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Sammanfattning 

 

Titel: ”Vi har guppat runt i en båt på ett öppet hav, bara stormat runt” - En kvalitativ studie 

om hur föräldrars livsvillkor förändras av att ha barn med problematisk skolfrånvaro.  

Författare: Emma Rådemo och Stella Skalja 

Nyckelbegrepp: problematisk skolfrånvaro, föräldrar, livsvillkor, livskvalitet, välbefinnande, 

stöd 

 

 

Studien syftade till att undersöka och få ökad förståelse för hur föräldrars vardag och 

livsvillkor förändras avseende arbetssituation och ekonomi, välbefinnande och social situation 

av att ha barn med problematisk skolfrånvaro. Vidare var syftet att få ökad kunskap om och 

förståelse för föräldrars subjektiva upplevelser kopplat till fenomenet. Studien vilar därav på 

en fenomenologisk ansats som intresserar sig för subjektet och dess livsvärld. Studien har 

även fokuserat på föräldrarnas önskemål om och behov av stöd från professionella och 

samhället. Sammantaget genomfördes 14 kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 15 

föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro. Det teoretiska ramverket utgjordes av 

livsloppsperspektivet och andra relevanta teoretiska begrepp som stöd för att förstå det 

empiriska materialet. Genomgående framgår det i studien att den problematiska skolfrånvaron 

inverkar på föräldrarnas möjlighet att arbeta och försörja sig vilket kräver omfattande 

anpassningar och förändringar för att möta såväl barnets behov och omgivningens krav. 

Undersökningen synliggör att föräldrarnas livskvalitet och välbefinnande påverkas av 

skolfrånvaron med exempel på negativa fysiska och emotionella effekter på den egna hälsan 

samt inverkan på familjelivet och sociala relationer. Vidare synliggör studien att föräldrarna 

upplevde avsaknad av stöd eller att det erhållna stödet varit otillräckligt i förhållande till det 

omfattande ansvaret som de ålagts. På ett strukturellt plan efterlyste föräldrarna en nationell 

samsyn och samordning runt skolfrånvaroproblematiken samt en tydligare ansvarsfördelning 

mellan involverade parter. På ett individuellt plan efterfrågade föräldrarna 

sammanfattningsvis ett individ- och behovsanpassat, icke-dömande och flexibelt stöd.   
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Abstract 

Title: “We´ve been drifting around in the middle of a storm” - A qualitative study of how 

parents' living conditions change by having children with problematic school absenteeism. 

Author: Emma Rådemo och Stella Skalja 

Keywords: problematic school absenteeism, parents, living conditions, life quality, well-

being, support 

 

The study aimed to investigate and gain an increased understanding of how parents’ everyday 

lives and living conditions change in terms of work situation and finances, well-being and 

social situation by having children with problematic school absenteeism. Furthermore, the 

aim was to gain increased knowledge about and understanding of parents' subjective 

experiences linked to the phenomenon. The study therefore rests on a phenomenological 

approach that is interested in the subject and its world of life. The study has also focused on 

parents' wishes and needs for support from professionals and society. A total of 14 qualitative 

semi-structured interviews were conducted with 15 parents of children with problematic 

school absenteeism. The theoretical framework consisted of the life course perspective and 

other relevant theoretical concepts to support the understanding of the empirical material. 

Throughout the study, it appears that the problematic absence from school affects the parents' 

ability to work and support themselves, which requires extensive adjustments and changes to 

meet both the child's needs and the environment's requirements. The study shows that parents’ 

quality of life and well-being are affected by school absenteeism, with examples of negative 

physical and emotional effects on their own health as well as the impact on family life and 

social relationships. Furthermore, the study shows that the parents experienced a lack of 

support or that the support received was insufficient in relation to the extensive responsibility 

imposed on them. At a structural level, the parents called for a national consensus and 

coordination around the school absenteeism as well as a clearer division of responsibilities 

between the parties involved. In summary, on an individual level, the parents requested 

individual and needs-adapted, non-judgmental and flexible support. 
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Förord 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till de föräldrar och vårdgivare som gav oss förtroendet 

och så generöst delade med sig av sina erfarenheter. Vi är oerhört tacksamma för att ni tog er tid 

och valde att bidra med era berättelser till studien.  

Naturligtvis vill vi även tacka vår handledare Elisabeth Punzi, universitetslektor på institutionen för 

socialt arbete vid Göteborgs universitet, för stort engagemang och tilltro till oss samt värdefulla 

reflektioner och noggrannhet i processen.  

Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie! 

Vi vill också säga tack till Malin Gren Landell, forskare och expert på skolfrånvaro, Jonas 

Højgaard Frydenlund, doktorand vid Århus universitet och Linda Mossberg, universitetslektor 

vid Högskolan Väst som delat med sig av värdefulla kunskaper, kontakter och litteraturtips. 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete med många intressanta 

diskussioner och fina stunder i oceaner av tid (Solsidan, säsong 7, avsnitt 10, 00.46)  

  

Göteborg, maj 2022 
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1. Problemformulering 

Den här studien handlar om problematisk skolfrånvaro ur ett föräldraperspektiv. Den syftar till att 

undersöka och få ökad förståelse för hur problematisk skolfrånvaro inverkar på föräldrars vardag 

och livsvillkor. Vidare är målsättningen med studien att få ökad kunskap om och förståelse för 

föräldrars subjektiva upplevelser kopplat till skolfrånvaron. Ambitionen är därutöver att belysa 

föräldrarnas önskemål om stöd och hjälp från samhället och professionella. 

1.1 Presentation av fenomenet 

Föräldrabalken (1949:38, kap. 6 §§ 1, 2) reglerar barns rätt till omvårdnad, trygghet och en god 

fostran samt vårdnadshavares ansvar för barnets personliga förhållanden. Föräldrabalken anger 

vidare att barnets vårdnadshavare även svarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn 

till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får 

tillfredsställande försörjning och utbildning. Skolplikten i Sverige bygger på folkskolans införande 

1842 (Persson, 2014) och innebär att barn som är bosatta i Sverige måste gå i skolan med samtidig 

betoning på att barn har rätt till utbildning. Vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till 

skolan och huvudmannen för skolan som eleven går i ska tillse att eleven fullgör skolgången. I det 

fall vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar för att barnet fullgör skolplikten får hemkommunen 

förelägga vårdnadshavaren att göra det genom ett beslut som kan förenas med vite (Skolverket, 

2022). 

Skolfrånvaro hos barn och ungdomar, trots att det råder skolplikt, beskrivs ofta som ett 

växande samhällsproblem och kan ge intrycket av att vara en samtida företeelse. Fenomenet 

omskrevs dock redan under 1900-talets första hälft, exempelvis i Broadwin´s (1932) bidrag 

till studien om skolk och genom Johnson (1941) som kom att mynta begreppet skolfobi. Inom 

forskningen finns ingen enhetlig gemensam hållning för att definiera, benämna och mäta 

skolfrånvaro men internationellt används ofta termerna skolvägran (school refusal) och skolk 

(truancy) för att beskriva huvudtyperna av problematiken (Gren Landell, 2021). I Sverige 

använder vi ofta begreppet ”hemmasittare” avseende skolvägran som är kopplad till oro, 

ångest och depression (Karlberg och Persson, 2017). Skolk som definieras som otillåten 

ströfrånvaro kännetecknad av att den unge kan vara i skolan men inte på lektionerna, många 

gånger utan vårdnadshavares kännedom (Gren Landell, 2021). Wrangsjö & Åhlund (2021) 

betonar att de olika begrepp som finns för att beskriva närvaroproblem inte utgör helt klara 

gränser mot varandra. Omständigheter kan förändras över tid och barn och ungdomar som har 



 7 

svårt att gå i skolan har alla sin helt unika historia om vad som ledde in i (och förhoppningsvis 

även ut ur) skolfrånvaro. 

Problematisk skolfrånvaro kan definieras som en situation där den unge är motvillig eller 

vägrar att gå till skolan vilket ofta leder till långvarig frånvaro (Ingul et al, 2019). Barnet eller 

ungdomen befinner sig i hemmet i stället för i skolan och föräldrarna är medvetna om 

situationen. Den unge upplever stress kopplat till skolan, kroppsliga besvär, oro och 

nedstämdhet. Även om den unge kan uppvisa ovilja och sätta sig emot föräldrars försök att få 

hen till skolan så rör det sig inte om ett normbrytande, ibland kallat antisocialt, beteende. 

Föräldrar till så kallade hemmasittare har inte legitimerat frånvaron utan försökt att säkerställa 

att den unge kommer iväg till skolan (ibid). Definitionen av hemmasittare brukar relateras till 

när situationen pågått längre än fyra veckor men ofta är det en betydligt mer långdragen 

process än så, inte sällan flera månader eller åratal (Wrangsjö & Åhlund. 2021). 

Hemmasittares skolfrånvaro bottnar ofta enligt Karlberg och Persson (2017) i att de inte kan 

gå till skolan på grund av ohälsa snarare än att det handlar om brist på motivation. Skolk 

skiljer sig från problematisk skolfrånvaro då det inte är lika känt för vårdnadshavarna samt 

oftare bundet till inlärningssvårigheter och normbrytande beteende (ibid). I SOU 2016:94 

redovisas att bakomliggande orsaker till skolfrånvaro kan relateras till skolan, individen 

respektive sociala faktorer. Gren Landell (2021) belyser att skolmiljön såväl fysiskt som 

socialt har betydelse för närvaro och illustrerar att otrygghet med kränkning och 

diskriminering liksom mobbning utgör riskfaktorer för närvaroproblem. Karlberg och Persson 

(2017) belyser individuella faktorer kopplat till skolfrånvaro utifrån depressions- och 

ångestproblematik och en studie av Munkhaugen et al. (2019) har påvisat att en stor andel av 

de skolfrånvarande eleverna har funktionsvariationer kopplade till neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Även sociala faktorer kan enligt forskningen relateras till 

problematisk skolfrånvaro såsom en utsatt hemmiljö präglad av exempelvis missbruk, våld, 

funktionshinder, psykisk ohälsa eller bristande föräldraengagemang liksom att svårigheter i 

kamratrelationer kan bidra till frånvaro och utanförskap (Karlberg och Persson, 2017). 

1.2 Omfattning och utbredning 

Redan 2008 uppmärksammades att ”förfrågningarna till Skolverket om barn som av olika skäl 

inte gått i skolan på länge har blivit vanligare. Det kan komma flera samtal om dagen från 

framför allt oroliga och frustrerade föräldrar, men även från rådvill skolpersonal eller 

förvaltningspersonal, om situationer som man inte vet hur man ska hantera, där barn vägrar 

och ibland till och med inte får gå i skolan” (Skolverket 2008, s. 14). I Saknad-utredningen på 
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uppdrag av regeringen (SOU 2016: 94) konstaterades att Sverige saknar ett enhetligt system 

för att mäta frånvaro och utredningen föreslog införande av nationell statistik över både giltig 

och ogiltig frånvaro. I avsnittet “De osynliga barnen” (Wersäll, 2018) rapporterade Kalla 

Fakta på TV4 att det fanns över 5000 elever som inte hade varit i skolan på fyra veckor eller 

mer under höstterminen vilket är ungefär en elev per grundskoleklass i Sverige. Under 

höstterminerna 2019 och 2020 genomförde Skolverket, som första statliga myndighet, en 

nationell kartläggning av den totala elevfrånvaron, det vill säga summan av både giltig och 

ogiltig frånvaro, inom de obligatoriska skolformerna samt gymnasie- och gymnasiesärskolan. 

Studien visade, med hänsyn till Covid-19-pandemin, att en av tio elever i förskoleklass och en 

av fyra elever i årskurs nio hade en total frånvaro på minst 15 procent vilket motsvarar 

frånvaro om drygt två skolveckor under en termin (Skolverket, 2021). Förenta nationernas 

organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, redovisar global statistik från 

2018 som rapporterar att drygt 250 miljoner barn och unga inte går i skolan (Waheed Mughal, 

2020). I flera av världens engelskspråkiga länder liksom i Nederländerna och Danmark förs 

löpande nationell statistik över skolfrånvaro i enlighet med förslaget i den statliga utredningen 

som genomfördes 2016 under ledning av Malin Gren Landell. Även i Japan, har 

hemmasittande barn, så kallade futoko (icke-närvarande), uppmärksammats länge och 

statistik har förts sedan 1960-talet (Yllner, 2021). Skolverket har uppdraget att utreda 

möjligheterna till att införa ett nationellt frånvaroregister och ta fram en genomförandeplan 

och ska tillsammans med Socialstyrelsen utreda hur samverkan mellan skolan, barn- och 

ungdomspsykiatrin och socialtjänsten kan förbättras (ibid.).  

1.3 Konsekvenser och varför det är viktigt att studera området 

Det är känt att skolfrånvaro och ofullständig skolgång kan relateras till flertalet negativa 

konsekvenser sett ur ett livsloppsperspektiv såsom exempelvis svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden med arbetslöshet samt ekonomiska svårigheter, kriminalitet, psykisk ohälsa 

och missbruk (Gren Landell, 2021, Gubbels et al. 2019, Kearney et al., 2019). Skolfrånvaro är 

ett ämne som engagerar på olika samhällsnivåer. Böcker skrivs och diskussioner och debatter 

förs i olika medier av och med såväl privata som professionella aktörer. Utvecklings- och 

påverkansarbete bedrivs via intresseföreningar, stödjande nätverk, kommuner, regioner och 

inom politiken. Som det sammansatta problem det är involverar skolfrånvaro ofta många 

parter runt eleven och familjen, förutom skolan ofta även sjukvård och socialtjänst (Ek et al. 

2017).  
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Hemmasittarbegreppet som ofta används i Sverige är omdiskuterat och kan uppfattas som 

nedsättande genom att förmedla en bild av en ung människa som sitter helt passiv utan att 

göra någonting. Ordet i sig kan anses skuldbelägga barnet och utpeka den unge som det 

grundläggande problemet snarare än själva skolfrånvaron eller omgivningen (Yllner, 2021). 

Med respekt för kritiken synliggör begreppet emellertid en grupp av barn och ungdomar som 

vill men inte kan gå i skolan och ges av den anledningen plats i aktuell studie då det är 

angeläget att dessa unga individer och deras familjer, som riskerar att fara illa, får adekvat 

stöd. 

Gottzén (2011) belyser att den svenska utbildningspolitiken sedan 1940-talet har hävdat att 

hemmet och skolan har ett gemensamt intresse i att fostra barnen till demokratiska 

medborgare och att föräldrar under senare delen av förra seklet har fått en allt större betydelse 

för sina barns pedagogiska utveckling. Forsberg (2010) illustrerar det engagerade 

föräldraskapet som en kulturell norm utifrån komponenterna ansvar, barncentrering och 

närhet. I det engagerade föräldraskapet, som oftast utgörs av en så kallad medelklassmamma 

(Gottzén, 2011) ligger fokus på ansvaret för sina barn samt att tillbringa tid med och utveckla 

nära relationer till sina barn. Problematiken runt skolfrånvaro belyses ofta utifrån ett åtgärds- 

och behandlingsperspektiv med fokus på olika aktörers, inte minst föräldrars, ansvar att lösa 

en ofta mycket komplex situation. Bühler, Karlsson och Österholm (2018) beskriver att 

förklaringsmodeller till skolfrånvaro länge har inriktats på relationen mellan den unge och 

hemmet med fokus på att barnet eller ungdomen själv måste ändra sitt beteende. Vidare anger 

författarna att vårdnadshavare och situationen i hemmet ofta varit föremål för 

misstänkliggörande (ibid). 

I februari 2022 sände Sveriges television programmet Bokstavsbarnen (Dahlström, 2022) om 

unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som i många fall har svårt för eller inte 

alls klarar av att gå i skolan. I programmet fick vi möta föräldrar som tvingas ägna en mycket 

stor del av sin tid åt att försöka lösa situationen för att barnet ska få en fungerande skolgång. 

Föräldrarna förmedlade starka känslor av såväl ilska och frustration som förtvivlan och oro 

inför framtiden. Wrangsjö & Åhlund (2021, s. 10) illustrerar att ”föräldrarna och hela familjen 

är ofta hårt pressad av den laddade och ofta långvariga hemmasittarproblematiken. Inte sällan 

är de trötta, slitna och modlösa eller intensivt oförtröttligt och ständigt engagerade i att söka 

stöd, hjälp, utvägar och mer eller mindre besvikna på tidigare insatser och professionell 

hjälp”. Författarna anger vidare att föräldrar till unga med problematisk skolfrånvaro ofta är 

ensamstående mammor med bristfällig kontakt med barnets far som inte så enkelt engageras i 
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svårigheterna runt närvaroproblemen. Om föräldrarna lever tillsammans kan parrelationen 

svikta och även separerade partners relation i kombination med eventuella nya familjer 

påverkas och påverkar situationen (ibid). Även Sjödin och Gladh (2018) belyser att föräldrar 

till unga med problematisk skolfrånvaro bär på stor oro samt att de lätt hamnar på dubbla 

stolar och får uppfylla många olika funktioner såsom exempelvis lärare, terapeut och kompis 

när omgivningen brister. Föräldrarna är ofta kunniga och aktiva och får inte sällan rollen som 

”projektledare” i processen att få till förändring för sitt barn. Skuld och skam liksom att 

föräldrar ofta känner sig ensamma, missförstådda och misstrodda är ytterligare komponenter 

som lyfts fram (ibid). En mycket tidskrävande och slitsam situation där föräldrarna inte sällan 

bollas runt mellan instanser (Lindqvist, 2014) riskerar att leda till psykisk ohälsa, utmattning 

och sjukskrivning hos föräldrar till hemmasittare. 

