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Sammanfattning  
Syfte: Studiens syfte är tvådelad för att kunna undersöka den befintliga kunskap hos blivande 

socialarbetare om begreppet hemmasittare men även genom att tydliggöra för vad begreppet 

innefattar bland yrkesverksamma inom området. Metod: Med en kvantitativ ansats undersöks 

kunskapen om begreppet hemmasittare hos blivande socialarbetare. Med en kvalitativ ansats 

undersöks hur begreppet kan förstås och tydliggöras. Resultat: Utifrån att ta reda på hur 

kunskapen ser ut hos blivande socialarbetare genom den kvantitativa ansatsen. Kommer 

resultatet visa att det brister i utbildningen bland de blivande socialarbetarna men även att det 

finns en önskan om att få veta mer om begreppet. Sedan i den kvalitativa ansatsen ges en 

tydligare bild på begreppet som förklarar definitionen av begreppet. Diskussion: Genom att 

tillföra kunskap om begreppet under utbildningen ökar medvetenheten bland socialarbetare 

vilket kan leda till ett mer säkert arbete med dessa ungdomar. Även fler resurser som arbetar 

specifikt med denna målgrupp är något som kan behövas för att kunna förebygga problemet. 

Slutsats: Det behövs mer forskning inom området för att kunna lösa de problemen som finns 

hos de elever som inte tar sig iväg till skolan. Det behövs också en tydligare definition om vad 

begreppet betyder och vad som omfattar begreppet.  
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1. Inledning  
Vad är definitionen av en hemmasittare? Enligt Strandell (2009) är en definition av 

hemmasittare barn som under skoltiden stannat hemma mer än tre veckor utan synbar 

anledning. Men det finns även liknande begrepp på elever som inte är i skolan, vilket ska 

klargöras. Gladh och Sjödin (2014) skriver om skolk som ett begrepp där elev väljer att inte gå 

till skolan eller till en lektion då eleven saknar intresse för att gå till skolan. Dessa elever kan 

ha ett antisocialt beteende vilket innebär att eleven kan hålla på med ungdomsbrottslighet. 

Denna elev skiljer sig från hemmasittare genom att en elev som skolkar undviker att vara 

hemma för att inte vårdnadshavarna ska märka deras skolfrånvaro (Gladh & Sjödin, 2014). 

Skolvägran/skolfobi är en elev som inte vill gå till skolan på grund av miljön som är där vilket 

kan leda till att eleven vägrar gå till en specifik sal eller har problem med en lärare och vägrar 

gå till lektionen. Det kan leda till en ångest för eleven att gå till skolan vilket gör att eleven kan 

drabbas av en depression. Det här beteendet är densamma som en hemmasittare kan ha vilket 

gäller för läraren och vårdnadshavaren att förstå skillnaden (Gladh & Sjödin, 2014).   

Men varför eleverna stannar hemma kan handla om olika faktorer. Strandell (2009) tar upp 

begrepp som normbrytande beteende hos eleven, lärarens ansvar och vårdnadshavarens ansvar 

för att ett barn inte tar sig hemifrån. Utifrån ett hemmasittande beteende så isolerar barnet sig 

från omvärlden vilket kan drabba barnet senare i livet. Risken är att barnet får lägre 

kunskapsnivå men också att socialiseringsprocessen in i samhället påverkas negativt. Under 

skolåren står naturligtvis skolan och kunskapsinhämtning i fokus men det handlar även om att 

barn ska finna ett socialt sammanhang i skolan och känna sig trygga i den miljön. Med 

kunskapsinhämtning menas att det är då eleverna inhämtar kunskap som de sedan kan komma 

att använda i vuxen livet. Om ett barn misslyckas med kombinationen av att inte inhämta 

kunskap eller finna ett socialt sammanhang kan det leda till utanförskap och i värsta fall 

depression. Ett barn behöver inte bara en trygg skolmiljö för att inte hemmasittande beteende 

ska utvecklas utan det handlar likaså om att barnet ska känna att hen har en trygg hemmiljö. 

Strandell (2009) menar att om ett barn inte har en trygg hemmiljö eller finner sig tillrätta i sin 

sociala omgivning är det riskfaktorer för att ett normbrytande beteende utvecklas, t.ex. i form 

av att bli hemmasittare. För att undvika att ett sådant beteende behövs det skyddsfaktorer vilket 

ska vara en faktor som agerar som en trygghet till barnet så att den inte skapar sig ett 

hemmasittande beteende, en skyddsfaktor kan vara en trygg uppväxt (Strandell, 2009).  
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I Sverige, liksom i de flesta andra länder, råder skolplikt. Skolplikten är lagstadgad genom 

Skollag (SFS 2010:800) och syftar till att tillförsäkra alla barn en rätt till utbildning. Det innebär 

att eleven har rätt till utbildning inom grundskolan men det innebär också att kommunen har 

ansvar för att eleven närvarar i skolan och deltar i undervisningen. Barnets vårdnadshavare har 

naturligtvis skyldighet att tillse att barnet faktiskt tar sig iväg till skolan. Om vårdnadshavaren 

inte anses fullfölja sin plikt så har kommunen, via skolans rektor, ansvar för att påverka 

vårdnadshavaren så barnet kommer till skolan. Om vårdnadshavaren efter påtryckningar inte 

fullföljer sin plikt har kommunen möjlighet att meddela vårdnadshavarna vite (Strandell, 2009). 

Skolplikten gäller enbart grundskolan. Kommunen har således inget särskilt ansvar för elever 

som inte väljer läsa vidare på gymnasienivå (Skolverket, 2016). 

Socionomprogrammet är en utbildning där kunskap om utsatta individer och grupper av 

människor delges studenter. Barn, unga och familj har ett stort fokus under de tre och ett halvt 

åren utbildningen varar. Men min erfarenhet efter att snart slutfört nämnda utbildning är att 

begreppet hemmasittare inte berörts, alls. Frågan är varför? Under utbildningens juridiska 

kurser diskuteras ungdomar med normbrytande beteende i relation till Lag (SFS 1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Tvingande vård med stöd av LVU kan utgå 

under två förutsättningar: 2§ LVU anger rekvisit rörande brister hos vårdnadshavarna som orsak 

till skada för barnets hälsa och utveckling, och 3 § LVU anger rekvisit som gäller den unges 

eget beteende.  Med hänvisning till Strandell (2009) resonemang, gällande att de olika faktorer 

som kan leda till att elever stannar hemma från skolan, bör det under utbildningen kunna dras 

en parallell till LVU 2-3§§. Både 2-3 §§ LVU bör i extrema fall kunna vara tillämpligt för att 

stödja ett barn och dess vårdnadshavare för att förändra det normbrytande beteendet –

hemmasittning. Begreppet hemmasittare behöver således uppmärksammas under utbildningen, 

och då särskilt under de juridiska kurserna. En indikation på att begreppet hemmasittare är ett 

okänt begrepp fick jag själv erfara under de fältförlagda studierna.  Vid den socialtjänst jag 

praktiserade på handlade ärenden rörande barn och ungdom. Under tiden som min praktik 

genomgick socialsekreterarna utbildning för att kunna handskas med problemet. Strandell 

(2009) menar att hemmasittare har funnit under en längre tid men inte uppmärksammats. Gladh 

och Sjödin (2014) framför att även antalet hemmasittare har ökat. Utifrån att samhället hela 

tiden förändras är det viktigt för socialarbetare att vara varse dessa förändringar och ha 

förmågan att anpassa sitt arbetssätt. Men det är lika viktigt att även utbildningen av nya 

socialarbetare också hänger med och att nya begrepp som hemmasittare tas upp i 

undervisningen. Det är viktigt kunskapen kommer redan under utbildningen. Det kan innebära 
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att potentiellt blivande socialsekreterare blir mer säkra på hur de ska hantera hemmasittare i sitt 

arbete. 

Friberg, Karlberg, Sundberg Lax och Palmér (2015) skriver att efterfrågan på metoder och 

verktyg för hur hemmasittare ska hanteras har ökat. De menar att eftersom problemet har ökat 

så behövs det mer kunskap inom området för hur man förhindrar att elever utvecklar ett 

hemmasittande beteende. Både Strandell (2009) och Friberg et al. (2015) framför har begreppet 

ökat vilket kan ha skapat ett nytt samhällsproblem. Därför är det viktigt att ny kunskap om 

begreppet produceras i syfte att förhindra risken för hemmasittande beteende. Om detta ska gå 

måste kunskapen komma redan under utbildningen för att förbereda nyblivande socialarbetare 

för beteendet vilket kan leda till att socialsekreterarna blir mer säkra på sitt arbete gällande 

hemmasittare.  

1.1 Problemformulering  
Det verkar finnas en brist när det gäller kunskap om begreppet hemmasittare. Detta till trotts att 

problemet successivt tycks ha ökat (Strandell, 2009). Den begränsade litteraturen på området 

talar även för detsamma. Frågan är om det stämmer? Hur ser egentligen socionomstudenters 

kunskap om begreppet ut och hur definieras och hanteras begreppet inom socialtjänsten? 

