag? 
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Av det som vi har pratat om i 

dag, vad tycker du jag mest ska 

koncentrera mig på när jag läser 

igenom intervjun? 

 

Finns det något som vi borde 

tagit upp som vi inte gjort? 

 

Har du något du vill tillägga? 

Vilka orsaker tillskriver 

skolrepresentanter en 

skolfrånvarokarriär? 

 

Hur sker inledningen 

och avslutningen på en 

skolfrånvarokarriär 

enligt 

skolrepresentanter? 

Identitet, roller, mikro, 

meso och 

socialkostruktionism. 

 

 

 

 

Resurser, makro, 

strukturer. 

Skolverket har gett ut rapporter 

om att allt fler elever har hög 

skolfrånvaro. Om jag följde er 

under er arbetstid, vad skulle jag 

då uppfatta var orsaken till 

elevers skolfrånvaro? 

 

Om jag följde er, skulle jag då 

uppfatta något mönster eller 

gemensam nämnare hos de 

elever som börjar dra sig undan 

skolan? 

 

Hur uppfattar ni att en inledning 

på skolfråvarokarriärer börjar? 

 

Vad tror ni det beror det på, att 

elever kommer tillbaka till 

skolan? 
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Vad tror ni behövs göras 

annorlunda så att eleverna 

stannar kvar i skolan? 

 

Om jag var er, hur skulle jag då 

uppfatta att ni handskas med 

skolfrånvaro? 

 

Hur stor omfattning elever har 

hög skolfrånvaro idag? 

 

När tar ni kontakt med 

vårdnadshavare vid frånvaro? 

Hur tas denna kontakt? 

(Telefon, sms, mail). 

 

Av allt vi tagit upp idag, finns 

det något annat som du anser att 

vi behöver ta upp för förståelsen 

av skolfrånvaron? 
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4.2 Teman 
  

Attityder 

Relationer 

Erfarenhet 

Känslor 

Skolan 

idag 

Annat 

Identitet 
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4.3 Informationsbrev och etiska förhållningsregler 

 

Vi är två studenter som läser Socionomprogrammet på högskolan i Gävle. Vi går tredje 

året och ska nu skriva vårt examensarbete om skolfrånvaro. Syftet med studien är att bidra 

till ökad förståelse om skolfrånvarokarriärer, vad som gjorde att studierna återupptogs, 

samt få en inblick i hur skolan hanterar skolfrånvaro. Förståelsen byggs på intervjuer med 

f.d. elever med hög skolfrånvaro och representanter från skolan. 

Deltagandet är frivilligt och intervjupersonen garanteras anonymitet och kan avbryta sin 

medverkan när som helst. Vi beräknar tidsåtgången för intervjun cirka 45 minuter. Vi vill 

spela in intervjuerna för att vi enkelt ska kunna transkribera och analysera materialet. 

Under transkriberingstiden kommer materialet att förvaras oåtkomligt för obehöriga och 

raderas omedelbart efter uppsatsen är publicerad. Materialet från intervjuerna kommer 

endast att användas i detta syfte, för vårt examensarbete. Verksamheterna, orten och 

deltagare avidentifieras för att ingen ska bli igenkänd. 

Examensarbetet kommer att publiceras på internet, är du intresserad av att läsa det färdiga 

resultatet så meddelar vi dig vart uppsatsen kan laddas ner. 

 

Kontakta oss om du vill vara med eller om du har frågor. 

Diana Ivarsson tel: XX, mail: XX 

Tanja Nurminen tel: XX, mail: XX 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Diana Ivarsson och Tanja Nurminen 
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