Skolfrånvaro ställer ofta krav på föräldrar att ta ledigt från sitt arbete för att finnas till hands 

och stötta barnet såväl i skolan som i hemmet (Bühler, Karlsson och Österholm, 2018). Detta 

kan medföra svårigheter att upprätthålla arbete enligt förväntan, negativa ekonomiska 

konsekvenser och bristande kontakt med arbetslivet och kollegor som ofta anses vara 

betydelsefullt för välbefinnande och känsla av sammanhang (Lenneer-Axelson & Thylefors, 

2018). Enligt Hallberg (2014) föreligger avsevärt negativa ekonomiska konsekvenser för 

föräldrar till barn med särskilda behov vilket har fördelningspolitiska och 

jämställdhetspolitiska dimensioner. Föräldrars sysselsättning och inkomst från arbete, 

sjukfrånvaro och ekonomiska situation påverkas av att få ett barn med funktionsnedsättning. 

Trots troliga samhällskonsekvenser är påverkan på föräldrars situation ekonomiskt, avseende 

arbetsutbud och egen hälsa av att få och vårda ett barn med funktionsnedsättning 

förhållandevis lite studerat (ibid). Wrangsjö & Åhlund (2021) framhåller att det finns många 

likheter mellan de förväntningar som samhället ställer på föräldrar till barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att vara förälder till ett hemmasittande barn 

avseende negativ självuppfattning och utveckling av psykisk ohälsa. Som tidigare nämnts har 

unga med problematisk skolfrånvaro ofta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

psykisk ohälsa såsom depression och ångest. Kopplat till detta är det vanligt att föräldrar 

upplever skuld och självstigma i form av känslor av att vara en otillräcklig och dålig förälder i 

relation till barnets svårigheter vilket orsakar lidande, delvis utifrån att de egna behoven 

åsidosätts (Moses, 2010; Eaton et al. 2016). Lindqvist (2014) illustrerar utsattheten hos 

föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och synliggör att vården ofta 

är så fokuserad på att hjälpa de unga att föräldrarna glöms bort och sällan får frågan hur de 
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mår. Föräldrarna har ofta ett stort behov av att prata om sina bekymmer och att få förståelse 

och allra bäst anses det vara att ges möjlighet att dela sina tankar och upplevelser med någon 

som varit med om samma sak (ibid). Melvin & Maeda (2021) belyser föräldrars betydelse i 

skolfrånvaroprocessen och betonar vikten av stöd till föräldrar som befinner sig i en pressad 

situation kopplad till barnets skolfrånvaro samt behov av vidare forskning på området. 

Skolfrånvaro är en multidimensionell problematik som i många fall ställer orimliga krav på 

föräldrar såväl känslomässigt, tidsmässigt som resursmässigt. Givet föräldrars individuella, 

sociala och ekonomiska förutsättningar påverkas möjligheterna att hantera den komplexa 

situationen som råder när ens barn har svårt att gå i skolan. Ambitionen i föreliggande studie 

är således att undersöka hur föräldrars livsvillkor förändras av den unges situation samt att 

utforska vad föräldrarna har för behov av och önskemål om stöd från professionella och 

samhället. 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att undersöka och få ökad förståelse för hur föräldrars vardag och livsvillkor 

förändras av att ha barn med problematisk skolfrånvaro. Vidare är syftet att få ökad kunskap 

om och förståelse för föräldrars subjektiva upplevelser kopplat till fenomenet. 

1.5 Frågeställningar 

1. Hur kan situationen med barn som har problematisk skolfrånvaro inverka på föräldrars 

livsvillkor avseende arbete och ekonomi, livskvalitet och välbefinnande samt sociala 

relationer? 

2. Vad önskar föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro för stöd och hjälp från 

samhället och professionella? 
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2. Tidigare forskning om skolfrånvaro 

Följande avsnitt ger en överblick över såväl nationella som internationella studier om 

skolfrånvaro för att placera uppsatsen i en forskningskontext. Skolfrånvaroforskning har 

bedrivits under många decennier och frågan har vunnit ökat intresse på senare tid, över 

världen och i Sverige. Fenomenet engagerar forskare tvärdisciplinärt inom exempelvis 

medicin, psykologi, pedagogik och socialt arbete. Historiskt sett har studier om skolfrånvaro 

producerats främst av forskare i västvärldens engelsktalande länder men på senare år har 

alltfler bidrag tillkommit från andra delar av världen (Elliot & Place, 2019) vilket reflekterar 

att skolfrånvaro är ett fenomen som observeras i länder som skiljer sig åt historiskt och 

kulturellt och som har olika utbildningssystem (Myhill, 2017). 

2.1 Ett fenomen med många namn 

Det finns många ord för när barn och ungdomar har svårt att gå i skolan. Bland de vanligaste 

termerna finner vi skolvägran, skolk och ”hemmasittare”. Fenomenet skolfrånvaro är inte ett 

tydligt avgränsat begrepp utan heterogent avseende såväl förklaringsmodeller som vad som 

egentligen avses. Eftersom forskningen sker inom olika discipliner blir utfallet en brokig bild 

av mångtydiga resultat beroende på vilket perspektiv som antas. Det pågår sedan länge en 

diskussion inom forskarvärlden där vissa efterlyser ett mer enhetligt förhållningssätt som 

förutsättning för den vetenskapliga utvecklingen på området (Kearney, 2003; Heyne et al. 

2019; Gren Landell, 2021) medan andra menar att ett alltför stort fokus på likformighet 

riskerar att komplexiteten runt fenomenet uppmärksammas i mindre grad eller går förlorad 

(Skaaning Knage, 2021; Højgaard Frydenlund, 2021). 

Heyne et al. (2019) ger en såväl historisk som aktuell sammanställning över hur skolfrånvaro 

har kategoriserats och presenterats genom åren. Skolnärvaroproblem (School Attendance 

Problems, SAPS) presenteras som ett paraplybegrepp och differentieras i de fyra typerna 

school refusal (skolvägran), truancy (skolk), school withdrawl (undandragande från skolan) 

och school exclusion (utestängning från skolan). Forskarna hänvisar till att barn som inte går i 

skolan omskrevs redan under 1900-talets första hälft i Broadwin´s (1932) studie om skolk och 

att Johnson med kollegor (1941) skrev om skolfrånvaro med betoning på separationsångest 

och myntade begreppet skolfobi. På 1960-talet presenterade Berg et al. (1969) den första 

uppsättningen kriterier för skolvägran (school refusal) som därefter har utvecklats under 

decennier. Enligt Bergs senare definition av skolvägran är föräldrarna medvetna om att barnet 

är hemma och de gör erforderliga försök att få barnet att gå i skolan. Situationen präglas av 
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barnets emotionella motstånd inför att gå till skolan snarare än ett normbrytande beteende 

(Carless et al. 2015). 

Skolk (truancy) ges allmänt mer betoning på ett normbrytande, ibland kallat antisocialt, 

beteende. Skolk betecknar att den unge är ogiltigt frånvarande från skolan och försöker dölja 

det för föräldrarna. Begreppet kan också delas in i olika typer såsom att unga stannar hemma 

med eller utan föräldrarnas vetskap samt de kanske mer traditionella ”skolkarna” som ofta 

kännetecknas av elever som, när de inte är i skolan, befinner sig utanför hemmet tillsammans 

med andra unga (Heyne et al. 2019). 

Vidare beskriver Heyne med kollegor att tillbakadragande från skolan (school withdrawal), 

även kallat föräldrastödd skolfrånvaro (Gren Landell, 2021), avser när föräldrar aktivt fattar 

beslut om att hålla barnet ifrån skolan. Detta agerande kan relateras till missnöje med skolan 

och dess beslut liksom möjligen önskemål om hemskolning. Undanhållande från skolan kan 

även relateras till att den unge stannar hemma från skolan för att som ung vårdgivare ta hand 

om en närstående som är sjuk och i behov av stöd. Vidare kan tillståndet relateras till att 

föräldrarna håller barnet från skolan i syfte att skydda barnet från oro och negativa 

upplevelser i skolan. Vidare kan denna typ av tillbakahållande kopplas till att föräldrar 

upplever att skolan inte gör tillräckligt mycket för att hjälpa barnet som exempelvis utsätts för 

mobbning eller som har behov av stödinsatser. Ytterligare orsak till att ett barn undandras 

skolnärvaro kan vara utifrån ett behov av att hjälpa till med arbetsuppgifter och bidra till 

familjens försörjning. I en studie från landsbygden i Pakistan illustrerar Waheed Mughal 

(2020) fäders erfarenheter av att deras barn slutar gå i skolan. Den huvudsakliga anledningen 

var familjernas fattigdom och att barnen måste arbeta och bidra till försörjningen. 

Utestängning från skolan (school exclusion) relateras vanligen till disciplinära åtgärder från 

skolans sida såsom avstängning eller förflyttning. Begreppet kan också relateras till den form 

av exkludering som uppstår när det saknas tillräckligt stöd för att tillgodose elevers behov av 

särskilda anpassningar i skolmiljön. Det kan vidare handla om att elever uppmanas stanna 

hemma vid särskilda tillfällen såsom provtillfällen för att elevens bidrag riskerar att dra ner 

skolans samlade resultat (Heyne et al. 2019). 

Ytterligare begrepp som återfinns inom forskningen är Extended School Non-Attendance, 

ESNA, (Pelligrini, 2007) som får anses motsvara det svenska begreppet långvarig 

skolfrånvaro. ESNA-begreppet väger in olika typer av skolfrånvaro och anses utgöra ett 
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mångsidigare perspektiv med mindre betoning på så kallade inom-barnet-förklaringar. I 

Sverige används ofta begreppen problematisk skolfrånvaro och hemmasittare som benämning 

på unga som är skolfrånvarande under lång tid. 

2.2 Perspektiv och förklaringsmodeller på skolfrånvaro 

Pellegrini (2007) belyser att en klinisk respektive rättslig diskurs utgör de dominerande 

perspektiven och förklaringsmodellerna för skolfrånvaro. Den kliniska diskursen lägger fokus 

på svårigheter hos individen, ett så kallat inom-barnet-perspektiv. Här riktas 

uppmärksamheten mot den unge och dennes familj som källan till problemet och mindre 

ansvar tillskrivs omgivningen runt den unge. Det rättsliga perspektivet på skolfrånvaro 

relateras, enligt Pellegrini, till skollagen och skolplikten och riktar uppmärksamheten mot 

föräldrarna som huvudsaklig anledning till problemet medan systemiska faktorer ges mindre 

uppmärksamhet och den unge blir ett passivt subjekt utan en egen röst. 

Place et al. (2000) framhåller att det är nödvändigt med en förståelse av samspelet mellan 

samhälleliga faktorer och skolfrånvaro för att uppnå hållbar förändring och för att skapa 

alternativa perspektiv på fenomenet. Den danska forskaren Skaaning Knage (2021) belyser 

vikten av att förstå skolfrånvaro som en meningsfull handling snarare än enbart som ett 

symtom på underliggande svårigheter hos individen. Inom detta perspektiv riktas 

uppmärksamheten mot helheten i de ungas liv inom en större kontext av faktorer som 

samverkar vilket kan leda till att vissa elever har svårt för eller inte kan gå i skolan. Højgaard 

Frydenlund (2021) framhåller i sin forskning att frånvaron i sig, den tomma stolen i skolan, 

inte är själva problemet utan snarare ett tecken på att det är något som är problematiskt i den 

unges liv och som gör det svårt att leva upp till normen att gå i skolan. Här behövs enligt 

forskaren tydliggörande av vad frånvaron står för, vad som sker under tiden som frånvaron 

pågår samt vad som skulle ha hänt om den unge befunnit sig i skolan. På detta tema belyser 

Forsell (2020) i sin studie att undandragandet som problematisk skolfrånvaro innebär kan vara 

ett sätt för den unge att skydda sig mot exempelvis för höga krav, ensamhet eller upplevelsen 

att inte hantera det sociala samspelet vilket kan ses som ett rationellt beteende. Mot bakgrund 

av detta perspektiv kan man diskutera om frånvaron i vissa fall är mindre problematisk än vad 

närvaron skulle vara för den unge. Ytterligare perspektiv presenteras i Bodéns (2016) studie 

om hur skolfrånvaro kan betraktas som ett ständigt pågående ”görande” och introducerar 

begreppet school absenteeing [skolfrånvarogöra] som en pågående process och inte något som 

eleven har eller är.   
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2.3 Riskfaktorer kopplade till skolfrånvaro 

Forskningen har undersökt vad som kan tänkas bidra till att barn och unga har svårt att gå i 

skolan. Flertalet riskfaktorer har identifierats vilka vanligen delas in i fyra områden; 

familjerelaterade, skolrelaterade, individrelaterade och socialt relaterade riskfaktorer (Gubbels 

et al. 2019; Gren Landell, 2021). Det är sällan enbart en riskfaktor som leder till skolfrånvaro 

utan det krävs åtminstone två men oftast flera som tillsammans kan leda till svårigheter att gå 

i skolan (Gren Landell, 2021). 

Faktorer i hemmet och inom familjen kan avse såväl konflikter som sjukdomar hos föräldrar 

eller syskon samt bristande stöd från föräldrar (Bahali et al. 2011; Gubbels et al. 2019) liksom 

att föräldrar är långtidssjukskrivna eller saknar arbete eller att den unge har syskon med 

långvarig frånvaro (Gren Landell 2021; Hysing et al., 2017). Även kommunikations- och 

samarbetsmönster, familjefunktioner avseende sociala och fysiska aktiviteter samt struktur 

och kontroll är faktorer inom familjesystemet som kan relateras till skolfrånvaro (Fornander 

& Kearny 2019).  

Skolrelaterade faktorer är exempelvis bristande närvarokontroll, mobbning och otillräckligt 

stöd från lärare. Även otrygghet vid byte av skola, klass eller stadie kan påverka närvaron. 

Havik (2021) belyser att samspelet i klassrummet, relationen mellan elever och lärare liksom 

förutsägbarhet har betydelse i sammanhanget. Mobbning, såväl i den fysiska miljön som på 

nätet, innebär osäkerhet och otrygghet och utgör en riskfaktor för skolfrånvaro. Ytterligare 

riskfaktor för skolfrånvaro är ensamhet och det faktum att ungdomar idag inte sällan saknar 

nära vänner. Vidare beskrivs övergångar, både under skoldagen men också vid återkomst till 

skolan från lov eller längre frånvaro samt rädsla för kritik och att misslyckas med studierna 

som riskfaktorer för skolfrånvaro (ibid.). 

Individuella faktorer hos den unge kan exempelvis vara funktionsnedsättningar såsom autism 

(Totsika et al. 2020) samt fysisk och psykisk ohälsa och svårigheter i det sociala samspelet 

(Egger et al. 2003; Gubbels et al. 2019; Kearney, 2008). I en fransk studie belyste Rosenthal 

et al. (2020) att skolfrånvaro, sett ur ett transkulturellt perspektiv, kan relateras till svårigheter 

för unga som migrerat att hantera dels relationerna mellan familjen och världen utanför skolan 

liksom relationerna mellan familjen och skolan i det nya landet. För ungdomar som migrerat 

kan tonåren, med längtan efter självständighet och dragningskraften från världen utanför 

familjen, utgöra en konflikt med lojaliteten till familjen och föräldrarnas kultur. Om det är 

svårt för de två världarna att blanda sig på ett konstruktivt sätt finns risken, enligt Rosenthal 
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med kollegor, att ungdomen hämmas i sin kognitiva och sociala utveckling och i sitt 

fungerande i skolan. 

Socialt relaterade riskfaktorer avser företeelser i samhället såsom otrygga bostadsområden, 

dåliga kommunikationer, droger och kriminalitet eller en negativ inställning till utbildning 

(Gren Landell, 2021).   

2.4 Forskning om föräldrar och skolfrånvaro 

En stor del av forskningen om skolfrånvaro fokuserar på barnet och familjen som bakgrunden 

till problemet (Pellegrini, 2007) men belyser också föräldrars roll med avseende på 

engagemang och ansvar i processen runt barnets svårighet att gå i skolan (Melvin & Maeda 

2021). Enligt en isländsk studie har typen av föräldraskap och föräldrastil betydelse i relation 

till barnets skolgång med exempel på hur ett auktoritativt föräldraskap präglat av stadighet, 

förståelse, värme och uppmuntran i kombination med krav som är anpassade efter barnets 

förutsättningar anses vara framgångsrikt (Blondal & Adalbjarnardottir, 2009). Vidare riktas 

ljus på behovet av psykosociala interventioner och behandlingsinsatser med fokus på den 

unge och familjen i syfte att komma tillrätta med skolfrånvaron (Pina et al. 2009; Maynard et 

al. 2015; Tobias, 2019; Roué et al. 2021). 

Föräldrars engagemang och ansvarstagande omskrivs i en studie av Cabo Dannow et al. 

(2018) utifrån att föräldrar, när skolan saknar initiativförmåga att hitta lösningar, tar på sig 

rollen som professionella och bär det huvudsakliga ansvaret för att lösa sitt barns 

frånvaroproblematik. Detta trots att föräldrarna på egen hand inte har tillräckliga kunskaper 

och/eller resurser för att lösa barnets situation vilket riskerar att vidmakthålla skolfrånvaron. I 

en studie från Irak undersökte Hasan (2021) föräldrars kunskap om sina barns rädsla för att gå 

i skolan och fann ett samband mellan mödrarnas kunskap och deras demografiska egenskaper 

såsom ålder, utbildningsnivå, sysselsättning och bostadsområde. Generellt sett hade 

föräldrarna låg kunskap om sina barns rädsla men tillämpade ändå förebyggande åtgärder i 

relationen till barnens oro för att gå till skolan. Vårdnadshavares omfattande ansvar för att se 

till att deras barn går till skolan kan enligt Arvidsson & Vesterberg (2020) medföra en risk för 

ojämlikhet då förutsättningarna för stöd ser olika ut i olika hem beroende på förälderns 

engagemang och tillgänglighet liksom inställning till skolan. Vidare beskriver forskarna att 

det i lagstiftningen i Sverige råder en otydlighet om vad som händer om vårdnadshavaren gör 

allt den förmår för att leva upp till ansvaret med att få barnet till skolan men inte lyckas och 

att ansvaret ändå fortsatt vilar på vårdnadshavaren i brist på nationella policydokument som 
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beskriver vilka åtgärder som finns att tillgå. I Sverige kan föräldrar ställas under hot om vite 

om barnet inte går i skolan (Skolverket, 2022) och i andra delar av världen såsom i 

Storbritannien och USA döms föräldrar till böter eller i värsta fall fängelse som åtgärd 

gällande skolfrånvaro (Højgaard Frydenlund, 2021; Kearney, 2008; Sheppard, 2011). 