 

1.2 Syfte  
Syftet är tvådelat, dels undersöks vad begreppet hemmasittare innefattar för yrkesamma inom 

området och dels undersöks om begreppet hemmasittare är känt för bland socionomstudenter 

samt om andelen studenter med kunskap om begreppet ökar under utbildningen. 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar utarbetats:   

  

1: Vilken kännedom har socionomstudenter till begreppet hemmasittare och vad det innebär 

och ökar kunskapen över tid? 

2: Vad betyder begreppet hemmasittare för yrkessamma inom området? 
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2. Forskningsområde/kunskapsläge  
Inför undersökningen genomfördes en litteratursökning via databaserna ProQuest Social 

Sciences, Eric via ProQuest, Published International Literature On Traumatic Stress, 

PsycARTICLES, PsycINFO, Sociological Abstracts och Google schoolar söktes vetenskapliga 

artiklar rörande begreppet samt hur kunskapsutveckling sker hos vuxna människor som 

genomgår utbildning. Att söka i alla databaser brukar ofta ge en väldig bredd men eftersom 

begreppet är ett nyare begrepp blir det inte mycket träffar. Jag har valt att söka orden på 

engelska för att få upp mer valmöjligheter och det ordet är ”NEET” vilket står för ”Not in 

Education, Employment or Training”.   Det vetenskapliga underlaget som genererades bidrog 

naturligtvis också till hur enkäterna i den kvantitativa delen av undersökningen utformades samt 

som underlag för de frågor som ställdes i den kvalitativa delen av studien.  

 

Friberg, et al. (2015) skriver om den stora efterfrågan på metoder och verktyg att använda sig 

av vid arbete av elever med stor skolfrånvaro. Efterfrågan har blivit större på grund av att 

mängden elever som stannar hemma har ökat och på grund av svårigheterna att få tillbaka dessa 

elever till skolan. De menar att genom att skapa mer kunskap inom området kan de hjälpa fler 

elever att ta sig tillbaka till skolan men även att kunna hjälpa parterna runt omkring eleven att 

förstå sig på problematiken. Friberg et al. (2015) skriver att genom att försöka förstå elever som 

är hemmasittare måste parter som socialtjänsten och skolan samverka. För att en elev ska kunna 

komma tillbaka till skolan ska parter som socialtjänsten och skolan skapa en trygg skolmiljö 

vilket ger en trygghetskänsla hos eleven. Det som är viktigt och är bra att ha åtanke vid ett 

arbete med en elev är att det finns oftast en familj bakom varje elev som ska medverka under 

processen att få tillbaka eleven till skolan. Eftersom det är många parter som medverkar vid en 

process att få tillbaka eleven till skolan så kan det vara svårt att få eleven som huvudfokus trots 

att det är eleven som är den som behöver hjälpen, då eleven kan bli bortglömd under processens 

gång (Friberg, et al., 2015).  

 

I en rapport av Karlberg och Sundell (2004) används inte begreppet hemmasittare utan 

författarna pratar istället om skolk. I rapporten används ordet skolk för att beskriva all slags 

olovlig frånvaro. Ingen skillnad görs mellan orsakerna till elevernas frånvaro. Rapporten är 

några år gammal vilket kan tyda på att begreppet hemmasittare är en relativt ny benämning.  

 

Thompson (2011) skriver om de brittiska förhållandena om den bristande kunskapen av 

begreppet hemmasittare vilket gör det svårt att förstå sig på denna grupp. För att förstå sig på 
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denna grupp av elever behövs det mer kunskap och utbildning om detta komplexa begrepp. 

Thompson (2011) för fram att det finns en tydlig ökning av elever som blir hemmasittare. Enligt 

Thompson fortsätter ökningen vilket kommer att påverka samhället då ungdomar inte kommer 

ta sig ut i arbetslivet utan utbildning. Thompson (2011) förklarar att den största delen av de 

ungdomar som är hemmasittare är de som socialt exkluderar sig från samhället vilket gör det 

ännu svårare att få kontakt med dessa ungdomar. Genom bristen på kunskap som finns 

angående hemmasittare som Thompson (2011) diskuterar blir det svårt för socialtjänsten att 

arbeta med dessa ungdomar. Utifrån svårigheten som socialtjänsten har för att få tillbaka eleven 

till skolan gör att staten får betala en summa för en elev som inte är i skolan. Det handlar inte 

bara om att det är brist på kunskap inom det här området utan det handlar även om en ekonomisk 

fråga i England för att det kostar staten pengar att inte få iväg en elev till skolan. Enligt 

Thompson (2011) är det vanligare att ett hemmasittande beteende kan skapas hos en elev som 

kommer från en underklassfamilj vilket kan påverka elevens val att inte gå till skolan. Då det 

kan handla om till exempel otrygga hemförhållanden som leder till att eleven inte känner någon 

trygghet hemma. Han förtydligar detta genom att de elever som är hemmasittare väljer att 

socialt exkludera sig från skolan på grund av de ojämlikheter som finns i samhället vilket ofta 

kan pekar mot klasskillnader.  

 

Ne (2017) för fram att individualiseringen inom skolan handlar om att anpassa läroplanen för 

elever med särskilda behov utifrån elevens förutsättningar. Individualiseringen är viktig inom 

skolväsendet genom att skolan ska kunna individualisera läroplanen för att eleven ska kunna ta 

sig iväg till skolan och kunna slutföra utbildningen.  

 

Ekstrand (2015) menar att otillåten skolfrånvaro har blivit mer vanligt vilket även har upptäckts 

av statens myndighet för utbildning. Ekstrand beskriver även att det är många elever som inte 

tar sig i väg till skolan på flera år, detta sker inte bara i Sverige utan över hela världen. Det har 

blivit ett globalt problem att få eleverna till skolan och de kategoriseras som hemmasittare. På 

grund av eleverna inte tar sig i väg till skolan försämras även deras utveckling vilket kan leda 

till annat normbrytande beteenden. I skolan ska elever lära sig att t.ex. läsa och skriva. Om inte 

det sker kan det leda till misslyckande för eleven på andra områden i livet vilket påverkar 

samhället. Det Ekstrand (2015) menar är att eleverna löper en risk att hamna i ett antisocialt 

beteende såsom kriminalitet eller utvecklar drogmissbruk. Att tidigt uppmärksamma elever som 

inte går till skolan är viktigt enligt Gladh och Sjödin (2014) vilket även Ekstrand (2015) skriver 

om. Genom att uppmärksamma dessa elever som inte tar sig iväg till skolan kan förhindra 
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mycket för ungdomen själv, då eleven utvecklas i skolan som att till exempel lära sig läsa och 

skriva (Ekstrand, 2015). 

 

Yates, Harris, Sabates och Staff (2011) diskuterar, på liknade sätt som Ekstrand och Gladh och 

Sjödin för fram, de konsekvenser som missad skolgång för med sig i England.  Om elever inte 

har fullständig grundutbildning tar de sig inte ut i arbetslivet vilket i sin tur påverkar 

arbetsmarknaden negativt i form av förlorad arbetskraft. Detta leder ofta vidare till social 

isolering som senare kan leda till depression hos de utsatta (Yates, et al., 2011). Yates, et al. 

resonerar om vad som kan ge ungdomar motivation till att gå till skolan. Yates, et al. menar att 

ungdomarna inte förstår de konsekvenser som kan drabba dem i längden. För att kunna 

motverka att ungdomar skolkar från skolan har politikens inriktning i England försökt att få 

ungdomarna att engagera sig i positiva aktiviteter utanför skolan. Genom aktiviteterna ska de 

försöka finna en motivation hos ungdomarna och utifrån den motivationen ska de göra att 

eleverna vill gå till skolan genom att de skapar en drivkraft till att vilja utvecklas. Yates, et al. 

(2011) nämner att den bristfälliga kunskapen som finns om hemmasittare gör det svårt att arbeta 

med ungdomarna.  

 

Enligt Ekstrand (2015) är begreppet hemmasittare ett globalt fenomen. Vilket Wongs (2014) 

studie från Hong-Kong kan illustrera. Wong beskriver begreppet hemmasittare som social 

isolering. Han menar då att en ungdom stänger in sig hemma och utesluter omvärlden helt 

(2014). Det vill säga inte bara sin sociala umgängeskrets i skolan så som kompisar, lärare etc 

utan även sina föräldrar och andra familjemedlemmar. Wong anger att de ungdomar som är 

hemmasittare i Hong Kong kallas för dolda ungdomar, då dessa ungdomar inte vill synas vare 

sig ute på gatorna eller i skolan. Om de här ungdomarna ska få någon hjälp från socialtjänsten 

krävs att socialarbetare kommer hem till ungdomarna med förutsättningen att ungdomarna 

själva eller deras vårdnadshavare öppnar dörren och är villiga att ta emot hjälp. Wong (2014) 

nämner att denna grupp av ungdomar är en svår grupp att arbeta med då det är svårt att nå ut 

till denna dolda grupp och helt enkelt få kontakt med dem. Wong (2014) nämner i sin studie 

handlar om att hembesök kan göras för att nå ut till ungdomarna. Hembesök är något som 

svensk Socialtjänst också kan göra, men det förutsätter att en barnavårdutredning i så fall har 

inletts. Vilket betyder att socialtjänsten initialt måste ha fått kunskap om den unges problem i 

ett tidigare skede. Enligt Wong (2014) ska arbetet med dessa ungdomar, den dolda gruppen, 

ske på ett försiktigt sätt genom att socialarbetaren ska skapa en relation till ungdomen. Det 

gäller även att inte tappa hoppet om ungdomen utan att socialarbetaren ska försöka hålla sig 
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engagerad i ärendet, för att ungdomen ska känna sig sedd. Wong (2014) beskriver att arbetet 

med hemmasittare är komplext och svårt genom deras faktiska isolering från omvärlden. 