Studier om föräldrar och skolfrånvaro synliggör således att vårdnadshavare innehar ett stort 

ansvar för att komma tillrätta med den unges problematiska skolfrånvaro. Enligt Carless et al. 

(2015) uppvisar mammor till skolfrånvarande ungdomar mer tecken på oro och depression 

samt sämre familjefunktioner än mödrar till unga som inte har problem med skolnärvaro. 

Melvin & Maeda (2021) uppmärksammar att det behövs mer forskning för att förstå hur 

föräldrar till unga med skolfrånvaro har det. Eftersom olika typer av skolfrånvaro kan 

relateras till en mängd olika svårigheter och utmaningar är det angeläget att utforska dessa i 

syfte att erbjuda stöd till föräldrar som upplever stress och psykisk ohälsa.  

2.5 Forskning om skolfrånvaro ur ett föräldraperspektiv 

I vår sökning efter forskning om skolfrånvaro ur ett föräldraperspektiv fann vi ett antal studier 

som representerar föräldrars subjektiva erfarenheter och upplevelser kopplat till sina barns 

olika former av skolfrånvaro. 

Parker et al. (2016) fann i sin studie om exkludering från skolan att föräldrar upplevde 

utanförskap, inte enbart relaterat till utbildningen, utan som även berör den unges och 

föräldrarnas egna känslor och identiteter, relation till andra och uppfattning om framtiden, och 

det framkom även rent praktiska och ekonomiska konsekvenser. Bodycote (2015) synliggör i 

sin studie med föräldrar till skolfrånvarande barn i England att de ofta upplever sin situation 

som komplex och känslomässigt ansträngande, till stor del beroende på konflikter som 

uppstår mellan de personliga, utbildningsrelaterade och rättsliga behoven och kraven. När 

föräldrarna kämpar med att överkomma svårigheterna möts de ofta av fientlighet och kritik i 

stället för att få stöd och hjälp vilket innebär att de inte sällan känner sig både ensamma och 

frustrerade. I studien illustrerar Bodycote föräldrarnas erfarenhet av att fastna mellan olika 

behov där de tvingas hantera både en stark inre och yttre press. Föräldrarna förmedlar 

upplevelsen av att alltid gå emot någons önskan hur de än försöker att göra rätt. 

Mc Donald & Thomas (2003) beskriver hur föräldrar till barn som exkluderats från skolan i 

Australien förmedlade gripande berättelser som ger en bild av en grupp som genomgått 

traumatiska erfarenheter relaterat till sina barns utestängning från skolan. Genom föräldrarnas 
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utsagor framgår att de upplevde att skolprocessen runt barnen avhumaniserade dem och 

gjorde dem röstlösa. Även i Smith´s (2009) studie från Nya Zeeland, om föräldrars 

erfarenheter av att ha tonåringar som blivit avstängda från skolan, rapporterades att de 

upplevde sig som osynliga, maktlösa och som att de blev bestraffade för sitt barns situation. 

Föräldrarna efterlyste mer samarbete mellan olika involverade parter och att bli sedda som 

resurser. I en studie om skolexkludering i kombination med drogmissbruk lyfter Martin-

Denham (2020) fram svårigheten för föräldrar att få snabb hjälp från skolan och sjukvården 

för sina barn och för sin egen del som vårdgivare. 

Rosenthal et al. (2020) belyser genom en intervjustudie från Frankrike hur angeläget det är att 

väga in föräldrars kulturella tillhörighet och migrationshistoria i processen runt skolfrånvaron. 

Barns skolfrånvaro är, som tidigare konstaterats, stressande för föräldrar och det är inte 

ovanligt att föräldrar ifrågasätter sina val. När problematiken uppstår inom familjer som 

dessutom har migrerat och/eller tillhör en minoritetsgrupp finns det enligt Rosenthal et al. 

ytterligare aspekter att beakta relaterat till föräldrarnas och familjernas förväntningar om att 

lyckas i det nya landet samt hur skolfrånvaroproblemtiken riskerar att rubba balansen mellan 

de två världarna. De transgenerationella förväntningarna på att lyckas berör både de unga och 

föräldrarna och ur ett föräldraperspektiv är det svårt att överge sina drömmar om att ens barn 

ska lyckas, i synnerhet om det var en anledning till migrationen. 

Ytterligare ett antal studier belyser skolfrånvaro ur ett föräldraperspektiv såsom exempelvis 

Forsell (2020) som i sin avhandling lyfter fram föräldrars perspektiv på hur problematisk 

skolfrånvaro uppstår och vad som främjar återintegrering och ökar närvaro. Även Havik et al. 

(2014) har utforskat föräldrars perspektiv på skolfaktorer kopplat till skolfrånvaro och Funke 

& Oddmar (2019) skriver om föräldrars upplevelse av kontakten med skolan vid skolfrånvaro. 

Ytterligare bidrag på området är Evdsten´s (2007) studie som lägger fokus på hur mödrar och 

deras döttrar upplever mötet med skolan och stödinsatser samt Myhill (2017) som undersökt 

föräldrars upplevelse av sin inverkan och sitt engagemang runt skolfrånvaron. 

Mot bakgrund av aktuellt kunskapsläge kan vi konstatera att det finns ett antal studier som 

presenterar föräldrars subjektiva upplevelser och erfarenheter om skolfrånvaro och att 

ytterligare forskning om skolfrånvaro ur ett föräldraperspektiv efterlyses (Melvin & Maeda, 

2021; Gren Landell, 2021). Vi uppfattar att det inte tidigare gjorts någon studie som studerat 

hur föräldrars sociala livsvillkor förändras i relation till barnets skolfrånvaro och som 

utforskat föräldrarnas behov av och önskemål om stöd. Syftet med den här studien är således 
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att försöka fylla en del av ett kunskapsglapp på området genom att undersöka och få ökad 

förståelse för hur föräldrars vardag och livsvillkor förändras av att ha barn med problematisk 

skolfrånvaro, samt att få ökad kunskap om och förståelse för föräldrars subjektiva upplevelser 

kopplat till fenomenet. 
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3. Teoretiskt ramverk  

I det här kapitlet presenteras det teoretiska perspektiv och de begrepp som hjälper oss att 

analysera och förstå det empiriska materialet i studien.  

3.1 Livsloppsperspektivet (Life course theory) 

Sociologen Glen Elder Jr var en av de första som skrev om livsloppsperspektivet på 1960-

talet med inspiration från hur de ekonomiska omständigheterna under lågkonjunkturen på 

1930-talet inverkade på människors och familjers livsvägar (Hutchison, 2005). 

Livsloppsperspektivet fokuserar på mönster och förändringar i människors liv samt hur de 

historiska, samhälleliga och politiska normerna med dess omständigheter och utveckling 

inverkar på individer (Green, 2017). Det teoretiska perspektivet bidrar således till att förena 

mikro- och makroperspektivet inom samhällsvetenskaplig forskning genom den centrala idén 

att analysera och förena människors livslopp och förmåga att göra aktiva val med 

samhälleliga strukturer (Wingens et al., 2011). Med stöd av livsloppsperspektivets dynamiska 

förhållningssätt kan vi illustrera hur upplevelser och händelser, kopplat till problematisk 

skolfrånvaro, över tid inverkar på föräldrarnas och familjens livsförlopp.  

 3.1.1 Centrala begrepp inom livsloppsperspektivet 

Ett antal begrepp som vanligen lyfts fram inom livsloppsperspektivet är; transitions, 

trajectories, life events och turning points vilka redogörs för nedan.  

Begreppet transitions används enligt Hutchison (2005) för att beskriva de övergångar som 

människor passerar under livet med avseende på roller och status. Transitions kan relateras till 

familjelivets skeden såsom födelse och död, giftermål och skilsmässa. Respektive transition 

innebär en förändring i roller genom att individer såväl tillkommer som lämnar 

familjesystemet och kan ses som överlappande perioder där en fas tar slut medan en ny tar 

vid. Elder (1998) beskriver att transitions alltid är en del av sociala trajectories som ger livets 

transitions mening och form. Trajectories utgör enligt Hutchison (2005) långvariga mönster 

av såväl stabilitet som förändringar i livsförloppet och omfattar oftast flera transitions. 

Trajectories kan därvid liknas vid en inramning av transitions i exempelvis familje-, 

utbildnings-, arbets- och hälsotrajectories såväl som det vi i föreliggande studie har valt att 

beskriva som skolfrånvarotrajectories. Wingens et al. (2011) beskriver ett tredje koncept som 

benämns sekvens vilket innebär en övergång eller fas som består av minst två transitions 

mellan statusrelaterade positioner såsom exempelvis att gå från arbetslös till anställd och 

vidare till återanställd eller deltidsanställd. Sekvensbegreppet fokuserar inte på enskilda 
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händelser eller faser utan lägger istället tonvikt vid de mönster av samhälleliga kopplingar 

som råder mellan social status. Sekvensbegreppet kan tillämpas i aktuell studie med tanke på 

hur föräldrarna beskriver att de rör sig exempelvis från arbete till 

arbetslöshet/deltidsarbete/studier och vidare till annan form av sysselsättning eller från att 

leva som par via separation till att återförenas eller att gå från tvåsamhet till ensamhet till en 

ny parrelation och vad dessa förändringar i rollposition och status har för betydelse för 

livssituationen och kopplat till normer och förväntningar. 

Olaya Guzman & Essau (2011) definierar life events som upplevelser och händelser med en 

tydlig start och ett förlopp som utgör en psykologisk påverkan på individen. Hutchison (2005) 

tillägger att det rör sig om specifika händelser och plötsliga förändringar som får avgörande 

och långvariga följder vilka kräver anpassning och som kan orsaka stress. Olaya Guzman & 

Essau (2011) framför att alla människor går igenom en mängd olika life events under livet 

vilka skiljer sig åt i omfattning, varaktighet och betydelse och som kan uppfattas som mer 

eller mindre stressande. Livshändelser och stress kan således betraktas som en del av livet i 

allmänhet men en viktig observation är dock att alla människor erfar och hanterar händelser i 

livet på olika sätt och att de mer kritiska livshändelserna för de flesta inträffar mer sällan samt 

att alla människor inte genomlever de mest allvarliga kriserna och katastroferna (Olaya 

Guzman & Essau, 2011). Life event- begreppet kan tillämpas i aktuell studie för att bearbeta 

och förstå händelser kopplat till den omvälvande situationen och processen runt när ett barn 

slutar gå i skolan och stannar hemma. 

Turning points innebär särskilda livshändelser som leder till bestående förändring och inte 

bara en tillfällig passage eller sväng i livslopps-trajectoryn och synliggörs vanligen ur ett 

retrospektivt perspektiv (Hutchison, 2018). En turning point representerar enligt Green (2017) 

en eller flera kritiska händelser eller upplevelser som leder till en förändrad medvetenhet eller 

ett nytt tillstånd och utgör starten på en trajectory som kan upplevas såväl negativ som positiv. 

Life events kan enligt Hutchison (2005) utgöra turning points genom att möjliggöra eller 

hindra något, genom att innebära en långsiktig förändring i en människas omgivning eller 

förändra en människas självuppfattning, övertygelse eller förväntningar. En life event kan 

innebära en turning point för en viss individ, familj eller kollektiv medan det inte gör det för 

andra. Under livets gång inträffar det enligt Hutchison för de flesta människor flertalet turning 

points som antingen innebär att livsförloppet så att säga riskerar att ”spåra ur” eller hittar 

tillbaka till spåret och stabiliserar sig (Hutchison, 2018).  
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3.1.2 Meningsbärande teman inom livsloppsperspektivet 

Vidare inom livsloppsperspektivet finns fyra sammanhängande teman; historical time and 

place, timing, (inter)linked lives och human agency vilka definieras närmare nedan. 

Historical time and place syftar på att människors livslopp formas av de specifika 

omständigheterna i historien och de platser som individen upplever (Elder, 1998); (Wingens 

et al. 2011) vilket innefattar politiska, ekonomiska, sociala och kulturella villkor.  

Timing inom livsloppsperspektivet avser enligt Hutchison (2005) förutom den rent biologiska 

åldern även den psykologiska och sociala åldern då särskilda life events och transitions 

infaller och blir en form av markering för om händelser följer de samhälleliga förväntningarna 

och sociala normerna eller inte beroende på när i historien det sker.  

Temat interlinked lives eller förenklat uttryckt linked lives belyser att människors liv inte 

utvecklas i ett vakuum utan i ett ömsesidigt beroende av varandra, inbäddade i nätverk och 

sociala relationer (Wingens et al. 2011). Att föräldrars och barns liv är länkade till varandra 

beskriver Hutchison (2005) med exempel på hur föräldrars liv påverkas av barnens 

trajectories såsom när föräldern måste ändra förutsättningarna för sitt arbete för att möta 

behovet hos ett allvarligt sjukt eller funktionsnedsatt barn.  

Human agency (agentskap) avser människans förmåga att göra aktiva val och ta ut riktningen 

i livet. Dock är denna kapacitet hos individen avhängig såväl de möjligheter och hinder som 

existerar inom sociala strukturer och kulturer och sker inte i ett socialt vakuum (Elder, 1998). 

Wingens et al. (2011, s 10) utvecklar att agency handlar om att besitta kapacitet och förmågor 

som är nödvändiga för att bemästra livet. Dessa resurser hos individen kan relateras till 

inneboende egenskaper, socioekonomisk position och utbildning liksom nätverket som 

individen är en del av.  

3.2 Övriga teoretiska begrepp 

3.2.1 Empowerment och resilience 

Empowerment (egenmakt) utgör en grundsyn på människan som ”ett i grunden aktivt och 

handlande subjekt som vill och vet sitt eget bästa om man bara skapar rätt förhållanden” 

(Askheim, 2007). Empowerment avser individens förmåga att ta kontroll över och påverka sin 

livssituation till skillnad från att vara en passiv mottagare av andras omsorg och beslut. 

Begreppet betonar således människans inneboende resurser, förmågor och möjligheter snarare 
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än individens brister och tillkortakommanden (Schön, 2017). Vidare beskriver Askheim & 

Starrin (2007) att empowerment utgår från att stötta människor i utsatta situationer på såväl 

kort som lång sikt utifrån grundtanken att människor besitter kraft och kompetens att agera för 

sin egen situation. Wright Nielsen (2015) belyser hur grundtanken med föreningar och 

empowerment bygger på att ”behovet växer fram underifrån och blir till en förändrande kraft 

både för dem som deltar i föreningen och i samhället” Empowermentbegreppet förknippas 

således ofta med i grunden positiva företeelser och att vara en motkraft till över- och 

underordning och paternalistiskt tänkande (Starrin, 2007). Det finns emellertid en känd kritik 

mot begreppets koppling till en liberal styrningsstrategi som går ut på att frigöra människor att 

göra något åt sin situation samtidigt som de underkastar sig och internaliserar rådande 

sanningar om vad det innebär att vara en kompetent samhällsmedlem (Askheim, 2007). 

Diskriminerande strukturer i samhället riskerar därmed att ignoreras och kan leda till ett 

orimligt stort ansvar på individen att själv lösa sina problem (Wright Nielsen, 2015)  

Det besläktade resiliensbegreppet kan beskrivas som en kapacitet hos individen att anpassa 

sig och en mänsklig förmåga att återhämta sig efter förluster och traumatiska erfarenheter. Ett 

antal skyddsfaktorer kan identifieras som grund för individers resilience såsom de biologiska 

och psykologiska förutsättningarna, hur det sociala stödet ser ut och att individen möts av 

livsomständigheter som faktiskt innebär möjligheter (Hutchison, 2005). Resiliensbegreppet 

har kritiserats för att användas i sammanhang där kontexten åsidosätts vilket innebär att 

sociala, kulturella och andliga sammanhang negligeras (Schwarz, 2018). Vidare har begreppet 

ibland betraktats som ett statiskt tillstånd i form av att människor är resilienta eller inte och 

kan påverkas att bli mer resilienta (Daly, 2020). Kritiken ligger här i att synsättet flyttar fokus 

från strukturer i samhället som bidrar till orättvisa och ojämlikhet och, i likhet med 

resonemanget runt empowerment ovan, förlägger ett alltför stort ansvar på den enskilda 

individen.  

3.2.2 Livskvalitet 

”Livskvalitet är ett brett och sammansatt mått på individens egen värdering av sitt fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnande. Enligt WHO handlar livskvalitet om individens 

uppfattning av sin livssituation i relation till rådande kultur och normer, och i förhållande till 

sina egna mål, förväntningar, värderingar och intressen. Det är definitionsmässigt en personlig 

upplevelse som påverkas av förändringar i livssituationen och som varierar med tiden” (SBU, 

2022). Begreppet används i aktuell studie för att analysera föräldrarnas upplevelse av 

livskvalitet och välbefinnande i relation till skolfrånvaroprocessen.  
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3.2.3 Sorg och kris 

Sorg kan definieras som “en människas känslomässiga svar på en förlust” (Lindqvist, 2014, s 

86) och är en normal reaktion på en smärtsam livssituation. Sorg kan också vara vemodet över 

något man aldrig fick eller sorgen över någon annans sorg (ibid.). En människa i kris befinner 

sig i ett läge som bryter av mot ett tidigare stabilt tillstånd och innebär vanligen att individen 

utsätts för stark stress på grund av en farlig eller traumatisk situation (Roberts & Ottens, 

2005). I en krissituation har individen inte tillgång till sina tidigare erfarenheter och 

handlingsstrategier i tillräcklig omfattning för att hantera den uppkomna situationen 

(Cullberg, 2000). Utifrån ett systemteoretiskt synsätt är en kris individuell och gemensam på 

samma gång mot bakgrund av att förändringar påverkar hela systemet (Weinstein, 2008), 

såsom för en familj.  

3.2.4 Skuld, skam, och stigma 

Skuld och skam används ofta synonymt men skiljer sig per definition åt och ges olika 

betydelse då skuld brukar kopplas till handlingar som vi antingen har gjort eller inte gjort 

medan skam relateras till hur vi är och uppfattar oss själva. Skuld anges ofta ha ett samband 

med sorgreaktioner och människors skuldkänslor handlar inte sällan om att känna sig 

otillräcklig, att inte leva upp till förväntningar liksom att känna sig oförmögen att prestera 

eller att man gör fel (Lindqvist, 2014). I en litteraturöversikt belyser Shaughnessy (2018) att 

skam omskrivits inom samhällsvetenskapen som en känsla av att vara ofri, fångad och 

oförmögen att röra sig framåt. Människor känner ofta skam över delar hos sig själva som de 

inte kan kontrollera eller har endast lite inflytande över. Skammens funktion handlar i 

grunden enligt Lindqvist (2014) om att tygla impulser så vi inte går för långt och mister 

kontrollen samtidigt som begreppet också rymmer en känsla av ogillande från omgivningen.  

Folkhälsomyndigheten (2022) beskriver att ”stigmatisering innebär att en grupp, som anses 

avvika från normerna och betraktas som mindre värda i samhället, pekas ut och förknippas 

med negativa stereotyper. Detta kan leda till ett sämre bemötande och diskriminering, t.ex. i 

arbetslivet eller inom vården. Den som blir stigmatiserad känner ofta skam vilket kan leda till 

att hen döljer sina besvär eller inte söker hjälp”. Goffman (1963/2014) behandlar begreppet 

stigma genom att illustrera avvikande från normen i form av en undantagsstämpel som de 

”normala” sätter på de som avviker samt den stigmatiserades hållning till sig själv och sin 

omgivning i relation till samhällets krav och förväntningar. En distinktion görs mellan ett 

misskrediterat och misskreditabelt stigma där det förra avser att stigmat är synligt eller känt 

av andra medan det senare innebär att stigmat är osynligt och okänt för omgivningen (ibid).  
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4. Metod 

I detta kapitel redogörs för studiens metodologiska vägval som legat till grund för urvalet av 

intervjupersoner, samt tillvägagångssättet vid inhämtning och analys av det empiriska 

materialet. Därefter följer en redogörelse av de kvalitativa forskningskraven, etiska 

överväganden och en reflektion kring författarnas förförståelse.  

4.1 Procedur 

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor på ett adekvat sätt var den ursprungliga tanken att 

kombinera två datainsamlingsmetoder. Den primära metoden för inhämtning skulle vara enskilda 

intervjuer följt av en diskussion på ett Facebookforum för föräldrar till barn med problematisk 

skolfrånvaro. Den senare datainsamlingsmetoden syftade till att fördjupa informanternas utsagor i 

intervjuerna och genom det bidra till ökad kunskap. Efter att merparten av intervjuerna hade 

genomförts bedömdes dock att empirisk mättnad vad möjlig att uppnå enbart genom intervjuer. 

Detta eftersom det framkom ett tydligt svarsmönster hos intervjupersonerna och utsagorna tillslut 

inte genererade någon helt ny kunskap (Ahrne & Svensson, 2015). Det dittills inhämtade materialet 

var så pass rikt att det bedömdes kunna utgöra grund för att besvara forskningsfrågorna utan 

kompletterande kunskapsinhämtning. Att fortgå med den ursprungliga idén om kombinerade 

datainsamlingsmetoder hade därför inneburit en upprepning snarare än en fördjupning av 

intervjupersonernas erfarenheter. Av denna anledningen beslutades att diskussionen i det digitala 

forumet inte skulle genomföras. Framgent i studien redogörs därför enbart för de enskilda 

intervjuerna. 

4.1.1 Arbetsfördelning 

Författarna har genomgående varit likvärdigt delaktiga i studiens genomförande. Samtliga beslut 

avseende studiens utformning, innehåll och tillvägagångssätt har fattats i samförstånd med varandra 

och med vägledning från ansvarig handledare. 

Författarna har gemensamt ansvarat för formuleringen av intervjuguiden, informationsbrevet, 

intresseanmälan och samtyckesblanketten inför rekryteringen av respondenter till studien. Även 

formuläret för respondentvalideringen gjordes gemensamt. Vidare har avsnitten abstract, teoretiskt 

ramverk, resultat och analys, samt diskussion författats tillsammans. Emma Rådemo har ansvarat 

för problemformuleringen och avsnittet om tidigare forskning. Stella Skalja har ansvarat för 

metodavsnittet. Författarna har korrekturläst varandras material och genomgående haft möjligheten 

att komplettera det ytterligare. 
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Författarna genomförde intervjuerna gemensamt, med undantag för två tillfällen då Stella inte 

kunde närvara. Transkriberingarna fördelades jämnt mellan författarna och analysstegen gjordes 

tillsammans.  

4.2 Forskningsansats 

Vetenskapsteoretiska traditioner har olika sätt att förstå och beskriva världen på (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). De skiljer sig också i uppfattningen om hur kunskap kan nås och produceras 

(Sohlberg & Sohlberg, 2019). Således blir det viktigt att visa vetenskapsteoretisk medvetenhet, 

eftersom de metodologiska vägvalen är avgörande för hur kunskap om forskningsfrågan avses 

uppnås, hur studien praktiskt ska genomföras och inte minst hur empirin därefter ämnas analyseras 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Vi instämmer i antagandet om att det finns flera olika sätt att förstå omgivningen på och många 

olika upplevda verkligheter, utifrån subjektiva upplevelser och tolkningar (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). Studiens vetenskapsteoretiska positionering är fenomenologisk, utifrån vår ambition att 

förstå sociala fenomen baserat på berörda individers subjektiva perspektiv och erfarenheter (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Målsättningen i aktuell studie är att försöka förstå hur föräldrarnas livsvillkor 

förändras av barnens skolfrånvaro och detta görs genom att inhämta beskrivningar av 

intervjupersonernas subjektiva upplevelser. Utmärkande för fenomenologin är också intresset för 

livsvärlden, vilket avser det vardagsliv och den kontext inom vilken vi upplever och erfar världen 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Utgångspunkten för studien är således inte att hitta en objektiv 

sanning, utan snarare att belysa och förstå föräldrarnas beskrivningar av deras verklighet. 

För att på ett adekvat sätt kunna erhålla sådan kunskap tillämpades en kvalitativ forskningsmetod. 

Bryman (2018) framhåller nämligen att den kvalitativa forskningen kännetecknas av att den söker 

förstå enskildas uppfattningar om deras subjektiva och sociala verklighet. I tillägg till detta har 

författarna arbetat med ett induktivt angreppssätt. Patel och Davidsson (2011) beskriver att ett 

sådant arbetssätt kan förklaras som att forskaren följer upptäckandets väg. Detta genom att låta 

empirin utmynna i idéer, teorier och slutsatser (Kvale & Brinkmann, 2014) istället för att förankra 

studien i en redan vedertagen teori. Författarna har däremot använt sig av livsloppsperspektivet och 

begreppen empowerment, resilience, livskvalitet, sorg, kris, skuld, skam och stigma som stöd för att 

förstå och analysera det empiriska materialet. 

4.3 Urval 

Föreliggande studie har haft som syfte att undersöka hur problematisk skolfrånvaro inverkar på 

föräldrars livsvillkor, samt utforska vilka stödinsatser de har behov av och önskemål om. För att 
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kunna närma sig sådan kunskap och förståelse tillämpades ett målinriktat urval. Bryman (2018) 

förklarar att en sådan urvalsmetod baseras på bestämda kriterier som är tydligt angivna och har 

relevans till gällande forskningsfrågor. Kriteriet för att bli inkluderad i aktuell studie var att 

intervjupersonen skulle ha egna erfarenheter av att vara förälder till ett barn med problematisk 

skolfrånvaro. Författarna valde medvetet att inte inkludera ytterligare kriterier för urvalet då syftet 

var att undersöka fenomenet ur ett så brett perspektiv som möjligt. Informanterna fick således själva 

definiera sina upplevelser av barnets skolfrånvaro och huruvida det var samstämmigt med studiens 

syfte och forskningsfrågor.  

Sammanlagt inkom 16 stycken samtycken om att delta i den enskilda intervjun. En av dessa 

avbokade tiden för den enskilda intervjun och var därefter oanträffbar, vilket utgör 1 bortfall 

(Bryman, 2018). Totalt genomfördes 14 intervjuer med 15 respondenter, med en fördelning på 14 

kvinnor och 1 man. Vid ett av intervjutillfällena deltog båda föräldrarna till barnet vid samma 

intervju, varför antalet intervjuer och respondenter är ojämnt. Urvalsgruppen hade en stor nationell 

spridning från norr till söder och informanterna var bosatta i små, mellanstora och stora kommuner. 

Vid det ena intervjutillfället framkom inledningsvis att intervjupersonen inte var förälder till barn 

med problematisk skolfrånvaro. Däremot var hon nära anhörig och uppbar den större delen av 

omsorgsansvaret för barnet. Intervjupersonen ansvarade även för den primära kontakten med skolan 

och övriga insatser. Utifrån den sammantagna informationen gjordes bedömningen att det fanns ett 

värde i att inkludera aktuellt perspektiv och det beslutades därför att intervjun skulle genomföras.  

4.4 Datainsamling  

4.4.1 Litteratursökning 

För att få en överblick över forskningen om skolfrånvaro gjordes litteratursökningar i 

tvärvetenskapliga och ämnesrelaterade databaser som Swepub, Scopus, Sociology collection och 

Educational Research med sökord som skolfrånvaro, hemmasittare, school refusal, school non-

attendance, extended school non-attendance, truancy och school absenteeism. För forskning som 

mer specifikt belyser föräldraperspektivet kombinerades sökord som parent*, parenthood, 

caregiver*, father* och mother*, view*, experience*, perspective* och perception* 

Litteratursökningen filtrerades till peer reviewed och svenska och engelskspråkiga vetenskapliga 

artiklar. I tabell 1 anges ett exempel på hur litteratursökningen gjordes i en av databaserna. 

Sökträffarna sorterades baserat på relevans för forskningsfrågorna. Inledningsvis lästes titel och 

abstract. De artiklar som uppfattades vara av betydelse för forskningsfrågorna valdes ut och 

tillämpades vidare.  
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Tabell 1 

 

Med ambitionen att hitta så mycket som möjligt av relevant litteratur för våra forskningsfrågor 

letade vi vidare med hjälp av referenser i de vetenskapliga artiklarna och övrig litteratur. Vi tog 

även kontakt med personer som vi visste var kunniga inom olika perspektiv på skolfrånvaro. 

Genom de fick vi ta del litteratur som vi sedan använt i studien. Därutöver har vi genomgående sökt 

ytterligare litteratur med fokus på teori och metod. 

4.4.2 Intervjuer  

Med hänsyn till studiens ambition att fånga subjektiva upplevelser i föräldrarnas livsvärldar, 

baserades datainsamlingsmetoden på kvalitativa semistrukturerade intervjuer utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv. Den semistrukturerade intervjun kännetecknas av en förhållandevis 

specifik idé om vilka teman som ska beröras i intervjun, ofta i form av en intervjuguide bestående 

av olika ämnesområden och frågor (Bryman, 2018). Baserat på den tidigare forskningen och den 

aktuella studiens frågeställningar bildades en intervjuguide (bilaga 1) bestående av tre övergripande 

teman; arbete och ekonomi, livskvalitet och välbefinnande, samt önskemål om och behov av stöd.  

Respektive tema innehöll en enstaka öppen intervjufråga i syfte att ge utrymme för det egna 

berättandet (Bryman, 2018). Denna metod kan även likställas med fenomenologins idé om 

fokusering, det vill säga att intervjuarna genom en öppen frågeteknik vägleder intervjupersonerna 

till olika teman (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjun inleddes med bakgrundsfrågor om 

informanten såsom civilstånd, utbildnings- och arbetsbakgrund och aktuell sysselsättning. 

Därutöver ombads informanten att berätta om barnets situation i förhållande till skolgången. Detta i 

syfte att författarna skulle förstå helheten runt informanternas levnadssituation. Intervjufrågorna 

fördelades mellan intervjuarna på förhand i syfte att upprätthålla god samtalsstruktur. Intervjuarna 

kompletterade däremot löpande med fördjupande frågor inom varandras ansvarsområden. Således 

hade författarna lika aktiva roller under intervjuerna då vi eftersträvade ett så öppet och naturligt 

samtal som möjligt.  
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Författarna har även använt ett flexibelt förhållningssätt och låtit intervjupersonerna påverka 

intervjuns riktning baserat på vad den bedömer är relevant och av värde att beskriva (Bryman, 

2018; Silverman, 2020). Fenomenologin benämner detta som medveten naivitet (Kvale & 

Brinkmann, 2014), vilket hänvisar till intervjuarens förmåga att visa öppenhet, lyhördhet och 

nyfikenhet inför såväl väntade som oväntade beskrivningar av intervjupersonernas upplevda 

livsvärld. Baserat på intervjupersonernas utsagor använde författarna därför olika frågetyper såsom 

uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor, vilka tjänade till att möjliggöra en nyansering och 

fördjupning av intervjupersonernas beskrivningar (ibid). Denna frågeteknik gjorde det möjligt att 

komma så nära intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter som möjligt (Kvale & Brinkmann, 

2014), vilket går i linje med fenomenologins intresse för den subjektiva livsvärlden (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014).  

Informanterna kunde välja att genomföra intervjuerna digitalt eller fysiskt. Eftersom majoriteten av 

intervjupersonerna befann sig på geografiskt avstånd, utfördes samtliga intervjuer via ett digitalt 

kommunikationsforum. Vid alla intervjuer, förutom en, användes dessutom videofunktion. 

Intervjupersonerna fick inledningsvis även lämna muntligt samtycke till att intervjun spelades in 

med såväl ljud- och video. Detta bidrog till att intervjun blev så levande och lik ett fysiskt möte som 

möjligt.  

För att säkerställa att intervjuerna genomfördes med goda förutsättningar valdes ostörda miljöer. 

Inför intervjuerna beaktade författarna såväl ljussättning, ljudkvalité som internetuppkoppling för 

att minimera risken för yttre störningar och avbrott under intervjuerna (Silverman, 2020). Det 

förekom enstaka tillfällen då internetuppkopplingen för antingen intervjuarna eller 

intervjupersonerna var ostabil och orsakade tillfälliga avbrott. Avbrotten var dock kortvariga och 

åtgärdades snabbt. Därför upplevdes de inte påverka datainsamlingen på något betydande sätt. 

Intervjupersonerna fick bestämma sin egna plats för vart den digitala intervjun skulle äga rum. 

Majoriteten av informanterna befann sig hemma vid intervjutillfället, medan ett fåtal var på sina 

arbetsplatser. Därmed kunde intervjupersonerna bestämma en plats där de kände sig bekväma och 

trygga att dela med sig av sina berättelser.  

De inspelade intervjuerna fördelades jämnt mellan intervjuarna, det vill säga sju stycken vardera.  

Varje intervju pågick under mellan 45 minuter och 1,5 timme vilket resulterade i omkring 20 

timmar inspelat material. Vi lyssnade till varje inspelning och skrev ut intervjuerna ordagrant vilket 

utgjorde ett arbete om cirka 4 timmar per intervju och mellan 7 och 21 sidor utskriven intervjutext. 
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Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att kvalitativa forskningsintervjuer utgör en maktasymmetri 

som inte är möjlig att frigöra sig från. Med detta i beaktande utformade författarna intervjun så att 

den genomsyrades av öppenhet, lyhördhet och flexibilitet (Bryman, 2018; Silverman, 2020). 

Däremot gick det inte att frångå att intervjuarna befann sig i maktpositionen. Detta baserat på att 

intervjuförfarandet bestod av en enkelriktad kommunikation, där intervjuarna ställde frågorna och 

intervjupersonerna besvarade dem. Trots att vi har varit medvetna om maktobalansen i forsknings- 

och intervjusammanhang har vi försökt skapa förutsättningar för ett så jämlikt, öppet och tryggt 

samtal som möjligt. Det faktum att vi var två intervjuare kan dock tänkas ha förstärkt 

maktobalansen och bidragit till en känsla av underläge hos informanten. Författarnas privilegierade 

tillträde och tolkningsmonopol till intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter gjorde att 

intervjusammahanget, om än oavsiktligt, förblev asymmetriskt mellan parterna.  

4.5 Analys 

För att analysera empirin tillämpades en kvalitativ innehållsanalys, vilken syftar till att identifiera 

betydelsefulla likheter och skillnader i det manifesta materialet som i studien utgörs av 

intervjutexterna (Bryman, 2018; Elo & Kyngäs, 2007). Författarna har även valt ett induktivt 

angreppssätt, vilket Elo och Kyngäs (2007) menar innebär att förutsättningslöst och utan bakgrund 

mot vedertagen teori, analysera materialet och låta den mynna ut i idéer, teorier och slutsatser 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Initialt läste båda författarna intervjutexterna flera gånger för att få en 

övergripande förståelse för innehållet. Därefter fortskred analysprocessen genom att författarna 

identifierade meningsbärande enheter med vilket avses hela eller delar av informanternas citat som 

ansågs svara mot studiens syfte och forskningsfrågor. Författarna färgmarkerade de 

meningsbärande enheterna för att urskilja dem från transkriberingen. Därefter lades de in i en tabell 

som sedan färgkategoriserades utifrån intervjuns tre övergripande teman; arbete och ekonomi, 

livskvalitet och välbefinnande samt önskemål om och behov av stöd. Det kondenserade 

intervjumaterialet abstraherades därefter till koder (Bryman, 2018) som beskrev budskapet i de 

meningsbärande enheterna i enlighet med exemplet i tabell 2.  
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Tabell 2

 

Författarna har genomgående diskuterat och jämfört de meningsbärande enheterna med de 

abstraherade koderna för att säkerställa att de motsvarar budskapet i intervjutranskripten. Utifrån 

kodernas gemensamma nämnare bildades kategorier som sedan mynnade ut i övergripande teman 

(Elo & Kyngäs, 2007) i enlighet med vad som illustreras i tabell 3.  