 

Likheter med artiklarna och litteraturen är det som majoriteten av artiklarna och litteraturen 

skriver om, den ökande siffran på begreppet. Ytterligare en likhet som kan hittas mellan 

artiklarna och litteraturen är hur komplext begreppet är, det är även något som märks i varje 

artikel då de väljer att fokusera på olika saker. Till exempel Ekstrand (2015) skriver om hur 

begreppet påverkar samhällets normer medan Yate, et al. (2011) skriver om konsekvenserna 

som kan uppkomma senare i livet. Dock kan även dessa artiklar och litteraturer skiljas åt på 

grund av att varje artikel och litteratur skriver om olika definitioner av begreppet och för att de 

väljer att fokusera på olika faktorer.  

  

För att sammankoppla om hur kunskapsläget ser ut, finns det en tydlig parallell till alla de 

vetenskapliga artiklar och den litteratur som står skrivet ovanför. Det som artiklarna och 

litteraturen har gemensamt är att försöka förstå vad som behöver göras för att eleverna ska ta 

sig tillbaka till skolan men även hur de ska definiera en hemmasittare. Genom att ha kontrollerat 

om hur kunskapsläget ser ut tycker jag att det blir tydligare om vilket komplext problem det är 

som även succesivt ökar med tiden. Men att det inte bara sker i Sverige utan det är en process 

som pågår i hela världen. Genom de olika benämningarna som alla väljer att definiera 

hemmasittare med gör att problemet blir ännu svårare att definiera. Det Karlberg och Sundell 

(2004) skriver om skolk som är samma definition som en hemmasittare. Då det handlar om en 

grov/lång ogiltig frånvaro vilket även Strandell (2009) försöker förklara de olika definitionerna. 

Strandell (2009) skriver är det bra att försöka skilja de olika begreppen åt som till exempel 

hemmasittare och skolkare. Detta för att förstå att det finns en skillnad.  

3. Teoretiska perspektiv  
Av den tidigare forskning som presenterats framträder att det i samspelet mellan barnet och 

dess omgivning kan finnas förklaringar till hur begreppet hemmasittare kan uppstå.  En teoretisk 

förklaringsmodell som i sammanhanget kan vara behjälplig för att tolka och förstå resultaten i 

denna undersökning kan vara Bronfenbrenners ekologiska modell/teori. Bronfenbrenners 

modell fokuserar på hur barnets interagerar med familjen och samhället under sin utveckling 

(Andersson, 1986).  
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Andersson (1986) skriver om bronfenbrenners teori handlar om att allt påverkar varandra på 

olika sätt. Den omkringliggande miljön påverkar barnet som i sin tur påverkar den vuxnes 

beteende men också tvärtom. Mikronivån handlar om det som är omkring barnet själv och 

barnets närmiljö som till en början är familjen men som sedan utvecklas till kompisar, skolan 

och etcetera. Alla dessa olika parter påverkar barnets utveckling och barnet är beroende av att 

ha parterna för att kunna utvecklas. Men dessa parter har också en betydelse genom att de hör 

ihop och bildar ett mesosystem. Mesosystemet kan förklaras genom barnets utveckling då 

barnet går i skolan är det inte bara lärarna som är viktiga för barnet utan det är även 

familjeförhållanden men även den sociala omkretsen runt barnet. Därav att mesosystemet är en 

viktig del, då de olika mikrosystemen runt barnet ska fungera för att utvecklingen av barnet ska 

bli positiv för barnet. Men även barnets föräldrars arbetsförhållanden påverkar barnet och detta 

kallas exonivå. Exonivå är viktig i denna modell för att barnet ska kunna få en chans att 

utvecklas vid sidan av skolan som till exempel via aktiviteter. Den sista delen i Bronfenbrenners 

modell är makronivån. Makronivån handlar om den styrande delen i samhället det kan till 

exempel handla om hur skolstyrelsen bestämmer hur skolan ska se ut, vilket är något som 

påverkar barnet och dess utveckling. Makronivån är den delen i modellen som även handlar om 

hur samhället är utformat utifrån till exempel normer och värderingar vilket också är något som 

påverkar barnet (Andersson, 1986).  

 

Med stöd av den bronfenbrenners teorin som Andersson (1986) skriver om blir det tydligt hur 

de omkringliggande omständigheterna och strukturerna påverkar utvecklingen för ett barn men 

även att barnet självt bidrar till samhällets utveckling. Problemområdet för denna undersökning 

är begreppet hemmasittare. Utifrån att begreppet verkar vara relativt nytt och något som kan 

påverka både samhället och barnets utveckling så kan denna teoretiska förklaringsmodell vara 

relevant i sammanhanget.  

 

En något annorlunda ingång till hur den bronfenbrenners teorin används presenteras av 

Meeuwisse och Swärd (2013). De menar att för att förklara sociala problem måste olika 

analysnivåer användas, och de använder tre makro-, meso- och mikronivåerna. Meeuwisse och 

Swärd (2013) beskriver makroperspektivet som en helhet och där alla delar i ett system blir 

påverkade av helheten men även tvärtom. Men Meeuwisse och Swärd (2013) har en teori att 

om ett normbrytande beteende finns hos en individ/barn ska socialarbetarna kontrollera helhet, 

det vill säga makroperspektivet. De menar att samhället är uppbyggt på olika normer vilket kan 

påverka att individen/barnet utvecklar ett normbrytande beteende som till exempel 
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hemmasittare. Enligt Meeuwisse och Swärd (2013) har globaliseringen lett till en stor 

förändring av makroperspektivet vilket kan ha skapat nya begrepp som till exempel 

hemmasittare. Mesoperspektivet förklarar de som en del som finns i mellan makro- och 

mikroperspektivet. Med det menar Meeuwisse och Swärd (2013) att mesoperspektivet är något 

som förmedlas mellan individ, samhället och det sker via till exempel sociala medier eller tv. 

Mikroperspektivet är den del då individen utvecklas utifrån inre faktorer och det handlar om 

personligheten en individ skapar. Om ett normbrytande beteende hos ett barn, t.ex. utåtagerande 

beteende i form av aggressivitet så ska socialarbetaren ha barnet i fokus. Ett normbrytande 

beteende som blir till social isolering är också något som bör skötas på mikronivå, vilket kan 

vara en svårighet då det är svårt att nå fram till barnet. Meeuwisse och Swärd (2013) beskriver 

att sociala problem är komplexa och har inte bara en orsak utan det behöver angripas på olika 

nivåer. Vilket då hemmasittare behöver ses från nivåerna mikro- och makroperspektivet genom 

att få en förståelse om varför barnet stannar hemma från skolan. Detta genom att titta på 

makroperspektivet (helheten) men även på mikroperspektivet (individen). 

4. Metod 

Valet av metod i en undersökning utgår alltid från forskningsfrågan. Syftet i den här 

undersökningen är tvådelat, dels undersöks vad begreppet hemmasittare innefattar, dels 

undersöks om begreppet hemmasittare är känt för blivande socialarbetare och om andelen 

studenter med kunskap om begreppet ökar under utbildningen. Studiens syfte kräver därmed 

två olika angreppssätt för att kunna besvaras tillfredställande, dvs. en kombination av 

kvantitativ och kvalitativ metod. I fråga om att kombinera dessa angreppssätt anger Harboe 

(2013) att kvalitativa undersökningar kan gälla att undersöka människors förkunskaper om t.ex. 

ett begrepp och en kvantitativ undersökning kan avse att avteckna hur kunskapen ser ut inom 

ett visst område. Harboes exempel motsvarar det som görs i denna undersökning, därmed är 

motivet för att kombinera olika angreppssätt försvarbart.  

 

4.1 Metod kvantitativ 

Den kvantitativa delen gäller att undersöka om blivande socialarbetare har kunskap om 

begreppet hemmasittare och om andelen med sådan kunskap ökar över tid. De enheter som ska 

undersökas här är sålunda socionomstudenter. För att få en indikation när det gäller ökning i 

andelen med sådan kunskap över tid har därför fyra terminer på universitetsnivå ingått i 

undersökningen, termin två, fyra, sex och sju. Universitetet antar cirka 75 studenter varje 
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termin. Universitetet är medelstort och är representativt för många universitet i landet 

socionomutbildning har funnits vid universitetet sedan 1970-talet.  

 

Tidsaspekten är påtaglig när det gäller att färdigställa en vetenskaplig undersökning under 

utbildningen. Urvalet för studiens kvantitativa del är således ett typiskt urval. Typiskt urval är 

ett icke-sannolikhetsurval som innebär att urvalet inte är representativt för hela populationen av 

socionomstudenter. Tanken är att tydliggöra studenternas eventuella förkunskaper men även 

när och hur studenterna har fått kunskap om begreppet. Undersökningen genomfördes med 

hjälp av en särskilt utformad enkät som förmedlades till samtliga studenter som var närvarande 

vid ordinarie föreläsning för varje termin. I enkäten fanns det både slutna och öppna frågor, 

öppna frågor är då studenterna kan svara fritt och på slutna frågor finns det svarsalternativ. 

Utformningen utav frågorna har gjorts för ökad validitet, vilket betyder att frågor som ställs i 

enkäten har direkt bäring på undersökningens syftet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Bryman (2011) skriver om informationskravet jag har som undersökare, vilket betyder att jag 

måste informera studenterna om deras rättigheter innan enkäten fylls i. De olika etiska 

principerna jag har att förhålla mig till är konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 

samtyckeskravet. Enkäten var frivillig och resultatet sker konfidentiellt vilket betyder att 

studenternas identiteter inte ska avslöjas så studenterna inte far illa. I enkäter står det även 

tydligt att resultatet kommer att redovisas i en tabell och att inga namn kommer att presenteras, 

vilket inte heller var ett krav på enkäten. Detta är något som Bryman (2011) skriver som är ett 

nyttjandekrav och måste finnas med i enkäten och förklaras tydligt. Jag nämnde även på plats 

att om studenterna inte ville svara på specifika frågor eller hela enkäter kunde de lämna detta 

tomt, vilket förklarades att enkäten var frivillig att delta i. Bryman (2011) skriver om 

samtyckekravet som ska finnas med i en kvantitativ ansats där studenterna ger deras 

godkännande på att delta i undersökningen och blir en del av resultatet, vilket jag var tydlig 

med att förklara när jag talade om att det var frivilligt att delta. Enkäten finns tillgänglig i Bilaga 

1. Det första steget inför enkätutdelningen var att, via mail, kontakta respektive lärare för att 

om möjligt få störa under deras föreläsning. I meddelandet förklarades även att den tid jag 

behövde för att informera studenterna om studiens syfte och tiden för ifyllande beräknades till 

maximalt tio till femton minuter. För att säkra hög svarsfrekvens och ökad reliabilitet delade 

jag ut enkäten personligen i de föreläsningssalar som studenterna befann sig i. Jag fanns kvar i 

salarna när studenterna fyllde i enkäterna för att kunna besvara eventuella frågor med anledning 

av enkäterna. Under tiden som studenterna fyllde i enkäten var det bara en fråga som dök upp, 

vilket resulterade till att enkäten var tydlig. I resultatet syns det att det var 52 stycken från termin 
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två som svarade på enkäten, 47 stycken från termin fyra, 18 stycken från termin sex och 20 

stycken från termin sju. Vilket resulterade i en hög svarsprocent och inga bortfall fanns med.  

 

Det empiriska materialet analyseras genom bivariat analys, i syfte att studera eventuella 

samband mellan olika variabler. Resultatet i den kvantitativa ansatsen kommer sedan att 

redovisas i korstabeller i procent som är genomförda med stöd av statistics Data Document 

(SPSS). 

 

4.2 Metod kvalitativ 
Den kvalitativa delen gäller att undersöka hur yrkesverksamma personer som arbetar med barn 

och unga ser på och definierar begreppet hemmasittare. I den här delen är intervjuer 

nödvändiga. Urvalet av intervjupersoner måste göras bland de personer som arbetar inom 

området barn och unga. Urvalet blir därmed ett så kallat målinriktat urval. Det innebär att 

intervjua de personer med särskild erfarenhet och kunskap om ett visst område. Genom tidigare 

erfarenheter utifrån min fältförlagda utbildning hade jag kunskap om en kommun där 

socialtjänsten aktivt arbetar med hemmasittare. Kommunen kontaktades därmed och tre stycken 

intervjupersoner förklarade att de var villig att delta i studien.  Intervjuerna genomfördes via 

telefon Kvale och Brinkmann (2014) skriver om datorstödda intervjuer vilket handlar om 

telefonintervjuer som inte kommer att ske ansikte mot ansikte. Denna intervjuform är 

tillförlitlig då intervjun spelas in, vilket underlättar för mig att komma ihåg vad som sades under 

intervjun. Innan intervjun har en förfrågan om deltagande till min studie gått ut via mail till de 

utvalda personerna. I mailet framkom det tydligt att deltagandet är frivilligt och att 

informationen som ges kommer att hanteras konfidentiellt. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver om etiska principer som behövs för att intervjun ska vara så säkerställd som möjligt. 

Samtycke är något som måste finnas vid en intervju, genom att förklara innan varför intervju 

kommer att hållas men även att deras deltagande kommer att vara en del av resultatet och vara 

frivilligt att delta i. Innan intervjun hålls är det viktigt att meddela personen om vad syftet med 

uppsatsen är och vem det är som kommer att ta del av uppsatsen senare. Konfidentialitet skriver 

Kvale och Brinkmann (2014) om vilket handlar om att personernas deltagande inte kommer att 

avslöja deras identitet. Detta är något som jag skickade ut innan intervjun i mailet för att 

säkerhetsställa deras säkerhet. I uppsatsen är även intervjupersonerna avidentifierade för att 

kunna bevara säkerheten och konfidentialet. Jag frågade även intervjupersonerna om det var 

okej att jag spelade in samtalet för att sedan kunna transkribera, vilket sedan är något som 

kommer att raderas. Kvale och Brinkmann (2014) skriver om maktrelationen som uppstår 
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mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Det gäller att när intervjun sker ska inte 

den som intervjua kränka den som blir intervjuad och om det kommer fram information som 

kan leda till att identitet avslöjas ska det inte stå med i uppsatsen. Detta för att skydda personen 

som blir intervjuad från negativ respons från andra håll. 

 

I kvalitativa studier pratar man inte på samma sätt som i kvantitativa om reliabilitet och 

validitet. Istället används begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet för att 

säkerställa undersökningen tillförlitlighet (Bryman, 2011). Trovärdigheten handlar om 

tydligheten i frågorna kopplat till verklighet som är och genom det svar som ges kunna se en 

parallell till samhället. Det ska finnas en trovärdighet att de frågor som ställs i intervju ska ha 

en koppling till den teoretiska delen för att svaren ska kunna kopplas till teorin. Överförbarheten 

som i min uppsats kommer utifrån de intervjupersonerna som jag har valt som är en liten grupp 

som arbetar inom området. Det intervjupersonerna har gemensamt är att de arbetar med 

begreppet hemmasittare vilket kommer kunna göra att dessa intervjupersoner svarar samma sak 

vilket leder till en högre trovärdighet. Det sista kriteriet är pålitlighet vilket handlar om hur 

trovärdiga frågorna är utifrån det som ska undersökas. Det handlar även om att undersöka på 

ett korrekt och rätt sätt utifrån det syftet som finns. Den kvalitativa delen av studien baserades 

på semistrukturerade intervjuer. Det vill säga att intervjuerna utgick från en intervjumall, bilaga 

2, men följden på frågorna varierade beroende på hur samtalet fortskred och följdfrågor lades 

även till då detta var relevant.  

 

För att tolka intervjumaterialet används ett hermeneutisk angreppsätt och görs med stöd av 

innehållsanalys med fokus på det manifesta innehållet i intervjupersonernas utsagor. 

Resultatredovisningen sker genom citeringar utifrån de kategoriseringar i olika teman som 

intervjuerna genererat under transkriberingen. Detta för att tydligare förstå deras kunskap och 

erfarenheter. 

5. Resultat och analys 

I avsnittet redogörs först för den kvantitativa delen av undersökningen, det vill säga hur 

kunskapen ser ut bland socionomstudenter, därefter redovisas det kvalitativa intervjumaterialet.  

 



18 

 

5.1 Resultat kvantitativ undersökning  
Hur kunskapsläget såg ut bland socionomstudenterna innan utbildningen fungerar som en viktig 

utgångspunkt för att sedan kunna se om kunskap om begreppet har utvecklats eller inte i takt 

med utbildningens gång.  

 

Tabell 1. Förkunskaper om begreppet hemmasittare innan socionomutbildningen, i antal och 

procent inom parantes 

 

Termin 

Total 2 4 6 7 

Hade du innan 

utbildningen statade hört 

talas om begreppet 

hemmasittare? 