 

Tabell 3

 

 

I tillägg till den kvalitativa innehållsanalysen har författarna använt sig av respondentvalidering 

(bilaga 2) i enlighet med den fenomenologiska forskningen (Justesen & Mik-Meyer, 2011, Bryman 

2018). Intervjupersonerna i aktuell studie fick genom ett webbaserat formulär möjligheten att 

bekräfta, komplettera och korrigera våra tolkningar av deras utsagor (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Formuläret utformades utifrån de preliminära teman som empirin hade utmynnat i och som därefter 

bearbetades vidare. Svarsfrekvensen var dock låg och av 15 intervjupersoner svarade 4 på 

formuläret. Av de inkomna svaren framgick att författarnas tolkningar av informanternas utsagor i 

hög grad överensstämde med de subjektiva upplevelserna och erfarenheterna.  
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4.6 Etiska överväganden 

Forsknings- och forskaretik handlar om att balansera forskarintresset mot forskningspersonernas 

skyddsintresse (Helgesson, 2015). Med detta menas att forskningen ska vara av betydelse och bidra 

till kunskap som på olika sätt kan vara av nytta för samhället (Vetenskapsrådet, 2017; Helgesson, 

2015). Parallellt betonas vikten av att beakta självbestämmanderätten och integriteten hos de 

individer som medverkar i forskningen. Sammantaget utgör detta riktlinjer, krav och normer vilka 

forskaren behöver förhålla sig till för att uppvisa god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017).  

4.6.1 Förförståelse 

Författarna till denna studie besatt kunskap präglad av såväl personliga som yrkesmässiga 

erfarenheter av problematisk skolfrånvaro, vilket utgjorde förförståelsen till fenomenet. Som 

socialarbetare hade båda genom yrkesutövandet kommit i kontakt med skolfrånvaro och en av 

författarna bär även personlig erfarenhet som förälder till ett barn med problematisk skolfrånvaro. 

Författarna utgick ifrån att det inte var möjligt att frigöra sig från erfarenheterna och genomföra 

studien som oskrivna blad. Däremot ansågs det, i enlighet med Corbin Dwyer och Buckles (2009) 

beskrivning, av vikt att medvetandegöra vår förförståelse och vara öppna, genuina, ärliga och 

verkligt intresserade och engagerade för informanterna och deras berättelser. Därutöver har 

författarna genomgående vinnlagt sig om att representera intervjupersonernas erfarenheter och hålla 

analysen så nära informanternas berättelser som möjligt. Intervjuerna inleddes med en redogörelse 

för författarnas professionella och subjektiva förförståelse. Intervjun utformades med öppenhet i 

frågeställningarna, vilket gav intervjupersonerna utrymme för det egna berättandet. Syftet med detta 

var att minska risken att färga intervjupersonernas utsagor med våra förutfattade meningar och 

erfarenheter. En potentiell svaghet med att författarna inledningsvis redogjorde för sin förförståelse, 

är att informanterna kan ha utgått ifrån att vi redan hade en förståelse för deras erfarenheter och att 

de därav inte utvecklade sina svar. Det är också möjligt att författarna i otillräcklig utsträckning 

uppmuntrade intervjupersonerna att utveckla sina utsagor. Fördelen med vi har varit två författare är 

att vi genomgående har hjälpt varandra att upprätthålla en medvetenhet och sätta vår förförståelse 

inom parentes i sammanhanget, under intervjuerna såväl som under analysen, i likhet med vad som 

inom fenomenologin brukar benämnas som bracketing (Tufford & Newman, 2010). 

4.6.2 Forskningsetiska krav 

Vetenskapsrådet (2017) framhåller fyra huvudsakliga forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa ämnar 

reducera risken att individer som medverkar i forskning skadas eller på annat sätt utsätts för risker 

som kan leda till betydande konsekvenser (Helgesson, 2015).  
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Intervjupersonerna i föreliggande studie rekryterades genom ett facebookforum. Med tillåtelse från 

forumets administratörer publicerades ett inlägg med kortfattad information om studien, med en 

hänvisning till ett intresseforumlär på en extern hemsida (bilaga 3). I intresseformuläret redogjordes 

utförligt för studiens syfte, tillvägagångssätt och publiceringsavsikter i enlighet med 

informationskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). De individer som anmälde 

intresse för deltagande i studien fick därefter per post översänt ett informationsbrev med tillhörande 

samtyckesblankett (bilaga 4) för att skriftligen bekräfta deltagandet i studien. Vidare beaktades 

samtyckeskravet genom att individerna delgavs information om att deras medverkan var frivillig 

och att de närsomhelst kunde avbryta den utan att ange något skäl. Konfidentialitetskravet bemöttes 

genom att materialet avidentifieras och således inte var möjligt att härleda till de enskilda 

individerna. Datainsamlingen förvarades av författarna på två minnesstickor som under studiens 

förfarande var oåtkomliga för obehöriga. Vid studiens avslut raderades inspelat material och 

textutskrifter, såväl digitala som fysiska kopior. Information om hur materialet skulle hanteras och 

anonymiseras delgavs i informationsbrevet. Författarna tog även hänsyn till konfidentialitetskravet 

genom att inte använda fingerade namn eller andra benämningar på intervjupersonerna när citaten 

presenterades i studien. Detta för att undvika att citaten skulle kunna kopplas samman och härledas 

till en specifik informant. Det var inte heller av intresse att synliggöra skillnaderna mellan 

intervjupersonernas egenskaper. Samtliga informanter finns däremot representerade i materialet. 

4.7 Metodkritik 

Inom den kvalitativa forskningen används i huvudsak fyra kvalitetskriterier för att bedöma 

trovärdigheten i en studie; giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och verifierbarhet (Bryman, 

2018). 

Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver att giltighet handlar om huruvida resultaten av studien på 

ett adekvat sätt svarar mot forskningsfrågorna. Avsikten med föreliggande studie var att undersöka 

och få ökad förståelse för hur föräldrars livsvillkor avseende arbetssituation och ekonomi, 

välbefinnande och social situation påverkas av att ha barn med problematisk skolfrånvaro. Vidare 

har det funnits ett intresse av att undersöka vad dessa föräldrar har för önskemål om och behov av 

stöd från samhället och professionella. För att skapa förutsättningar att närma sig en sådan 

förståelse, och samtidigt uppnå giltighet, har författarna tillämpat forskningsmetoder som fokuserar 

på att förstå subjektiva upplevelser och erfarenheter. Vidare har kriteriet för giltighet även tagits i 

beaktande genom att författarna använt sig av vad den fenomenologiska forskningen benämner som 

respondentvalidering (Justesen & Mik-Meyer; 2011, Bryman 2018). Detta innebär att 

intervjupersonerna i aktuell studie har presenterats delar av analysen genom ett webbaserat formulär 
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och då fått möjlighet att bekräfta, komplettera eller korrigera tolkningarna av deras utsagor (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Dock var svarsfrekvensen bland de medverkande låg, varför det går att 

ifrågasätta huruvida kriteriet om giltighet faktiskt uppfylldes i detta hänseende.  

Med tillförlitlighet avses i vilken mån föreliggande studie kan upprepas och uppnå samma resultat, 

vilket är avhängigt hur pass väl metoderna och tillvägagångssätten i studien har definierats 

(Justesen & Mik-Meyer 2011). Författarna har genomgående strävat efter öppenhet och transparens 

avseende vilka metodologiska vägval de ställts inför och på ett tydligt sätt försökt motivera grunden 

till dessa beslut, vilket i förlängningen kan tänkas stärka tillförlitligheten. Däremot instämmer 

författarna med uppfattningen om att kunskap som produceras i ett intervjusammanhang är specifik 

för interaktionen mellan intervjuaren och intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2014). Med 

hänsyn till detta menar författarna att en annan interaktion således kan innebära en annan 

kunskapsproduktion. Sett utifrån aktuell studies metodologiska tydlighet och därmed transparens, 

torde det dock inte vara sannolikt att datainsamlingen skulle differentiera i särskilt hög grad. 

Författarna har inte haft för avsikt att generalisera studiens resultat till en större population i 

enlighet med kriteriet för överförbarhet (Bryman, 2018). Studiens utgångspunkt och syfte har 

snarare varit att belysa föräldrars subjektiva upplevelser och erfarenheter av det studerade 

fenomenet. Urvalsgruppen har dessutom varit begränsad vilket medför ytterligare svårigheter att 

uppnå gällande kriterier. Resultaten av studien kan dock tänkas vara överförbara till en snarlik 

grupp eller kontext (Justesen & Mik-Meyer, 2011). En styrka i studien är att urvalgruppen har en 

stor nationell spridning. Informanterna är hemmahörande i små, medelstora och stora kommuner 

inom vilka det finns varierande grad av samhälleliga resurser för den aktuella problematiken. 

Oberoende av detta visar empirin att informanterna delar liknande upplevelser kring hur barns 

problematiska skolfrånvaro inverkar på livsvillkoren, vilket kan tänkas stärka möjligheterna för 

överförbarhet (Bryman, 2018).  

Kvalitetskriteriet för verifierbarhet handlar om författarens förmåga att inte låta personliga 

värderingar eller teoretiska inriktningar genomsyra studiens förfarande och påverka resultaten 

(Bryman, 2018). Författarna till aktuell studie har därför genom ett öppet förhållningssätt hjälpt 

varandra att upprätthålla en medvetenhet kring förförståelsen inför fenomenet (Corbin Dwyer & 

Buckles, 2009).  

Författarna har också identifierat vissa metodologiska begränsningar, varav en är att rekryteringen 

skedde i ett specifikt digitalt forum. För att uppnå en större bredd inom urvalsgruppen hade 

rekryteringen av informanter kunnat ske från flera forum, alternativt genom verksamheter som 
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kommer i kontakt med familjer med skolfrånvaro. Sett utifrån studiens resurser och tidsram är det 

däremot tveksamt huruvida det hade varit genomförbart. Ytterligare en aspekt är att Covid-19 

pandemin och dess restriktiva åtgärder gjorde att ambitionen att genomföra fysiska intervjuer 

begränsades. Det som först betraktades som försämrade förutsättningar för datainsamlingen, visade 

sig sedan utgöra en fördel utifrån informanternas levnadssituation med avseende på deras familjeliv 

och geografisk belägenhet. Genom det digitala intervjuformatet fick författarna förmånen att nå 

många informanter och genom det få ett rikt empiriskt material. Även om vi inte haft möjlighet att 

redogöra för alla de omfångsrika och värdefulla erfarenheter som föräldrarna delade med sig av så 

har vi vinnlagt oss om att se till att samtliga intervjupersonerna finns representerade i de citat som 

återges i resultatdelen. 
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5. Resultat och analys 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur barns skolfrånvaro inverkar på föräldrars 

vardag och sociala livsvillkor, livskvalitet och välbefinnande samt att ta reda på vad 

föräldrarna har för behov av och önskemål om stöd. Genom intervjuerna framkommer ett rikt 

material som synliggör föräldrarnas erfarenheter inom olika livsområden. Med stöd av 

kvalitativ innehållsanalys har tre övergripande teman utkristalliserats med tillhörande 

underteman, vilka synliggör informanternas förmedlade erfarenheter, upplevelser och 

uppfattningar. De teman som presenteras nedan är: arbete och försörjning, livskvalitet och 

stöd. Under följande avsnitt tillämpas livsloppsperspektivet (life course theory) och teoretiska 

begrepp som redogjorts för i teoriavsnittet för att analysera det empiriska materialet i studien.  

Informanterna i aktuell studie är föräldrar vars barn uppvisar svårigheter i relation till skolan 

under en viss tid inom en given kultur och samhällsstruktur vilket kan relateras till det inom 

livsloppsperspektivet bärande temat historical time and place (Elder, 1998; Wingens et al. 

2011). Föräldrarna i studien ställs inför liknande dilemman och utmaningar och utvecklar 

strategier och agerar i förhållande till den uppkomna situationen. I samtliga intervjuer 

synliggörs en koppling mellan barnens neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 

och/eller psykiska ohälsa och den problematiska skolfrånvaron vilket överensstämmer med 

vad som framkommit i tidigare studier (Gubbels et al.2019; Munkhaugen et al. 2019; Totsika 

et al. 2020). För att belysa tidsaspekten, som utgör ett viktigt perspektiv i 

skolfrånvarotrajectoryn, bör här nämnas att föräldrarna befann sig i olika faser av processen. 

Några hade nyligen erfarit omställningen som det innebär när barnet slutar gå i skolan medan 

andra befann sig mitt i händelseförloppet. Ett antal av föräldrarna hade kommit längre i 

processen och för några såg tillvaron ut att ljusna genom att ha ”kommit ut på andra sidan”. 

5.1 Arbete och försörjning 

“När ett litet barn inte klarar av att gå till skolan berörs främst den enskilda familjen och 

skolan. Men om det är flera tusen barn som inte längre klarar av att gå till skolan, då 

påverkas hela samhället. Tänk på alla föräldrar som inte längre kan arbeta som de borde och 

alla barn som riskera att få havererade betyg och drabbas av psykisk ohälsa.” (Yllner, 2021). 

5.1.1 Begränsningar och anpassningar i arbetslivet 

Föräldrarna i studien berättade, i likhet med vad Bühler, Karlsson och Österholm (2018) 

skrivit, att barnens problematiska skolfrånvaro påverkar möjligheten att yrkesarbeta och att 

det är svårt att kombinera arbetslivet med att den unge går antingen delvis eller inte alls i 
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skolan under längre tid. Den livsomställning som föräldrarna beskriver inträffar när barnet 

slutar gå i skolan, och i förlängningen påverkas även andra livsområden såsom 

arbetssituationen. Detta kan utifrån livsloppsperspektivet liknas vid begreppet life events, 

vilket definieras som specifika händelser och plötsliga förändringar som får avgörande och 

långvariga följder vilka kräver anpassning och som kan orsaka stress (Hutchison, 2005; Olaya 

Guzman & Essau, 2011). Följande citat exemplifierar ett av de tvära kast i tillvaron som 

föräldrarna beskriver: 

“efter jullovet helt enkelt, hon gick i sexan, så kom hon aldrig tillbaka till skolan kan man 

säga. Hon försökte gå till skolan men hon hade så kraftig ångest så hon klarade inte av det” 

Relaterat till detta berättade föräldrarna hur de försöker upprätthålla rutiner och struktur i 

vardagen trots de försvårande omständigheterna kring barnets skolfrånvaro, hur de försöker 

tillgodose barnets behov och samtidigt klara av det egna yrkeslivet. 

” det blir ju så när man har barn hemma att man måste se till att, man tänker ju inte på att då 

måste man plötsligt ha lunch till barnen och se till att de äter det och fixa det mitt i sin 

arbetsdag och så måste man också ha nån slags, se till att de rör på sig när de inte har 

gymnastik och så måste man ge nån slags…jamen under lång tid så kände man också att 

man får försöka upprätthålla någon slags undervisning hemma” 

I intervjuerna gav informanterna exempel på det som inom livsloppsperspektivet benämns 

som linked lives (Hutchison, 2005; Wingens et al. 2011) genom hur föräldrarnas och barnens 

liv är sammanflätade och hur föräldrarna anpassar sig till de nya förutsättningarna för att 

finnas tillhands för det “hemmasittande” barnet.    

“För på morgonen var det jättesvårt att komma iväg, oftast fick jag vara med första timmen 

och oftast ringde de någon gång under dagen och ville att jag skulle hämta x eller rådfråga 

eller någonting sånt. Så de timmarna jag jobbade var det ju inte läge för lunch eller rast eller 

nåt, utan det var liksom full spätta för att klara av det och det var väl det som gjorde att jag 

kraschade också. För under den här perioden så klarade jag ju allt; jobba heltid och sköta 

hemmet och sköta x och så ... alla vårdkontakter om inget annat.” 

Vidare belyser föräldrarna att de ägnar mycket tid åt att komma tillrätta med skolfrånvaron 

genom samtal och möten med de olika instanserna som är involverade i processen (ex skola, 

barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst) i likhet med vad som beskrivs i studien av Cabo 

Dannow et al. (2018) och ansvaret som därmed vilar på föräldern påverkar möjligheten att ha 
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kontroll över sin tid och sitt yrkesarbete. Ur intervjuerna framkommer exempel på detta i 

följande utdrag: 

“allt det här kring den här processen när man har ett barn som har svårt att få det att fungera 

med att vara i skolan det tar enormt mycket tid. Det är väldigt mycket möten och träffar och 

diskussioner och man ska vara tillgänglig för alla de här instanserna på deras villkor hela 

tiden. Och det gör ju att, jag har ju i praktiken inte kunnat arbeta särskilt mycket alls nu på 

nästan två år.”      

Föräldrarnas förmåga att anpassa sig tyder på agentskap (Elder, 1998; Wingens et al. 2011) 

och empowerment (Schön, 2017) då de aktivt agerar utifrån de omständigheter som uppstår. 

Exempelvis tillämpade de agentskap och empowerment genom att göra aktiva val och 

tillämpa dem i den rådande situationen. 