Ja Antal (%) 23 (44.2) 19 (40.4) 8 (44.4) 11 (55.0) 61 (44.5) 

Nej Antal (%) 29 (55.8) 28 (59.6) 10 (55.6) 9 (45.0) 76 (55.5) 

Total Antal (%) 52 (100) 47 (100) 18 (100) 20 (100) 137 (100)  

      

 

 

Av Tabell 1 framgår att en majoritet 76 av 137 (55.5 %) av de tillfrågade inte hade hört talas 

om begreppet hemmasittare före utbildningen start. Detta gäller särskilt för studenterna på 

termin två (55.8%), fyra (59.6%) och sex (55.6%). Skillnaderna är ganska små i förhållande till 

antalet respondenter för varje termin. Vilket visar sig genom motsatt resultat för termin sju (45 

%). En tänkbar orsak till skillnaden för termin sju är också minnesfel. Det vill säga att 

studenterna under utbildningen faktiskt har stött på begreppet under fältförlagda studier eller i 

undervisning men nu när de befinner sig på termin sju inte kan erinra sig att de inte besatt den 

kunskapen innan utbildningen. Men totalprocenten indikerar tydligt att begreppet hemmasittare 

var obekant för det stora flertalet av studenterna innan utbildningen start. Frågan är då om, och 

i så fall när studenterna uppfattar att de får kunskap om begreppet under utbildningen. 

 

Tabell 2. Kunskapsinhämtning om begreppet hemmasittare under socionomutbildningen, i antal 

och procent inom parantes. 

 

Termin 

Total 2 4 6 7 

Har du inhämtat 

kännedom/kunskap 

angående begreppet 

hemmasittare från 

utbildningen? 

Ja Antal (%) 5 (11.1) 7 (14.9) 2 (11.1) 6 (30.0) 20 (15.4) 

Nej Antal (%) 39 (86.7) 37 (78.7) 15 (83.3) 12 (60.0) 103 (79.2) 

Vet inte Antal (%) 1 (2.2) 3 (6.4) 1 (5.6) 2 (10.0) 7 (5.4) 

Total Antal (%) 45 (100) 47 (100) 18 (100) 20 (100) 130 (100) 
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Av Tabell 2 framgår att en stor majoritet 103 av 130 (79.2 %) av de tillfrågade menar att inte 

har hört talas om begreppet i undervisning vid universitetet under utbildningens gång. Det bör 

noteras att sju studenter från termin två inte svarade på frågan. De procentuella skillnaderna i 

angivelsen om inhämtad kunskap mellan termin två, fyra och sex är relativt likartad. Endast 11- 

15 procent menar att de har fått kunskap om begreppet under utbildning. När det gäller termin 

sju är skillnaderna något lägre, 60 procent menar att de inhämtat kunskap och 30 procent anser 

att de inte fått sådan kunskap och tio procent är osäkra. Totalt sett är fem procent av de som 

svarat på frågan osäkra om var de fått kunskap om begreppet. Frågan är då om vi kan komma 

närmare och reda ut när eller i vilket skede under utbildningen som de som har inhämtat 

kunskap om begreppet uppfattar att de fått sådan kunskap. 

 

Tabell 3. Kunskapsinhämtning om begreppet hemmasittare under fältförlagda utbildning 1, i 

antal och procent inom parantes. 

 

 

Termin 

Total 4 6 7 

Har du inhämtat 

kännedom/kunskap 

angående begreppet under 

din första praktik? 

Ja Antal (%) 15 (31.9) 2 (11.1) 4 (20.0) 21 (24.7) 

Nej Antal (%) 32 (68.1) 16 (88.9) 16 (80.0) 64 (75.3) 

Total Antal (%) 47 (100) 18 (100) 20 (100) 85 (100) 

 

I tabell 3 försvinner termin två på grund av att de inte har utfört någon praktik. I tabell framgår 

det att de studenter som har varit ute på fältförlagda utbildning 1 har totalt 21 stycken (24.7 %) 

hört om begreppet. Om en jämförelse görs från tabell 2 syns det att 7 stycken från termin fyra 

har hört om begreppet under utbildningen och i tabell 3 är det 15 stycken som har hört om 

begreppet under fältförlagda utbildning 1. Det kan indikera att det faktiskt är under praktiken i 

praktiskt socialt arbete som de i högre utsträckning stöter på begreppet än under teoretiska 

kurser på universitetet. I socionomutbildningen görs det två fältförlagda utbildningar vilket 

även kommer att redogöras i denna uppsats för att kunna reda ut för var studenterna inhämtar 

kunskap om begreppet.  
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Tabell 4. Kunskapsinhämtning om begreppet hemmasittare under fältförlagda utbildning 2, i 

antal och procent inom parantes. 

 

 

Termin 

Total 6 7 

Har du inhämtat 

kännedom/kunskap 

angående begreppet under 

din andra praktik? 

Ja Antal (%) 4 (22.2) 9 (45.0) 13 (34.2) 

Nej Antal (%) 14 (77.8) 11 (55.0) 25 (65.8) 

Total Antal (%) 18 (100) 20 (100) 38 (100) 

 

Här försvinner ännu en termin bort på grund av att varken termin två och fyra har gjort 

fältförlagda utbildning 2. I tabell 4 framgår det en ökning på termin sju om en jämförelse med 

tabell 2 görs, då det 6 stycken i tabell 2 som har hört om begreppet under utbildningen. I tabell 

4 är det totalt 9 stycken som har hört om begreppet under fältförlagda utbildning 2, vilket även 

i den här tabellen indikerar att det är under praktiken som studenterna har hört om begreppet. 

Denna ökning som har skett i tabellerna från första till andra praktiken har utformat en fundering 

om vart terminerna har gjort deras fältförlagda utbildning 1 och 2.  

 
Andelen är så låg att det är ingen mening att visa detta i en tabell. Jag kommer att redogöra för 

det resultatet skriftligt istället. Av de 15 studenter för termin fyra som angett att de fått kunskap 

om begreppet under praktiken har alla praktiserat inom någon form av socialtjänst verksamheter 

eller inom ungdomspsykiatrin. Detsamma gäller även för termin sex och sju efter fältförlagda 

utbildningen 1. Av terminerna sex och sju som har inhämtat kunskap om begreppet under 

fältförlagda utbildning 2 vilket är totalt 13 stycken som redovisas i tabell 4. Det finns ett 

samband med att de som har utfört sin fältförlagda utbildning 2 också har varit på någon 

socialtjänst verksamhet och ungdomspsykiatrin. Dock är finns det en till verksamhet som blir 

aktuell på fältförlagda utbildning 2 som är skolkurator. Dock visar majoriteten att de studenter 

som har varit ute på deras fältförlagda utbildning 1 och 2 har hört om begreppet inom 

socialtjänstens verksamheter eller ungdomspsykiatrin.  

 

Efter att har fått se vart ifrån studenterna har inhämtat kunskap om begreppet och i vilka 

verksamheter de har gjort deras fältförlagda utbildning är nu frågan vad studenterna tror att 

begreppet beror på.  
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Tabell 5. Uppfattningen om begreppet hemmasittare, i antal och procent inom parantes. 

 

 

Termin 

Total 2 4 6 7 

Vad är din 

uppfattning om vad 

begreppet kan bero 

på? 

Brist i uppfostran Antal (%) 5 (11.6) 3 (8.1) 2 (13.3) 3 (15.8) 13 (11.4) 

Brist på motivation/press Antal (%) 12 (27.9) 3 (8.1) 3 (20.0) 3 (15.8) 21 (18.4) 

Psykisk ohälsa Antal (%) 13 (30.2) 13 (35.1) 6 (40.0) 6 (31.6) 38 (33.3) 

Social medier/spel Antal (%) 4 (9.3) 3 (8.1) 0 (0) 3 (15.8) 10 (8.8) 

Mobbning Antal (%) 8 (18.6) 8 (21.6) 0 (0) 3 (15.8) 19 (16.7) 

Skolans miljö Antal (%) 1 (2.3) 7 (18.9) 4 (26.7) 1 (5.3) 13 (11.4) 

Total Antal (%) 43 (100) 37 (100) 15 (100) 19 (100) 114 

(100) 

 

I tabell 5 syns det att majoriteten av socionomstudenterna tror att begreppet beror på psykisk 

ohälsa hos ungdomen, då det är 38 stycken (33.3%) som har svarat att de tror att det är orsaken. 

Dock syns det i tabell 5 en sak som skiljer terminerna åt vilket är att det finns en tendens till 

jämnare spridning mellan hur de ser på orsakerna till begreppet. Termin sju har en något 

jämnare fördelning än termin två, kan det ha att göra med att de kommit längre i utbildningen 

och också har en annan förståelse om att sociala problem kan ha multifaktoriella anledningar? 

De sex olika kategorier jag har valt att nämna är något som studenterna har återkommande 

skrivit vilket jag tycker är viktigt att få fram. Frågan är om efter den här enkätundersökningen 

fall studenterna tycker att det behövs att begreppet behöver tas upp under utbildningen i teorin.  

  

Tabell 6. Om begreppet hemmasittare behöver vara en del av socionomutbildningen, i antal 

och procent inom parantes. 

 

 

Termin 

Total 2 4 6 7 

Anser du att begreppet är en 

fråga som behöver tas upp 

under utbildningen? 

Ja Antal (%) 44 (88.0) 45 (100) 16 (88.9) 20 (100) 125 (94.0) 

Nej Antal (%) 6 (12.0) 0 (0.0) 2 (11.1) 0 (0.0) 8 (6.0) 

Total Antal (%) 50 (100) 45 (100) 18 (100) 20 (100) 133 (100) 

 

Majoriteten visar att studenterna anser att begreppet behöver behandlas under utbildningen. 