“Jag sa upp mitt kontor, började jobba hemma för att kunna ha närmare till henne och sen 

när det blev riktigt jobbigt och långa dagar.... min mamma som var våran support, gick 

tyvärr bort när x gick på förskolan. Så vi hade ingen extra som kunde hämta henne längre, 

så då började jag plugga, tänkte såhär ”nu tar jag min examen här” 

Övergångar, så kallade transitions (Hutchison, 2005) mellan rollen som yrkesverksam, 

omsorgsgivare och samordnare i processen för att komma tillrätta med skolfrånvaron innebär 

rollförändringar och ett omfattande ansvar vilket föräldrarna beskriver som svårt att hantera. I 

vissa fall gick barnet delvis i skolan och behövde förälderns stöd och motivation för att ta sig 

till skolan. En av informanterna beskriver en typisk morgonsituation: 

”det är ju det här skjutsandet då. Det kan vara att vi bestämmer med skolan att hon ska 

börja senare på dagarna vilket vi tänker är bra för henne men vilket gör då att vi har svårt 

att komma till jobbet i tid, eh, så vi har bestämt dagar då vi är ansvariga för och sen så har 

jag inte jobbat heltid, eh, sen har det ju varit Covid också och då har min man jobbat 

mycket hemma så det har i och för sig varit bra under delar av den här tiden då har det 

funkat ganska bra för då har han kunnat liksom sitta standby och kanske till och med 

kanske ta nåt möte i bilen eller så men, men ofta så handlar det ju, vi har känt en stress på 

morgnarna av att vi kommer iväg sent till jobbet så det är så att även om det är sagt så att 

hon ska börja nio så har vi ändå inte kommit iväg till nio utan då har vi kanske kommit 

iväg till halv tio eller tio eller så har vi inte kommit iväg alls” 

Föräldrarna berättar att de ofta brottas med hur tiden ska räcka till för både barnets behov och 

att sköta det egna arbetet. De anpassar sig till tvära kast, till att omständigheter kan förändras 

snabbt från en dag till en annan vilket kan ses som exempel på resiliens (Hutchison, 2005). 
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Behovet av flexibilitet och möjligheten att styra sin tid är ett genomgående tema i intervjuerna 

och informanterna illustrerar hur de regelmässigt måste arbeta ikapp och kompensera för 

förlorad arbetstid. Att inte veta om eller när det är möjligt att åka till jobbet gör det svårt att 

planera sin tid och frustrerande att leva under en ständig oförutsägbarhet. Föräldrarna 

förmedlar känslor av otillräcklighet och skuld kopplat till detta vilket även lyfts fram i tidigare 

forskning (Sjödin & Gladh, 2018; Moses 2010; Eaton et al.2016).  

“... alltså det har påverkat mig jättemycket och mina arbetstider. Dels det här att vi har 

vabintyg, vabintyg hela tiden och sen ringa såhär på morgonen och säga ”jag kommer inte 

idag” eller ”jo, men jag kommer. Men bara två timmar för sen ska jag hem”, verkligen 

såhär fram och tillbaka” 

 

”det var ju ofta jag kom sent gick tidigt, eh, fick jobba igen det på kvällen, fick liksom 

försöka få ihop det på andra tider, och då fick jag dåligt samvete för att tänk om de inte 

tror att jag jobbar, jag kommer sent och går tidigt och tar igen det på kvällen men då är 

det ju ingen som ser.” 

Flera av föräldrarna berättade att de på eget initiativ gått ner i arbetstid, bytt arbete, helt slutat 

arbeta eller börjat studera för att få större möjlighet att styra sin tid och få utrymme att möta 

barnets behov. Detta kan liknas såväl ett life event som en turning point eftersom det innebär 

en betydande och i många fall bestående förändring (Olaya Guzman & Essau, 2011) 

“efter jag slutade på min arbetsplats så var det väl en kombination över att liksom att det 

var inte hållbart varken hemma eller så, det var nån slags livskris och samtidigt hitta nya 

vägar liksom fram så utbildningen var en kombination tror jag av självhjälp och 

nyutveckling”   

Flera av informanterna berättade om att de upplever sig som sämre arbetstagare, att de inte har 

förutsättningen att prestera och utvecklas och att arbetsgivaren kanske inte räknar med dem 

som en resurs. Föräldrarna beskriver att det kan vara svårt att få och behålla ett arbete 

eftersom de inte har förutsättningarna att planera tiden och inte vet hur nästa dag, eller ens 

nästa timme kommer bli utifrån deras utvidgade omsorgsansvar och beredskap för barnet som 

är hemma istället för i skolan. 

“jag har hoppat runt på halvtidsvik sen hon blev hemmasittare liksom och fått... man gör 

inte sitt bästa jobb, det är inte sådär att dem ”wooh, du är den bästa arbetare vi har haft, du 

får gärna vara kvar på det här viket. Vi hittar en tjänst”, utan nej de sägs upp efter 

liksom... så nu är jag liksom om en vecka arbetslös igen för tredje gången då. Så det är 
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väldigt svårt, jag kan inte ta heltidstjänster och det finns inte så mycket halvtidstjänster att 

söka. Framförallt inte fasta tjänster utan det är kortare vik, det mesta.” 

Ytterligare en form av anpassning till omständigheterna är att “medvetet underprestera” 

utifrån behovet av att prioritera barnets situation framför den egna arbetssituationen. Citatet 

nedan illustrerar detta samt upplevelsen av ovisshet och osäkerhet inför framtiden gällande 

den egna yrkesrollen, runt hur länge situationen ska pågå och när det kommer vara möjligt att 

arbeta igen.  

“Jag är arbetslös nu för att det går ju inte ihop sig riktigt… jag försöker skriva väldigt 

tråkiga ansökningsbrev så och…men jag har ändå lyckats ta mig på intervjuer och då är 

det så tråkigt när man sitter där och känner att jag tar deras tid och att de tar min tid och så 

kan jag ändå inte riktigt… när det liksom börjar gå upp för de att jag inte riktigt är ett 

säkert kort, att jag verkligen kan börja när jag ska börja och så. Så där är vi lite nu, så för 

min egen del så funderar jag mycket kring vilken typ av jobb jag kommer kunna ha i 

framtiden.” 

I materialet synliggörs att flera av informanterna har stått tillbaka yrkesmässigt till följd av 

barnets långvariga skolfrånvaro. Föräldrarna beskriver hur de hindrats från att ta på sig 

arbetsuppgifter liksom att vidareutveckla sig och avancera på jobbet till följd av den 

tidskrävande skolfrånvaroprocessen och barnets behov av omsorg. För flera av föräldrarna var 

det inte realistiskt att “göra karriär” och en del av föräldrarna hade stannat kvar på samma 

arbete längre än vad de tänkt från början. Vi kan tolka detta som att barnens behov leder till 

följder för föräldrarnas yrkesmässiga möjligheter. Detta kan relateras till att deras liv är 

sammanflätade och utvecklas i sampel med varandra i enlighet med livsloppsperspektivets 

begrepp linked lives (Hutchison, 2005). 

”jag har inte möjlighet att gå utbildningar till exempel som skulle vara till nytta för mig. Det 

är väldigt svårt att nätverka också utanför vad man kan göra online, att åka iväg och besöka 

olika typer av event och sammankomster. Det är väldigt svårt, det blir väldigt svårt att få till 

överhuvudtaget så man blir ju, det är absolut till ens nackdel även så utvecklingsmässigt” 

Möjligheten att jobba hemifrån på distans beskriver flera av föräldrarna som en förutsättning 

för att kunna fortsätta som yrkesverksamma. Den fysiska närvaron beskrivs som en möjlighet 

att disponera tiden mellan arbetet och barnets behov och det är en trygghet för föräldern att 

veta att barnet får sina behov tillgodosedda och inte lämnas ensam hela dagar. Detta kan 

liknas med livsloppsperspektivets tema linked lives som synliggör hur förändringarna runt 

barnen inverkar på föräldrarnas livssituation (Hutchison, 2005). 
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”jag har ju varit hemma, jag har jobbat hemifrån då i princip hela tiden under den här 

perioden och det har ju varit tur för jag vet inte hur det skulle ha gått annars för jag är ju 

hemma varje dag, lagar lunch, ser till att hon kommer upp ur sängen, eh, ja liksom allting 

får jag ju sköta, så att, det går ju eftersom jag kan jobba hemifrån annars så hade det inte 

gått” 

Många av föräldrarna berättar således att hemarbete har varit en lösning i deras rådande 

situationer. Utvecklingen av distansarbete som skett under Covid-19-pandemin har inneburit 

både en praktisk men också känslomässig lättnad för föräldrarna eftersom det leder till en 

form av normalisering av en avvikande situation. De positiva effekter föräldrarna upplever av 

denna arbetsrelaterade förändring kan tolkas som en turning point, det vill säga en händelse 

som utlöser en bestående förändring för föräldrarna, barnet och familjen som kollektiv och 

som i detta fallet innebär att livsförloppet stabiliserar sig (Hutchison, 2018). 

”Sen har vi varit lite hjälpta av epidemin, eh, paradoxalt nog då, eller pandemin menar jag 

då, för det här med hemmaarbete och acceptansen av hemarbete har gjort det mycket 

lättare för oss” 

Sammantaget framkommer att erfarenheten av att ens barn successivt eller plötsligt slutar gå i 

skolan innebär en life event med flertalet transitions under för de flesta flera års tid vilket kan 

ses som en skolfrånvarotrajectory. Sett i backspegeln är det för föräldrarna en turning point på 

olika sätt. För en del av föräldrarna innebar starten på skolfrånvaron också början på en ny 

tillvaro med till exempel studier som ger ny kunskap och nya möjligheter, nya roller och 

status. Turning points i studien kan också utgöras av att bli hindrad, såsom att inte byta jobb 

och att inte göra karriär. Samtidigt som det för en del av informanterna retrospektivt kan 

betraktas som en ny livsväg, att helt byta bana vilket först föreföll både oväntat och ofrivilligt 

men som efter en tid för flera av föräldrarna har lett fram till något givande, gett nya 

perspektiv och ny kunskap. Vår tolkning av föräldrarnas erfarenheter är att de händelser och 

skeden som beskrivs inte följer vare sig individens eller samhällets normer och förväntningar, 

vilket kan relateras till timing inom livsloppsperspektivet (Hutchison, 2005).  

”Ja men jag har väl alltid liksom tänkt att jag ska plugga, så det var inte helt från det blå 

så. Sen är det såklart att i det läget så hade jag inget annat alternativ, att antingen säger jag 

upp mig och är arbetslös eller försöker göra någonting under tiden som jag är här (i den 

situationen)” 
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5.1.2 Ekonomiska konsekvenser  

Flera av föräldrarna i studien var sjukskrivna under barnets skolfrånvaro och några av 

föräldrarna erhöll ersättning för vård av barn (vab) under perioder. Föräldrarna beskrev att 

även om de fått ett intyg från sjukvården över barnets hälsotillstånd så var det problematiskt 

att få det godkänt av Försäkringskassan. Andra beskrev att sjukvården inte utfärdat sjukintyg 

för barnet trots en pågående vårdkontakt och att det då inte var möjligt att söka ersättning för 

vård av barn när den unge inte kunde gå till skolan. Flertalet av föräldrarna uppgav dilemman 

runt försörjningen och att situationen inneburit generellt sett minskade inkomster och att 

familjens totala ekonomiska situation påverkats negativt i linje med vad som tidigare 

beskrivits av Hallberg (2014). En av föräldrarna beskriver det såhär: 

”jag arbetade halvtid så jag fick, jag kunde lösa det med min arbetsgivare och tänkte att 

jag skulle vabba men då, för vi har förlängt vab för henne men när jag beskrev de 

orsakerna som var och sade sanningen då att vi hade en plan med skolan och att jag var 

hemma för att få iväg henne till skolan, för att upprätthålla rutiner, eh, BUP skrev ett 

läkarintyg för det här, ja men då, då säger FK att det här är inte skäl för VAB” 

I intervjuerna framkommer en känsla av skam hos föräldern kopplat till att bli sjukskriven 

under barnets skolfrånvaro vilket torde kunna kopplas till tankar och känslor om att vara en 

svag eller otillräcklig förälder (Moses 2010; Eaton et al.2016). Föräldrarna kämpade för att 

hitta sin egen lösning på situationen och vissa ville inte bli sjukskrivna trots att omgivningen 

tryckte på. Detta kan tolkas som en form av egenmakt genom att föräldern sliter för att 

upprätthålla kontrollen över sitt liv och inte tillåter sig att bli en passiv mottagare för andras 

omsorg och beslut (Schön, 2017), samtidigt som det även kan betraktas som en strategi för att 

undvika stigmatisering från omgivningen (Goffman, 2014).  

”Så för mig, jag har inte varit sjukskriven, det hänger väl liksom ihop…väldigt många 

människor har ju då tyckt att jag ska sjukskriva mig, alla BUP-människor och sådär, men 

det som har funkat för mig och känts rimligt det har varit det här vab-intyget. Då är det 

inte jag som är sjuk, då är det för barnens skull eller sådär. Så jag har inte varit 

sjukskriven då utan har det har fungerat på annat sätt”  

Informanterna illustrerar hur den ekonomiska försörjningen mer eller mindre har påverkats av 

barnens skolfrånvaro och att föräldrarna har olika förutsättningar beroende på vad de arbetar 

med och vilken anställningsform de har. Det framkommer såväl svårigheter såsom tidspress 

som möjligheter och trygghet kopplat till att arbeta i egen regi.  
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”Innan vi startade det här (gemensamt företag) ... så har ju jag inte haft någon inkomst, 

vilket gör att jag inte får SGI. När jag pluggade fick jag ta studiemedel men efter det har jag 

inte heller haft någon inkomst så då fick jag heller ingen SGI, vare sig till att bli sjukskriven 

själv eller till att liksom vabba för x. ” 

Att vara ekonomiskt beroende av närstående var ytterligare ett område som framträdde under 

intervjuerna. Det kunde handla om att luta sig ekonomiskt mot sin partner eller släktingar när 

föräldern inte hade möjlighet att arbeta i tillräcklig utsträckning. Här framträder en 

känslomässigt otillfredsställande och skamfylld upplevelse hos föräldrarna av att inte kunna 

stå på egna ben ekonomiskt, att vara en belastning för sitt nätverk och att inte se någon bortre 

gräns på situationen. Känslan av skam som här synliggörs kan relateras till ett öppet och 

synligt avvikande vilket Goffman (1963/2014) beskriver som ett misskrediterat stigma. 

“Alltså vi är ju ganska nya som par ändå så vi hade ju inte gemensam ekonomi när vi 

gick in i det här, vi är vuxna och ganska så... så jag har ju fått lite sådär... nu lever jag på 

min sambo och det känns ganska pissigt. Som tur var tjänar han jättebra så vi behöver 

inte anpassa jättemycket därför, men jag känner ju att jag måste det för det är inte mina 

pengar. Det hade väl varit skillnad kanske om man hade levt med barnets pappa, att det 

hade varit ett gemensamt problem och åtagande på annat sätt. Nu är det ganska 

känslomässigt belastande snarare ekonomiskt... att vara i det underläget liksom. Och att 

man inte ser någon lösning heller, det är ju inte så att ”ja, men det är bara nu medan jag 

söker jobb” utan det är såhär ”när kan jag söka jobb på riktigt, när kan jag få riktig 

inkomst”... I don’t know, hur många år är det kvar till dess liksom. “ 

Informanterna i studien beskrev vidare att skolfrånvaron krävde en fördelning av ansvaret för 

omsorg respektive försörjning. I de fall då föräldrarna levde tillsammans tog mammorna i stor 

utsträckning det huvudsakliga omsorgsansvaret och stannade hemma, gick ner i arbetstid eller 

bytte bana på annat sätt medan pappan ofta fortsatte arbeta och försörja familjen vilket kan 

liknas med vad Gottzén (2011) skriver om det engagerade föräldraskapet.  

“Vi tänkte han har ett jobb…eftersom han inte kan börja om man säger vara ledig… han har 

ett ganska traditionellt jobb inom industri. Så där har vi fått dela upp det så att jag är den 

som är hemma, jag går på möten, jag sköter den biten och han fokuserar på inkomst” 

 

”Jag tror att som mamma och kvinna blir man hårdare ansatt, jag kan känna det i alla fall. 

På jobbet kan jag känna att jag har blivit hårdare dömd. Det är jag som har burit alla de 

här... jag har varit på alla möten och jag har tagit alla samtal och vårdbesök...” 
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Genomgående framgår det i föräldrarnas berättelser att den problematiska skolfrånvaron 

inverkar på möjligheten att arbeta och försörja sig. Till följd av detta gör föräldrarna gör 

anpassningar och omfattande förändringar för att uppnå ökad flexibilitet och möjlighet att 

finnas tillhands för såväl barnens behov som omgivningens krav. 

 

5.2 Livskvalitet 

“På kvällen när alla har somnat sätter jag mig i soffan och gråter ur mig all den där oron 

som barnen inte får se och som jag måste hålla inom mig. Gråten strömmar upp genom 

kroppen och ut genom händerna som i en flodvåg av sorg och helvetes jävla skit” (Ernman & 

Thunberg, 2018) 

 

5.2.1 Välbefinnande  

I intervjuerna ombads informanterna att berätta om hur de upplever att skolfrånvaroprocessen 

har inverkat på deras livskvalitet. Föräldrarna synliggjorde med sina erfarenheter hur 

välbefinnandet och den egna hälsan påverkats. De beskrev till exempel stress och oro, 

sömnsvårigheter, värk i kroppen och håravfall.  

 

“Alltså nu har jag inte sovit ordentligt på flera månader, så den märker man ju av också, att 

man är trött och de kroppsliga... alltså man börjar få ont... mer huvudvärk och kroppen gör 

ont, man är stelare och man är tröttare. Jag tappar hår i mängder igen... alltså att det blir 

kroppsligt också på något sätt. Och sen mitt i alltihopa så måste du hålla ihop, du kan inte 

liksom som såhär... jag tror ju ändå på att ge sig hän, att är man ledsen så ska man vara 

ledsen och är man... fast du har inte tid för det, du har inte råd med det och du kan 

inte…utan du måste hålla ihop och trycka undan allting och vara stark. Därav tror jag 

liksom att de här kroppsliga attributen... att kroppen vill liksom säga ifrån.” 

 

Många av föräldrarna berättade att den aktuella livssituationen gjorde att de vare sig hade tid 

eller ork till att vårda sin fysiska och emotionella hälsa. Flera av informanterna beskrev att de 

slutat med fysiska och sociala fritidsaktiviteter och att de saknade andra möjligheter till 

återhämtning, vilket troligen bidrar till upplevelsen av att befinna sig i ett konstant krävande 

tillstånd. Detta är i linje med Bodycote´s (2015) studie om hur föräldrar till skolfrånvarande 

barn upplever sin situation som komplex och känslomässigt ansträngande.  

 

“jag fick ju lägga av med träningen för jag visste inte hur, och jag kände också att jag hade 

inte den mentala kapaciteten att både rodda hemmet, och det är ju inte bara det, hemmet i 
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det här fallet är ju både markservicen men det är ju också barnets välmående och agera 

ombud och juridiken och hej och hå alla möten och sköta mitt eget jobb och sköta mig själv 

och sen skulle jag i mitt i alltihopa också ”piska” mig själv om man säger så till att gå och 

träna”. 

 

Samtidigt som föräldrarna uttrycker behov av fysisk och psykisk återhämtning förmedlar de 

att tiden och orken saknas till egentid och att “ladda batterierna”. Det blir ett svårlöst dilemma 

av att åsidosätta de egna behoven samtidigt som föräldrarna känner dåligt samvete och 

skuldkänslor däröver. I likhet med hur Bodycote (2015) beskriver föräldrars erfarenhet av att 

fastna mellan olika behov där de tvingas hantera både en stark inre och yttre press och 

upplevelsen av att alltid gå emot någons önskan hur de än försöker att göra rätt. 

Genomgående i föräldrarnas upplevelser är känslan av maktlöshet i förhållande till den 

rådande situationen. Trots otaliga försök att komma tillrätta med barnens skolsituation 

upplever många föräldrar ingen förändring och att levnadssituationen förblir oförändrad och 

fortsatt påfrestande.  

 

“Min livskvalité är otroligt dålig, samtidigt så är jag ju helt maktlös i att kunna förändra den 

på något sätt.” 

Flera av föräldrarna beskriver nedstämdhet och svåra tankar till följd av en varaktigt 

påfrestande livssituation, i linje med Carless et al. (2015) som skriver om att mödrar till 

skolfrånvarande barn i högre grad uppvisar tecken på oro och depression än vad mödrar till 

barn som inte har skolfrånvaro gör. Av intervjuerna framgår att skolfrånvaroprocessen för en 

del av föräldrarna beskrivs som det värsta som hänt dem, att det utgör en turning point som 

innebär en krissituation (Roberts et al., 2005) i likhet med vad som synliggörs i Mc Donald 

och Thomas´s (2003) studie.  

”Jag kom till en punkt då jag tyckte att det var en rimlig tanke att begå självmord och då 

insåg jag, nånstans inom mig så insåg jag att det här är inte en frisk tanke att tänka så jag 

måste söka hjälp” 

Sammantaget framkommer ur intervjuerna att föräldrarnas välbefinnande påverkas av barnens 

skolfrånvarotrajectories. Detta är i linje med det inom livsloppsperspektivet bärande temat 

linked lives (Hutchison, 2005) som synliggör att människors liv utvecklas i samspel med 

varandra inom ramen för nätverk och sociala relationer (Wingens et al. 2011). För studiens 

föräldrar tycks skolfrånvaroprocessen således utgöra en hindrande turning point och en 

negativ välbefinnandetrajectory. 
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5.2.2 Emotionella processer 

Föräldraintervjuerna synliggör att skolfrånvarotrajectoryn utgörs av komplexa känsloprocesser. 

Informanterna beskriver erfarenheter och upplevelser, kopplat till barnens skolfrånvaro, som 

fått genomgripande inverkan på livet. En av de känslorna som föräldrarna återkommande 

berättar om är sorg, över att livet inte blev som de hade förväntat sig och hoppats på. Sorgen 

associeras i berättelserna såväl till familjelivet, arbetslivet som till barnets uppväxt och 

skolgång.  

”Sorg, sorg över att det inte blev som jag hade tänkt, sorg att, eh, nu blev det ju bra i alla fall 

men jag kunde känna sorg ett tag för att inte saker och ting gick som man hade tänkt” 

Flera av föräldrarna beskriver att de förknippar sin egen skoltid med glädje, gemenskap och 

positiva minnesskapande händelser. Av den anledningen uttrycker föräldrarna en sorg över 

barnets uteblivna milstolpar och erfarenheter kopplat till skolan vilket kan tolkas som 

förälderns sorg över sitt barns sorg, en dubbel sorg (Lindqvist, 2014). 

”nu kan jag nog också känna en slags sorg över att skolgången inte, det kanske är lite 

egoistiskt men uteblivna skolavslutningar och att man missar någon slags gemenskap och att 

hela skoltiden, jag upplevde min egen skoltid som väldigt positiv och har varit väldigt 

högpresterande i skolan och nu är grundskolan över för min äldre pojk och han och ja, det 

blev ingen lucia och det blev ingen skolspex och det blev liksom ingen klassresa för honom 

och det blev ingenting. Det kanske är lite egoistisk att tycka det men det är en slags förlust att 

inte nånting blev som man hade tänkt sig då riktigt, eh förutom själva misslyckandet att man 

känner att man är en dålig förälder såklart liksom.” 

Av intervjuerna framgår att informanterna emellanåt känner sig otillräckliga i jämförelse med 

andra föräldrar och att de tenderar att betvivla och kritisera sin egna föräldraförmåga. 

Enligt Lindqvist (2014) kan detta tolkas som känslor av skuld, vilket innebär att föräldern 

känner sig oförmögen att prestera och leva upp till rådande förväntningar.  

”det är väldigt mycket jamen självtvivel och gör jag rätt? och är det här bra? och liksom hur 

ska jag göra på ett annat sätt? Väldigt mycket så är det och sen som sagt vad är man för 

förälder som inte lyckas få sitt barn att gå till skolan? och dessutom som jag har i mitt fall då 

en före detta partner som hela tiden försöker lägga all skulden på mig för att det är såhär och 

det är väl det som har påverkat min livskvalitet mest egentligen att känna det här tvivlet på sig 

själv då. Det är det som jag tycker är svårt” 

 

“Vi har talat med lite läkare och psykologer under årens lopp och såhär i efterhand kanske vi 
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var för mjäkiga genom att vi var med i skolan och så. Man kanske skulle varit tuffare, men då 

vet man ju inte heller vad som hade hänt om man hade... klart man kan ju lämna han där och 

låta honom skrika ihjäl sig ungen, dag ut och dag in.” 

Samtidigt beskriver föräldrarna i intervjuerna att de tids nog lärt sig att acceptera och förlika sig 

med den aktuella livssituationen trots att den inte är i linje med aktuella samhällsnormer.  Detta 

kan tyda på agency (Wingens et al, 2011) hos intervjupersonerna. 

”När jag håller på och tittar på andras barn och vad duktiga de är, och de gör si och så och 

gör det och det, idrottar och lever egentligen det liv som jag tänkte att vi skulle leva med 

våra barn. Då kan jag bli… alltså, jag blir ju ledsen. Men det är jag också mycket mer 

medveten om nu att det får jag jobba på, att ”nu är det såhär” och ”vi har det såhär” 

Timing-begreppet inom livsloppsperspektivet utgör en form av markering för om händelser, så 

kallade life events och transitions, inträffar i enlighet med de samhälleliga förväntningarna 

och sociala normerna eller inte, beroende på när i historien det sker (Hutchison, 2005). I 

föreliggande analys är timing-begreppet tillämpbart för att synliggöra föräldrarnas tankar om 

barn som passerar genom skolans stadier och erfar betydelsefulla händelser i enlighet med 

förväntningar vid en viss ålder eller inte. En av föräldrarna beskriver sina tankar såhär: 

“Man presenterar ju gärna den här bilden om att skolan är det absolut viktigaste för barnen, 

det är ju viktigare än hemmet till och med. Skolan är absolut det viktigaste för barnens 

utveckling och för deras sociala kunskaper och så vidare, eh, vilket egentligen också är 

ganska märkligt att man gör på det sättet, eh, så om ett barn inte är i skolan då är man dömd 

till ett liv där allting bara, alltså man kommer inte få någon utbildning, man kommer inte få 

något jobb, man kommer bo hemma hos mamma och pappa till man är 75, ehm, och det är 

också ganska märkligt sätt att presentera världen för det är ju inte så det ser ut för så fort 

skolplikten upphör så står det sig fritt att fullfölja din utbildning på vilket sätt du vill och på 

vilket sätt som helst som är anpassat för dig. Själv började jag inte läsa på universitetet 

förrän jag var efter 30, det går alldeles utmärkt men man har den här visionen om att man 

ska gå, man ska gå dagis, man ska gå ettan till nian och sen ska man gå direkt till gymnasiet 

och sen ska man gå därifrån direkt vidare till högskola eller universitetsstudier. Gör man 

inte det då är man en förtappad själ i princip” 

Det synliggörs i intervjuerna att föräldrarna vacklar i sina känslor, att de pendlar mellan 

framtidstro och oro, och upplever rådande samhällsnormer som pressande. Trots detta besitter 

föräldrarna egen styrka som, precis som deras förmåga att förlika sig, tyder på agentskap och 

resiliens. Styrkan visar sig genom att de hittar sina egna vägar, likt turning points, i deras egna 

emotionella processer. 
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“Man har så mycket mörka tankar ändå i alltihopa, liksom att man fastnar i att det aldrig 

kommer att bli bra och att det aldrig kommer gå att ja... att det inte någonsin kommer bli 

som man tänkte. Sen har man det omvända och bara ”skitsamma, skola är inte viktigt”, hon 

har jävlar anamma och hon kommer kunna bli vad hon vill som kanske inte har med det att 

göra liksom utan att man kan ta andra vägar och ja... man vacklar sådär emellan att det 

ordnar sig på något sätt.” 

Skamkänslor som är relaterade till att känna sig ofri, fångad och oförmögen att röra sig framåt 

(Shaughnessy, 2018) framträder kopplat till upplevelsen av att vara otillräcklig som förälder 

och oförmögen att leva upp till samhällets förväntningar och krav på barnets skolplikt och den 

egna “plikten” att arbeta och försörja sig.  

”det finns ett ord som jag återkommer till i många fall, det är skam. Det är många som 

skäms. Man skäms för att ha ett barn som har det problematiskt, man skäms på sitt jobb för 

att man inte klarar av det, man skäms för att prata om saker och ting, man skäms för att man 

inte kan göra si eller så.” 

“Alltså min största sån där ångestgrej som jag landar i är ju att jag är en dörrmatta, en mes, 

inte kan sätta ramar och gränser, att jag inte inger någon respekt hos mitt barn och i största 

allmänhet... hela den liksom att jag är för mesig helt enkelt. Och det är väl sådana där röster 

som någonstans har kommit från skolpersonal tidigare att ”det går ju så jättebra när 

bonusmamma lämnar på skolan, då gråts det inte” och ”du är för hårt knuten till ditt barn” 

och ”du måste sätta gränser” och ”du måste säga ifrån” och allt det där går man ju liksom 

och någonstans ältar ändå, även om man vet att det inte är sant liksom... Så det är mycket 

såna känslor av liksom otillräcklighet... i att vara tuff.” 

Många av föräldrarna berättar om att skolan har gjort orosanmälan till socialtjänsten under 

skolfrånvaroprocessen. För många av informanterna upplevs det som en kränkning när 

föräldrarna efterfrågat stöd och kämpat länge för att komma tillrätta med skolfrånvaron. Detta 

förstärker känslan av skam och otillräcklighet och samstämmer med Smith´s (2009) studie 

som visade att föräldrar kunde känna sig maktlösa och som att de blev bestraffade för sitt 

barns situation. 

“Sen har vi haft väldigt bra samarbete med skolan och skolan har sagt till oss att ”vi måste 

anmäla för det är det som är riktlinjen i vår kommun” och ”jag är hemskt ledsen” och sådär 

men det kändes ändå fruktansvärt.” 

Föräldrarna berättar om upplevelsen av att den egna stressen och illabefinnandet orsakas av 

det egna barnet. Dessa känslor hamnar i strid med det engagerade föräldraskapet (Forsberg, 

2010) där barnets behov av omsorg, uppmärksamhet, närhet och skydd sätts i första rummet. 
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Vår tolkning är att det är tungt för föräldrarna att bära på dessa otillåtna känslor. Skuld- och 

skamfyllda tankar om att vara såväl otillräcklig som egoistisk samtidigt som förväntan på 

föräldrarna är oerhört stor.  

“Vad är min stress, vad blir jag stressad av, vem är min stressor… jo det är mitt barn. Och det 

är inte så himla roligt att tänka som mamma, det blir man ju jätteledsen av att tänka och 

känna.” 

5.2.3 Familjelivet 

Några av föräldrarna lyfter att familjen blir mer sammansvetsad, som en följd av den 

förändrade och anpassade sociala tillvaron. Att familjen som enhet förstärks bidrar sannolikt 

till en känsla av samhörighet och trygghet och mildrar känslan av att vara normavvikande 

vilket skulle kunna liknas vid en strävan efter att dölja sitt stigma (Goffman, 1963/2014). 

Möjligen kan det å andra sidan bidra till social avskärmning och ensamhet för de enskilda 

individerna och familjen som kollektiv.  

”Vi har kanske valt att göra saker mer som familj och mindre som grupp, alltså vi har gjort 

saker ihop bara vi fyra till exempel” 

Flera av informanterna som levde tillsammans med barnets andra förälder berättade om att 

skolfrånvaroproblematiken fick högsta prioritet och i förlängningen innebar en utmaning för 

relationen och för familjedynamiken. Situationen beskrivs som utmattande och att det inte 

finns tid för ”oss” som par när föräldrarna under lång tid måste prioritera barnets behov och 

den krävande processen för att komma tillrätta med skolfrånvaron. Den ansträngda situationen 

runt ett barn som har svårt att gå i skolan och som mår mycket dåligt ställer stora krav på 

parrelationen och leder inte sällan till skilsmässa (Wrangsjö & Åhlund, 2021). 

Föräldraintervjuerna bekräftar detta genom beskrivningar av komplexiteten som kan leda till 

separation men också till återförening och att komma ut på andra sidan tillsammans. 

Sekvensbegreppet (Wingens et al., 2011) inom livsloppsperspektivet kan tillämpas här för att 

belysa övergångar mellan roller och positioner. Vi ser här exempel på förändrad 

ansvarsfördelning och att föräldrarollen för den ena partnern ändras i och med en separation 

liksom att föräldrarna hittar tillbaka till varandra som par.  

“Om man kollar på min och partnerns resa... i och med att jag var hemma så himla länge så 

blev det ju mycket att jag fick dra ansvaret där och hen... det gick väldigt bra för hen på hens 

företag så det var mycket att göra där också, men mellan... vad blir det...mellan tvåan och 

trean för x så gick vi isär den sommaren... gjorde vi. För det var bara för mycket för oss båda 
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och behövde andas ut. Sen när sommaren var slut så gick vi ihop igen. Samtidigt så när man 

pratat med barnen om den här perioden så har det faktiskt haft en positiv effekt. För min 

partner fick ju knyta an barnen väldigt mycket den veckan när jag inte var där, så det var 

bra.“ 

”den här floskeln att man ska komma närmare varandra har inte riktigt varit våran 

upplevelse utan att vi har haft olika grad, vi har varit oroliga bägge två på olika sätt vid 

olika tillfällen och inte riktigt kunnat…vi har liksom inte kunnat stärka varandra i den här 

oron utan vi har, eh, det har verkligen påverkat förhållandet, det har det gjort men vi har 

också kommit igenom det när vi själva, när det började gå bättre för barnen och vi själva 

började må bättre så har vi haft turen att hitta tillbaka till varandra” 

Några av föräldrarna som var skilda berättade om en komplicerad familjesituation präglad av 

vårdnadstvister och kommunikationssvårigheter. Andra illustrerade hur relationen till ex-

partnern kunde vara stabil och att den andra föräldern i vissa fall utgjorde den kanske enda 

personen som verkligen förstod problematiken fullt ut, som delade ansvaret och orkade 

kämpa.  

“Han är ju den enda som liksom villkorslöst älskar henne lika mycket som jag gör även om 

hon ganska ofta beter sig som en liten skit liksom så... så är det ju bara vi som har samma 

relation till henne och det är väldigt värdefullt att dela med någon, att i och med att hon inte 

har någon mormor och morfar, ingen farmor och farfar, såna som också kanske hade varit 

såna som hade älskat henne även när hon var väldigt besvärlig så.” 

Ytterligare ett exempel på den komplicerade familjesituationen är hur föräldrarna berättar att 

syskonen ibland riskerar att hamna i skymundan och att det är en utmaning att inte låta 

skolfrånvaroproblematiken dominera över familjelivet och var och ens behov. 

“...och ibland kanske man bara pratar om henne (det skolfrånvarande barnet) fast man har 

andra barn också, och andra saker att prata om egentligen. Men det blir bara såhär ”okej, nu 

mår hon dåligt”... alltså man pratar bara om praktiska saker, hur man ska lösa det.  

5.2.4 Det sociala livet 

I intervjuerna framhåller föräldrarna att deras sociala tillvaro har påverkats. Några beskriver 

att det sociala nätverket utgör ett viktigt stöd och är energigivande medan andra illustrerar att 

det inte finns utrymme att upprätthålla och vårda sitt sociala liv och att det i vissa fall har 

utmynnat i undandragande och isolering. 