Tabell 1 visar att förkunskaperna är låga innan utbildning. Tabell 2 visar att väldigt få anser att 

de fått sådan kunskap under utbildningen, de som anser att de fått det verkar med stor 

sannolikhet ha fått kunskap under praktiken. Som framgår i tabell 3 och 4. De studenter som 

har praktiserat och fått kännedom om begreppet där har varit i verksamheter som direkt arbetar 
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eller kommer i kontakt med sådana barn/ungdomar på olika sätt. Tabell 5 visar att majoriteten 

tror att problemen beror på psykisk ohälsa och andra tror att det handlar om brist på 

motivation/press eller mobbing. En majoritet vill att utbildningen ska innehålla undervisning 

om begreppet som framgår i tabell 6.  

 

5.2 Koppling till teoretiska perspektiv  
Meeuwisse och Swärd (2013) skriver om hur globaliseringen kan ha påverkat 

makroperspektivet i Bronfenbrenners teori vilket kan vara en del i att nya begrepp har kommit 

upp. Att begreppet tas mer upp bland socialtjänstens verksamheter när något som framkommer 

i resultatet, vilket gör att begreppet finns ute i det praktiska arbetet. Meeuwisse och Swärd 

(2013) skriver om att genom att samhället utvecklas utifrån globaliseringen har nya normer 

skapats vilket gör att nya kan växa fram. Det handlar om att makroperspektivet som handlar om 

normer och värderingar förändras vilket gör att mikroperspektivet förändras till antingen det 

positiva eller negativa. Att hemmasittare påverkas av parterna runtomkring individen syns även 

att studenterna tror att det kan ligga till orsak varför vissa elever skapar ett hemmasittande 

beteende, vilket syns i tabell 5. Som Meeuwisse och Swärd (2013) skriver om i deras 

mesoperspektiv att individerna påverkas av normerna som byggs upp i samhället och medan 

tekniken utvecklas förändras även samhällets normer vilket gör att nya begrepp kan komma 

upp då det är lättare att vara tillgänglig på till exempel sociala medier. Utifrån att normerna 

påverkas av det nya samhället som byggts upp påverkas även mesoperspektivet som sociala 

medier. Utifrån tabell 5 kan det utläsas att studenterna tror att sociala medier och utvecklingen 

av tekniken kan vara en del i att ungdomarna skapar sig ett hemmasittande beteende. Genom 

att tekniken har utvecklas har även sociala medier blivit mer tillgängliga bland ungdomarna, 

vilket gör att de kan påverkas av det.  

 

5.3 Resultat kvalitativ undersökning  
Den här delen av undersökningen gäller hur yrkesverksamma personer som arbetar med barn 

och unga ser på och definierar begreppet hemmasittare i svensk kontext. De tre personerna som 

har intervjuas är verksamma inom området barn och unga i en medelstor kommun i 

mellansverige och de arbetar aktivt med elever som är hemmasittare. De intervjuades namn är 

fingerade.  

 

Malin arbetar som projektledare om hemmasittare. Projektet startade hösten -17 och är därmed 

i en uppstartsfas. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt riktat till samma målgrupp.  
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Lars arbetar med elever som har med långvarig skolfrånvaro under senaste 5 åren.   

 

Hanna arbetar som enhetschef/rektor på kommunens resursenhet/särskola under de senaste tre 

åren. Hanna har tidigare arbetat som lärare och har kommit i kontakt med begreppet som lärare 

och nu som enhetschef/rektor.  

 

Strandell (2009) beskriver definitionen av en hemmasittare som en elev som inte tar sig iväg 

till skolan på tre veckor, att de har en ogiltig frånvaro. Hon beskriver vidare att begreppet inte 

bara behöver bero på eleven själv utan det kan finna andra faktorer på varför en hemmasittare 

utvecklar det beteendet. På frågan om vad en hemmasittare är, det vill säga hur det ska 

definieras uttrycker Lars sig på följande sätt: 

  
 

”Hemmasittare är en elev som lever med en långvarig frånvaro som inte 

beror på någon sjukdom.” Lars. 

 

Lars anger också att begreppet hemmasittera är problematiskt: 

 

”Begreppet är nytt men inte fenomenet. Begreppet är dåligt och att det finns 

fler orsaker till att en elev inte fungerar till skolan.” Lars. 

 

Det som Lars menar är ett problem med själva begreppet är att det är negativt laddat. Lars menar 

att de som benämner dessa ungdomar som hemmasittare anser att det är elevens eget fel men 

att det kan finns andra faktorer som kan påverka att en elev inte tar sig till skolan. När Malin 

svarar på samma fråga väljer hon att citera ett en annan person: 

 

”When a flower doesn’t bloom you fix the environment in which it grows, 

not the flower” Malin.  

 

Malin och Lars betonar båda att miljön runt ungdomen är viktig. Inte bara att problemet finns 

hos eleven självt. De menar att fokus inte bara ska ligga på eleven utan de faktorer som kan 

skapa ett sådant beteende. De vill förklara att trots att de arbetar med de elever som är 
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hemmasittare, är fokus på eleven och inget annat men de väljer att inte anklaga eleven för att 

vara deras fel. Hanna vill förtydliga att: 

”Jag använder mig gärna inte av ordet hemmasittare utan beskriver det 

som elever med långvarig skolfrånvaro. Vilket är något som jag vill ta med 

mig i den här intervjun.” Hanna.  

 

Hanna ville understryka att hon inte vill tala om dessa elever som hemmasittare för hon vill inte 

att det begreppet ska stämpla dessa elever.  

 

Gladh och Sjödin (2014) skriver att utifrån en rapport från skolverket har gjort kan en elev som 

stannar hemma från skolan ses som ett varningstecken. Det kan till exempel handla om fel i 

undervisningen eller på skolan, problem hemma, sociala problem eller för hög press från 

föräldrarna. Men det handlar inte bara om de yttre faktorerna utan det kan även handla om 

individen själv. Eleven kan på grund av till exempel psykisk ohälsa, ångest eller depression inte 

vilja ta sig iväg till skolan. Gladh och Sjödin (2014) diskuterar utifrån skolverkets rapport, att 

det är enklare att förstå varför eleverna stannar hemma från skolan än vad det är att förstå varför 

begreppet ökar. När det gäller frågan om vad begreppet kan bero på förklarade Lars på följande 

sätt: 

”Isolerar sig med nätverk (sociala medier). Spela spel (på datorn) = dålig 

sömn. Men det är ett komplext problem och allt är individuellt. En del 

känner press från samhället.” Lars. 

 

Genom att ha fått det här svaret från Lars syns det att problemet inte är lätt att förstå vad det 

kan bero på utan att inte dra alla över en kam. Även Malin svarar på frågan på ett liknande sätt:  

”På grund av digitaliseringen. Barn idag kan isolera sig genom sociala 

medier som snapchat eller facebook, där de kan skaffa sig vänner. Vilket 

blir svårt sedan att komma ut i verkligheten med kroppsspråk, så klarar de 

inte av det.” Malin. 

 

Men att denna del är komplex är något som Malin också kommer fram till. Både Lars och Malin 

diskuterar sociala medier vilket kan bero på att samhället har utvecklats och vilket leder till en 

digitaliserad värld som ungdomarna lever i. Gladh och Sjödin (2014) skriver om hur problemet 

ska försöka lösas eller vad som behöver göras där den första punkten handlar om att utreda 

varför eleven har frånvaro. Men både Malin och Lars citat indikerar att det inte bara finns en 

orsak till frånvaro, orsakerna kan vara flera och komplexa. 
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I skollag (SFS 2010:800) 7 kapitlet 2§ står det att alla barn som bor i Sverige har skolplikt vilket 

innebär rätten till utbildning. Vilket innebär att alla parter runt om en elev ska vara med och 

samverka kring elevens frånvaro. Friberg, Karlberg, Sundberg Lax och Palmér, R. (2015) 

skriver om de olika aktörerna som finns kring ett barn som till exempel kan vara BUP, 

socialtjänsten, elevhälsan, etcetera.  Friberg et al (2015) beskriver att många föräldrar som har 

barn med en långvarig skolfrånvaro blir oroliga för deras barn men de har även en attityd till 

skolan att det måste vara en problematik som skolan är vana att arbeta med. Det som Friberg et 

al (2015) vill beskriva med den meningen är att ”det finns inga genvägar” när en elev skapar 

den sorts av problematik handlar det om att kunna samverka med andra parter som skulle kunna 

få eleven tillbaka till skolan. Det är inget problem som kan knäppa med fingrarna och så är 

problemet löst utan det handlar om ett mer komplext problem. På frågan om hur en vanlig 

arbetsdag för intervjupersonerna kommer Lars genast in på detta med samverkan. Han beskriver 

att trots att samverkan ska ske, och sker, med olika aktörer runt eleven finns det inte bara ett 

arbetssätt som fungerar på alla elever som har en långvarig ogiltig frånvaro.  

 

”Det är en komplex bild på problemet och en heterogen grupp som ökar, 

tyvärr.” Lars. 

 

Det som Lars trycker på i det citatet är att alla elever är olika och ingen kan dras över en kam. 

Därför kan inte bara det som Lars förklarar om en arbetsdag för honom kan förklaras på ett kort 

sätt genom det som han uttrycker sig:  

 

”Samverka, samverka och samverka.” Lars. 

 

Lars menar att eftersom alla elever är olika och problematiken är komplex är det ännu viktigare 

att samverka mellan olika myndigheter för att hitta en lösning som passar just en specifik elev. 

Intervjupersonerna uttrycker också ytterligare svårigheter i arbete med den här gruppen unga, 

vilket är samhällets syn på problemet. 

 

Gladh och Sjödin (2014) menar att när eleverna går till skolan utvecklas de som individer och 

socialiseras in i samhället. Att elever ska ta sig iväg till skolan är något som samhället ser som 
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en självklarhet vilket leder till att elever som inte tar sig iväg till skolan ges en negativ bild. 

Malin beskriver samhällets syn: 

 

”Okunskap! Det är bara att gå till skolan. Det handlar om lathet och viljan 

att inte vilja gå till skolan.” Malin. 

 

Malin menar att är det finns en stor okunskap i samhället om begreppet. Människor som inte 

stött på detta komplexa problem kan inte förstå vad som kan ligga till grund för att en elev 

stannar hemma. 

 

Sammanfattningsvis på den kvalitativa delen är definitionen och synen på begreppet en 

komplex bild, då alla individer är olika. Som både Malin, Lars och Hanna tar upp i deras 

intervjuer och utifrån den kunskap som har kommit från vetenskapliga artiklar och litteratur har 

även de olika definitioner och syn på begreppet. Dock pratar alla i deras intervjuer om att inte 

stämpla dessa elever med begreppet hemmasittare för att inte skapa en negativ bild av eleven. 

Eleverna är människor och ska bli uppmärksammade som människor och inget annat.  

 

5.5 Koppling till teoretiskt perspektiv  
Andersson (1986) skriver om att Bronfenbrenners teori beskriver hur allt påverkar varandra, 

miljön påverkar barnet som påverkar de vuxna och tvärtom. Efter intervjuerna framkommer det 

att eleverna blir påverkade av samhället och att samhället påverkas av elever som inte tar sig 

iväg till skolan. Som både Malin och Lars utrycker sig så blir elever som är hemmasittare en 

börda för samhället på grund av att de inte tar sig iväg till skolan vilket påverkar samhället och 

synen på dessa elever. Även de elever som har ett hemmasittande beteende blir påverkade av 

samhällets olika normer som till exempel sociala medier. Både Lars och Malin pratar om hur 

de sociala medierna kan komma att påverka ungdomarnas syn på skolan men även på sig själva 

eller kompisar. Malin och Lars uttrycker sig i intervjuerna att begreppet är ett komplext problem 

vilket kan komma från både samhällets utveckling men även utifrån individen, både 

makronivån och mikronivån. Meeuwisse och Swärd (2013) skriver om socialarbetarens arbete 

med ett barn som har ett normbrytande beteende är att kontrollera helheten eller makronivån 

för att kunna förstå varför barnet har skapat detta beteende. Meeuwisse och Swärd skriver också 

att genom globaliseringen som har skett kan det finnas ett samband mellan de nya normerna 

som har kommit till samhället och nya begrepp. Det nya som har hänt i samhället nu är 
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digitaliseringen som Lars och Malin pratar om vilket gör att barnet påverkas och kan skapa 

kontakter via nätverket istället för att ta sig iväg till skolan.  

 

6. Diskussion av resultat och slutsatser  
Underökningens syfte var att undersöka kunskapen om begreppet hos blivande socialarbetare 

samt att undersöka hur yrkesamma personer ser på begreppet och definierar det.  

 

Ekstrand (2015) beskriver om begreppet som en ökande process som inte bara sker i Sverige 

utan i hela världen. Utifrån resultatet som kommit fram från den kvantitativa undersökningen, 

enkäterna, syns det att studenterna inhämtat kunskap om begreppet ute i det praktiska sociala 

arbetet. Detta syns i tabell 3 och 4 då de från termin sex och sju som har varit ute på deras första 

praktik jämförelse med deras andra praktik har fler hört om begreppet under deras andra praktik. 

Genom att personerna i termin 6 under första praktiken har 2 personer hört om begreppet medan 

under andra praktiken har det ökat till 4 stycken vilket är en ökning på 50 %. Även termin 7 har 

det skett en ökning av de som har hört om begreppet från första praktiken då det var 4 stycken 

till andra praktiken då det var 9 stycken som hade hört om begreppet. Detta kan även bero på 

vart studenterna har gjort sin praktik. Friberg, Karlberg, Sundberg Lax och Palmér (2015) 

diskuterar ordet hemmasittare genom hur samhället ser på begreppet vilket ger en negativ bild 

på dessa elever som inte tar sig iväg till skolan. Genom att gå till tabell 5 är det totalt 38 stycken 

som tror att begreppet beror på eleven själv, då de har en psykisk ohälsa som leder till att de 

inte tar sig iväg till skolan. Den siffran är något som besvarar det som Friberg et al. (2015) 

skriver om genom att fokus ligger mycket på att det är eleven som är problemet vilket gör att 

det skapas en negativ bild av dessa elever som inte tar sig iväg till skolan trots att det kan bero 

på flera andra faktorer. 

 

Ekstrand (2015) skriver om komplikationerna som kan uppstå hos en elev som inte tar sig iväg 

till skolan, genom att deras utveckling stannar upp. Det är inte bara deras lärande utveckling 

som stannar upp utan den sociala delen som Malin under intervjun tar upp utifrån 

digitaliseringen. Genom att det är lätt tillgängligt att använda sig av sociala medier så kan 

eleverna skaffa sig vänner genom nätverket vilket kommer att påverka eleverna senare när de 

kommer i kontakt med andra människor. Malin pratar om svårigheten som till exempel 

kroppsspråk. Att de elever som skaffar sig vänner via sociala medier inte lär sig kroppsspråket 

vilket kommer att försvåra situationer senare i livet vid kontakt med andra människor. Yates, 
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et al. (2011) skriver även de om hur elever som inte tar sig iväg till skolan påverkas senare i 

livet men de skriver mer om de olika arbetsmöjligheterna som inte kommer att finnas. Detta 

leder till att dessa individer inte får något arbete vilket leder till att de även i vuxen ålder väljer 

att isolera sig från omvärlden.  

 

Wong (2014) definierar ordet hemmasittare som en ungdom som isolerar sig från omvärlden. 

Han menar att ungdomen utesluter allt från sin omvärld som till exempel familjen, skolan och 

vänner. Han väljer att kalla dessa ungdomar för dolda ungdomar genom att de inte visar sig ute 

på gatorna eller utanför hemmet. Lars uttrycker sig att begreppet är komplext och att det är svårt 

att komma i kontakt med eleverna som stannar hemma men att sätta olika definitioner på varför 

eleverna inte tar sig iväg till skolan är något som han inte gör.  

 

När Malin pratar om okunskapen som finns ute i samhället om begreppet som också Thompson 

(2011) tar upp i sin artikel. Genom att hemmasittare är en komplex problematik är det svårt att 

förstå sig på dessa elever som skapar ett hemmasittande beteende. Men genom den okunskap 

som finns ute i samhället kommer inte problemet att kunna lösas. Genom att uppmärksamma 

samhället om begreppet skulle det kanske kunna få en annan bild på vad som behöver göras 

och en mer positiv bild kan skapas att det inte är omöjligt att hjälpa dessa elever.  

 

I min resultatdel på den kvantitativa delen framkommer det att det inte finns tillräckligt med 

kunskap om hemmasittare inom de blivande socialarbetarna. Genom att sätta en benämning på 

ett problem behöver det inte betyda att problemet är löst men det kan göra så att fler individer 

förstår sig på begreppet. Utifrån resultatet här syns det tydligt att fler studenter vill veta mer om 

begreppet i utbildningen för att kunna vara förberedda på kommande problematik. Under 

enkäten svarade även studenterna på varför de tror att elever stannar hemma från skolan vilket 

syns i tabell 5 att studenterna tror det beror på den psykiska ohälsan hos individen själv. Utifrån 

det som har kommit fram under den kvalitativa delen i den här uppsatsen så har personerna som 

jag har intervjuat som arbetar aktivt med begreppet en annan syn på varför eleverna blir 

hemmasittare. Kan det bero på okunskapen som finns ute i samhället? I enkät undersökningen 

kom jag fram till att det fanns många oklarheter gällande begreppet och det är därför studenterna 

vill veta mer, vilket tyder på en okunskap och en önskan att få lära sig mer om begreppet. 

 

Enligt det resultat som har framkommit under den kvalitativa delen är att det är de yrkesamma 

inom området som har kunskapen och förstår den medan andra inte använder sig av begreppet 
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och samma slutsatser har svårare att förstå sig på problematiken. Även utifrån den kvalitativa 

resultatdelen har det framkommit att de yrkesamma inom området inte gärna vill använda sig 

av begreppet på grund av att de inte vill sätta en stämpel på eleverna. Detta för att det ger en 

negativ bild utifrån samhället på grund av den okunskap som finns om begreppet. Malin pratar 

om okunskapen som finns ute i samhället genom att den påverkar eleverna på ett negativt sätt, 

därför använder de gärna inte begreppet. Malin pratar även om digitaliseringen som är nu 

genom olika sociala medier kan påverka eleverna genom att de väljer att stannar hemma. Men 

det som alla tre intervjupersoner diskuterar är att problematiken är komplex och det är svårt att 

förstå varför en elev skapar ett beteende som att stanna hemma och det enda de kan göra är att 

spekulera utifrån varje individ, då alla individer är olika.  

 

Genom att göra en skillnad på den kvantitativa delen och den kvalitativa delen så syns det en 

tydlig skillnad på de som är yrkesamma inom området medan de blivande socialarbetarna, 

genom att det läggs fokus på olika saker. De som är verksamma väljer att lägga mycket fokus 

på de faktorerna som finns runt omkring eleven. Medan jag kan utläsa från den kvantitativa 

undersökningen att de socionomstudenterna tror att det är elevens psykiska ohälsa som gör att 

eleven blir hemmasittare. Handlar detta om okunskapen som finns om begreppet eller hur 

samhället väljer att bygga upp definitionen om begreppet? I det teoretiska perspektivet jag har 

valt att använda mig av syns det att alla påverkas av samhället och individen själv påverkar 

samhällets normer och värderingar. Genom denna diskussion kommer jag fram till att 

okunskapen som finns om begreppet kan leda till en negativ bild på eleverna som kan skapa en 

psykisk ohälsa hos eleven som väljer att inte gå till skolan. Allting hänger ihop och påverkar 

varandra. Det finns inte heller något rätt svar eller fel svar på varför dessa elever inte går till 

skolan utan det är komplext och att varje individ inte är den andra lik. Kopplingen till socialt 

arbete anser jag är att på grund av det som framkommer i den kvantitativa resultatdelen vilket 

visar att under praktiken kommer de flesta socionomstudenter i kontakt med begreppet 

hemmasittare. Utifrån den kvalitativa resultatdelen framkommer det också att problemet är 

komplext och att det har skett en ökning på elever som stannar hemma vilket visar att det är ett 

problem som aktivt måste arbetas inom det sociala arbetet för att få tillbaka eleverna till skolan.  

 

Med en mixad metodansats har underökningen kunnat visa att problemet är komplext att 

hantera och att kunskapen om begreppet fortfarande är liten. En nackdel kan vara att den 

kvalitativa delen genfördes genom telefonintervjuer, vilket naturligtvis utgör en svårighet att se 

kroppsspråket vilket kan vara viktigt vid en intervju. En nackdel när det gäller den kvantitativa 
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delen av undersökningen är antalet studenter som ingår. Vid lägre antal svaranden finns alltid 

risken för så kallade typ I och II fel, det vill säga över- undertolkningar av resultaten. Utifrån 

den begränsade tid som finns för studiens genomförande existerar ingen möjlighet att utöka 

antalet klasser med studenter vid andra universitet, vilket hade varit önskvärt, och som inneburit 

att sådana eventuella problem kunnat undvikas.  

 

Det behövs mer forskning på området. Det är tydligt att området är under utforskat vilket visade 

sig genom den initiala litteraturgenomgången inför studien. Det behövs forsknings som 

adresserar begreppets definition ytterligare, om orsakerna till varför ungdomar skapar ett 

hemmasittande beteende och om begreppet har samband med annan samhällsutveckling.  
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Bilaga 1  

Hemmasittare – ett känt begrepp? 

Hemmasittare är ungdomar (13-15 år) som av olika anledningar inte närvarar i skolan, trots 

skolplikt, utan istället väljer att stanna hemma i självvald isolering. Skolverkets definition av 

hemmasittare är att ungdomen har varit hemma i mer än tre veckor, utan giltig anledning.  

Genom sitt särskilda ansvar för barn och unga har socialtjänsten i regel kännedom om dessa 

barn/unga. Enligt skolverket har begreppet hemmasittare också ökat under senare år. 

Socialtjänsten stöter därmed allt oftare på dessa barn/unga och idkar motivationsarbete med 

dem. Men själva begreppet ”hemmasittare” används inte alltid i utbildning eller i praktiskt 

socialt arbete med gruppen utan alternativa begrepp kan förekomma.  

Kunskap om begreppet är viktig. Om antalet ökar så är det mycket sannolikt att blivande 

socionomer kommer att möta dessa barn/ungdomar och måste vara beredda att möta deras 

särskilda behov av stöd från samhällets sida.  

Studiens syfte är att undersöka befintlig kunskap hos blivande socialarbetare om begreppet 

hemmasittare. Sätt ett kryss till höger i den rutan som stämmer in för dig och ge gärna en 

kommentarer till ditt svar.  

Undersökningen är frivillig och du behöver inte sätta ut ditt namn på enkäten. Svaren kommer 

att redovisas i form av tabeller och ingen kommer att veta hur just du har svarat. 

Fråga 1:  
Vilken termin läser du? 

Termin 2  

Termin 4  

Termin 6  

Termin 7  

 

Fråga 2:  
Hade du innan utbildningen startade hört talas om begreppet hemmasittare?  

Ja  

Nej   

 

 

Kommentar:  
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Fråga 3 (om ja på fråga 2):  
Kan du dra dig till minnes var eller i vilket sammanhang du fått kännedom om detta?  

Tidigare arbete  

Tidigare utbildning  

Privatlivet/egen erfarenhet  

 

 

Annat: var i så fall?  

 

 

 

 
 

 

Fråga 4 
Har du inhämtat kännedom/kunskap angående begreppet hemmasittare från utbildningen? 

Ja  

Nej  

Vet ej  

 

4a) Om ja, kan du dra dig till minnes var eller i vilket sammanhang du fått 

kännedom/kunskap om begreppet?  
Under föreläsning  

I diskussion med andra studenter  

 

 

Annat: var i så fall?  

 

 

 

 

 

 

Fråga 5 (Gäller enbart om du deltagit i fältförlagd utbildning (praktik) 1 

under din nuvarande utbildning):  
Har du inhämtat kännedom/kunskap angående begreppet hemmasittare under din första 

praktik?  

Ja  

Nej  

Kommentar:  
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5a) Om ja, kan du dra dig till minnes var eller i vilket sammanhang du fått 

kännedom/kunskap om begreppet? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Fråga 5b) (Gäller enbart om du svarat ja på fråga 5):   
I vilken verksamhet genomförde du din första praktik?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Fråga 6 (Gäller enbart om du deltagit i fältförlagd utbildning (praktik) 2 

under din nuvarande utbildning):  
Har du inhämtat kännedom/kunskap angående begreppet hemmasittare under din andra 

praktik?  

Ja  

Nej  

Kommentar:  

 

 

 

 

 

6a) Om ja, kan du dra dig till minnes var eller i vilket sammanhang du fått 

kännedom/kunskap om begreppet? 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Fråga 6b) (Gäller enbart om du svarat ja på fråga 6):  
I vilken verksamhet genomförde du din andra praktik?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Fråga 7:  
Anser du att begreppet hemmasittare är fråga som behöver tas upp under utbildningen?  

Ja  

Nej  

Kommentar:  

 

 

 

 

 

Fråga 8:  
Vad är din uppfattning om vad begreppet hemmasittare kan bero på?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Övriga kommentarer du vill lämna:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vid eventuella frågor eller om du vill komma i kontakt med mig kan du nå mig på 

nedanstående uppgifter 

 

Frida Hagelbrand 

Frha1500@student.miun.se  

Stort tack för din medverkan! 

mailto:Frha1500@student.miun.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide  
Tema 1:  

 Är det okej att jag spelar in samtalet?  

 Vad heter du?  

 Vad arbetar du med?  

 

Tema 2:  

 Hur skulle du välja att definiera begreppet hemmasittare?  

 Vad är dina erfarenheter och kunskap om hemmasittare?  

 Anser du att hemmasittare är ett begrepp som är nytt i samhället? Vilket sätt?  

 Hur upplever du samhällets syn på hemmasittare? 

 

Tema 3:  

 Hur länge har du arbetat med barn och unga som är så kallade hemmasittare?  

 Vad har du för uppgifter på ditt arbete, hur ser en vanlig dag ut för dig?  

 Vad har du arbetat med tidigare?  

 

Tema 4: 

 Vad är det för skillnader på otillåten frånvaro och hemmasittare?  

 Vad gör kommunen åt begreppet hemmasittare?  

 Vad gör socialtjänsten åt problemet och i så fall när blir de inkopplade?  

 Tror du att begreppet hemmasittare kan bero på samhällets förändringar?  

 

Tema 5:  

 Vad behövs göras för att en hemmasittare inte ska bli hemmasittare?  

 Vad tror du det beror på att hemmasittare blir hemmasittare?  

 

Avslutning:  

 Är det något du vill tillägga?  

 Om jag har ytterligare frågor kan jag kontakta dig?  

 