“Jag orkar inte interagera med andra människor, jag är så dränerad hela tiden så mitt 

sociala batteri hinner aldrig laddas upp överhuvudtaget och det jag lyckas ha på lager där 
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det går åt för att lösa den här situationerna hela tiden. Så mitt sociala liv utanför det här 

har ju absolut blivit lidande på grund av det, ja för det sociala batteriet räcker inte till 

allting” 

Likt hur föräldrarna tidigare har beskrivit att de behöver anpassa relationen till sitt arbete  

synliggörs även i detta tema behovet av att anpassa tillvaron och att vara flexibel i relation till 

sin fritid med familjeliv och sociala relationer. I intervjuerna framkommer också att 

närstående kan vara dels en praktisk resurs för att få tillvaron att gå ihop men också en 

känslomässig tillgång som förstärker känslan av att inte vara ensam. 

 

“vi känner att vi inte vill lämna hen, alltså har x varit hemma själv en hel dag så känns det 

jättetaskigt om vi är borta på kvällen också. Så det där försöker vi också att fixa och trixa 

med. Nu skulle vi, vi var ute och åt med några kompisar för några veckor sen och då var 

tanken att x skulle vara hemma själv då, eh, men då ville hon inte riktigt det så då satte sig 

min mamma som bor 30 mil bort i bilen och kom upp och var med x den kvällen, eh, så att, ja 

vi gör ju lite extra saker så. Det är ju liksom att man är lite standby liksom” 

 

“Sen har vi ju våra...vi har ju mina föräldrar och hens eller min mamma och hennes man, så 

vi har ett ganska stort socialt nät så vi hjälps ju åt liksom. Hade vi varit själva i detta hade det 

varit lite tuffare, men gör det tillsammans alltihopa på något sätt” 

I intervjuerna framkommer att många av föräldrarna skäms och avskärmar sig från sociala 

kontakter som de upplever kan vara dömande och oförstående vilket kan relateras till ett 

misskrediterat stigma (Goffman, 1963/2014). Föräldrarna berättar om sina tankar om 

omgivningens föreställningar om de själva. En förälder beskriver det såhär: 

“man kanske drar sig för att, ja men man kan ju fundera på om man vet till exempel att det 

finns andra föräldrar i x klass, jag menar de måste ju veta att hon inte är där, det kan kännas 

lite jobbigt liksom att träffa på någon i affären och liksom börja prata. Då kan jag känna att 

jag gärna undviker det samtalet för det känns jobbigt att behöva säga att hon är hemma” 

 

Andra synliggör en form av agentskap genom att aktivt välja icke-dömande förstående sociala 

kontakter vilket kan tolkas som en form av motstånd och skydd mot skamkänslor. 

 

“jag vet inte hur många som hade åsikter och förslag på hur man kunde göra och hur man 

skulle göra och så vidare men vi tydde oss till de som hade en förståelse snarare än komma 

med pekpinnar” 
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Att dra sig undan sociala sammanhang beskrivs å ena sidan som kopplat till barnets 

beteendemässiga svårigheter och att det är jobbigt med omgivningens oförståelse och 

tyckande såsom att föräldrarna har curlat barnet för mycket eller att de är otillräckliga i sin 

föräldraförmåga. 

“Min brorsa hade väldigt svårt att förstå, alltså han var väldigt dömande när x var mindre 

och tyckte att det var jag som klemade bort henne, men nu kanske han också har fattat lite 

bättre alltså sådär ”okej, det är inte något syrran gör” 

Å andra sidan kan det sociala undandragandet ses som mer direkt kopplat till den 

normbrytande skolfrånvaroproblematiken som utgör ett avvikande och ett synligt stigma 

vilket också kan beskrivas i termer av att individens situation är misskrediterad (Goffman, 

1963/2014). Att skydda sig genom att undvika omgivningens frågor, och kanske inte utveckla 

sina svar i sammanhang man inte upplever som stödjande och förstående, skulle kunna förstås 

som att man agerar för att dölja sitt stigma (ibid). 

“jag är inte säker på om jag har känt full förståelse från dem inför det här så till och med 

nära släktingar, alltså många, eh, kanske inte närmaste vänner men nån slags bekanta ändå 

ifrågasätter det ju och man känner liksom, man kommer i nån slags försvarsposition” 

I intervjuerna synliggörs att det sociala nätverket för många av föräldrarna är mycket viktigt 

och stödjande. Att det är via sin partner, närstående, vänner och kollegor som föräldrarna 

upplever förståelse och bekräftelse. Flera beskriver att de har vänner med liknande erfarenheter 

som de själva och att det innebär igenkänning och ett ömsesidigt stöd, i likhet med Lindqvist 

(2014). Samtidigt beskriver några av föräldrarna upplevelsen av att det sociala nätverket ibland 

inte förstår familjens situation och att de kommer med tips och råd som föräldern inte upplever 

som relevant eller stödjande, vilket kan leda till att man blir ambivalent och brister i tilliten till 

sig själv. Detta kan tänkas leda till en internalisering av omgivningens pekpinnar och dömande 

inställning, vilket utgör en form av självstigmatisering (Goffman, 1963/2014) 

”jag är inte säker på om jag har känt full förståelse från dem inför det här så till och med nära 

släktingar, alltså många, eh, kanske inte närmaste vänner men nån slags bekanta ändå 

ifrågasätter det ju och man känner liksom, man kommer i nån slags försvarsposition, eh. Så 

jag tycker att trycket kommer från många håll, mycket från skolan och från samhället och sen 

också inifrån”  
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5.3 Stöd 

“Att våra barn till slut fick hjälp var en kombination av väldigt många olika saker. Dels rörde 

det sig om befintlig vård, beprövade metoder, rådgivning och medicinering. Men det var 

framförallt tack vare vårt eget slit, tålamod, tid, tur och det faktum att ett antal personer bröt 

mot regelverket och gjorde sånt som de inte fick, men gjorde ändå för att de visste att det var 

rätt…” (Ernman & Thunberg, 2018) 

5.3.1 Erhållet stöd 

När föräldrarna ombads att berätta om stöd och hjälp för sin egen del under barnens 

skolfrånvaroprocess framkom ofta upplevelser av att det erhållna stödet inte motsvarade 

föräldrarnas behov eller var otillräckligt. Resultatet är samstämmigt med Lindqvists (2014) 

erfarenhet av att professionella aktörer ofta är inriktade på barnets svårigheter och inte 

uppmärksammar föräldrars mående och behov av stöd.  

“för det första så har vi inte fått nåt stöd alls från nånstans what so ever, eh, inte från BUP, 

det var ju bara fokus på sonen, inte på habiliteringen det var ju bara fokus på sonen såklart 

det lilla som var där men om man tittar på de kurser som gavs på autismcentrum så var det 

ju bara ett par kurser och det var ju det stödet liksom men jag hade velat ha nåt eget stöd” 

 

En del av föräldrarna erhöll stöd för barnen och sig själva från exempelvis socialtjänsten, 

barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och barn- och ungdomshabiliteringen medan andra 

upplevde att de inte blev lyssnade på eller att det var oklart vilken hjälp de kunde få. Flera av 

föräldrarna beskriver att de brottats med långa väntetider till vård- och stödinstanser i likhet 

med studien av Martin-Denham (2020) samt bristande samordning och otillräcklig förståelse 

från professionella aktörer. 

 

“socialtjänsten då, de har faktiskt varit det enda stödet vi har haft så tillvida att de har 

faktiskt lyssnat på mig och insett att jo men jag har ju faktiskt väldigt mycket rätt i det jag 

säger och har stöttat mig väldigt mycket” 

 

Föräldrarna berättar att de sökt upp stödinsatser på egen hand och i vissa fall själva bekostat 

juridiskt och psykologiskt stöd. Föräldrarnas aktiva agerande tyder på agentskap för att 

tillfredsställa behov som inte uppmärksammas och tillgodoses på annat sätt. Vidare synliggör 

föräldrarna att de känner sig mer tillfreds och mindre tyngda av ansvar när barnen får stöd och 

mår bättre och när andra aktörer tar över ansvar för att komma tillrätta med skolfrånvaron.  
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“på nåt sätt så hittade jag fram till kommunens anhörigstöd och då fanns det föräldrastöd 

där så kunde man få fem stycken samtal då, föräldrastödjande samtal, och det tyckte jag var 

väldigt bra, då fick jag kontakt med en kvinna som jag gick till några gånger och pratade 

just om föräldrarollen och så, och hon var väldigt bra, det kändes jättebra, att gå till henne. 

Sen var ju det bara fem gånger då men så bad jag om att kunna få något liknande via BUP 

men tyvärr så blev det inte bra, jag kände mig inte stärkt av det, det blev nästan 

tvärtomeffekt” 

Stödjande kontakter präglas enligt föräldrarna av ett förstående, icke-dömande, inlyssnande, 

tillgängligt och flexibelt förhållningssätt. Det framstår som angeläget att stödet har ett tydligt 

fokus på föräldrarnas behov, att det är kravlöst och genomsyras av genuinitet, intresse, 

förståelse, kunskap och framtidstro.  

”jag har haft en kontakt som har varit bra under ja kanske snart ett år, ett halvår, som är 

såhär ”typ” under socialtjänsten fast inte riktigt, hon är, förut hette det skol- och 

familjeteamet, nu heter det föräldrastöd tror jag fast det är liksom en person, hon är kurator 

tror jag, socionom, som är på en enhet som man inte behöver ansöka till eller så och hon 

tillsammans med några kollegor åker runt på skolor och föräldramöten och ger ut reklam 

såhär att kontakta såhär och det är gratis. Jag har hennes mobilnummer och hennes 

mejladress och vi har haft Teamsmöten så här ibland en gång i veckan och ibland typ en 

gång i månaden” 

      Betydelsen av igenkänning genom att dela sina erfarenheter med andra i en liknande situation 

exempelvis via internetforum eller stödgrupper synliggörs genomgående i föräldrarnas 

berättelser. Många av föräldrarna berättade att de var involverade i självhjälpsgrupper och 

flera hade planer och projekt på gång för att stötta andra i samma situation. Detta kan ses som 

empowerment utifrån möjligheten att vara en förändrande kraft både för dem som deltar och 

för samhället (Wright Nielsen, 2015). Dock berättade ett antal av föräldrarna att det också 

kunde vara betungande att lyssna till och läsa om andras svårigheter när de själva befann sig i 

en krävande situation. Detta utgör en viss skillnad mot exempelvis (Lindqvist, 2014) som 

framför att det bästa för föräldrar anses vara att dela tankar och upplevelser med någon som 

varit med om samma sak.  

“Men det är lätt att de tar över ens liv och i de här föräldraforumen är det också ganska lätt 

att man fastnar i…lite negativa spiraler, att det finns ett hopplöshetstänk liksom och att det 

blir ett gnäll och inte så positivt alltid. Inte så framåt och inte så ”vad kan vi göra” utan ”fan 

och skit och helvete, alla är värdelösa och alla är så dåliga, skolan fattar ingenting, ingen 

fattar någonting, alla är sämst” liksom. Och det kan kännas så ibland, men det är inte riktigt 

sant men man kan behöva leta. Man kan behöva ha mer av den här proaktiv, lite pushen att 
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”okej, nej de fattade inte men hur kan vi göra det bättre”, liksom att den biten kan saknas 

ibland i föräldraledda forum, att man fastnar i ältandet av allt som är dåligt istället och 

bekräftandet av att allt är dåligt och värdelöst.” 

Vår tolkning är att det finns en risk att stödet genom andra, som upplevt samma sak, kan bli 

kontraproduktivt om föräldrarna hamnar i en rundgång som inte leder framåt i brist på tydlig 

aktion. I intervjuerna framkommer dessutom en tvekan inför att skriva offentligt om sin familj 

och dess specifika livsomständigheter och sårbarhet. Att vara delaktig i en grupp, på ett forum 

eller liknande, där fokus inte är att hitta lösningar tycks således i enlighet med Lindqvist 

(2014) kunna innebära att föräldern som redan befinner sig i en smärtsam och tyngd situation 

kan bli ännu mer dränerad på energi.  

“Jag tycker det är lite obehagligt att försöka skriva om sin egen situation i en så pass ändå, 

även om man är medlem så är det ändå ett antal tusen medlemmar i forumet men däremot 

följa forumet, gå in och skriva nån stöttande kommentar, tänk på det här, begär 

kartläggning, begär pedagogisk kartläggning och så, att kunna få stötta och också ta del av 

andras berättelser och jamen okej jag vet att vi inte är ensamma men också se lite grann hur 

andra har löst det” 

5.3.2 Projektledaren 

Föräldrarna i studien liknar ofta sin situation med att leda ett företag där de som projektledare 

har uppdraget att samordna och driva processen framåt. Detta överensstämmer med Melvin 

och Maeda (2021) och Cabo Dannow et al. (2018) avseende föräldrars engagemang och 

ansvarstagande i processen runt skolfrånvaron och att föräldrar i brist på omgivningens 

initiativförmåga och ansvarstagande tar på sig rollen som professionella och bär det 

huvudsakliga ansvaret.  

”Det kändes nästan som det var ett heltidsjobb att, man hade ju skolans alla aktörer att 

samordna och uppdatera. Specialpedagoger, mentor, rektor, BUP, eh. Sen hade vi diverse 

olika orosanmälningar, vi hade skolpsykolog och skolkurator så det var väldigt många 

personer inblandade och alla skulle ha information om mötena och om vad som hände och 

inte hände och sådär” 

”det finns liksom inget samarbete mellan de här olika instanserna utan jag blir projektledare 

för det som blir, där mitt barn blir själva projektet vilket är helt absurt egentligen att det ser 

ut på det sättet men i praktiken är det ju så det blir” 

Vidare beskriver föräldrarna i likhet med Ek et al. (2017) att de har flertal kontakter med olika 

instanser som är inkopplade runt barnet och att barnens skolfrånvaro utgör ett projekt som 
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administreras genom en mängd telefonsamtal, möten och skrivelser. Detta kan relateras till en 

situation som kräver att föräldern besitter resurser såsom samhällskunskap, förmåga att 

uttrycka sig i tal och skrift och inte minst självförtroendet som krävs för att göra sin röst hörd 

och bli lyssnad på. Detta kan liknas med empowerment och agency, samt med hur Sjödin & 

Gladh (2018) beskriver föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro som såväl kunniga 

som aktiva i skolfrånvaroprocessen.   

”Jag jobbar som projektledare professionellt och det är typ det man måste vara, 

projektledare. Jag är van att boka möten, jag vet hur man använder Zoom och Teams och 

vilka säkra överföringsmjukvaror för filöverföring när kommunen ska skicka saker till mig, 

jag vet hur man hanterar digitala saker” 

Flera föräldrar upplevde att den byråkratiska processen runt frånvaron hamnade i fokus och att 

tiden inte räckte till omsorgen om barnet i den utsträckning som föräldrarna önskade. 

Föräldrarna uttryckte i stor utsträckning frustration över detta samtidigt som de var tydliga 

med att barnen alltid måste prioriteras och komma i första hand. Här synliggörs hur slitningar 

mellan det engagerade föräldraskapets, å ena sidan ansvar för barnets personliga förhållanden 

och utveckling och å andra sidan att uppfylla skolplikten, utgör en svår balansgång för 

föräldrarna att bemästra på egen hand med känslor av kluvenhet, skuld och 

otillräcklighetskänslor, i likhet med Bodycote (2015).  

”det är så mycket av energin, tiden och fokuset som går på det administrativa, 

projektledningen, så att det är också såhär orättvist mot x kan jag känna liksom att, tänk om 

jag hade kunnat lägga all den här tiden på henne, kanske fixat en praktikplats till henne eller 

haft såhär hemskolning eller liksom såhär, eh, eller, ja liksom, för det orkar man inte med 

henne alltid också, eh, det blir liksom den tiden som blir över som går till 

henne”                                                                                       

Ytterligare ett exempel på det dubbla ansvaret illustreras i beskrivningar av hur de förväntas 

vara ständigt tillgängliga för inblandade parter såväl som för barnet i hemmet och i skolan. 

Föräldrarna förmedlar upplevelsen av att befinna sig i ett konstant stand-by-läge vilket är 

stressande och som påverkar inte minst arbetssituationen. 

”Det betyder att jag hela tiden måste ha telefonen för att kunna svara, jaha vem är det som 

ringer, skit samma att jag sitter i viktiga globala möten liksom, jag måste hela hela tiden 

vara tillgänglig och hur funkar det om man har ett normalt jobb där man kanske är på en 

arbetsplats och man sitter i kassan på Ica eller är sjuksköterska eller lärare, hur fan funkar 

det liksom?” 
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De rättsliga aspekterna av skolfrånvaro belyses också i intervjuerna genom föräldrarnas 

erfarenhet av orosanmälningar till socialtjänsten och hot om vite (Skolverket, 2022) om kravet 

på skolplikten inte uppfylls. Föräldrarnas beskriver upplevelsen av att betraktas som 

anledningen till skolfrånvaron (Pellegrini, 2007) och berättar återkommande om att de blivit 

föremål för orosanmälningar till socialtjänsten och ställda under hot om ekonomiskt vite trots 

att de tar ett mycket stort ansvar för att lösa problemet. Detta utmynnar i en otydlighet i linje 

med Arvidsson och Vesterberg (2020) som framhåller dilemmat i att ansvaret fortsatt vilar på 

vårdnadshavaren att uppfylla skolplikten även om vårdnadshavaren, som kämpar hårt för att 

komma tillrätta med problematiken, ändå inte lyckas.  

”Så mycket av min tid går ju ut på att jonglera alla möten och läsa på och skriva 

överklagan, hantera juridiken runt det här. Hålla ett viteshot stånget så att inte skolan driver 

in det”  

De flesta av informanterna har barn som mår psykiskt dåligt och föräldrarna beskriver att det 

är svårt att nå fram till och att få hjälp från stödjande instanser. Föräldrarna upplever att de i 

hög grad lämnas åt sig själva att klara av en ofta mycket komplex situation. Detta kan tolkas 

som en kamp mellan agency/empowerment och skuld, skam och stigma, det vill säga att vara 

resursstark och träget söka stöd och kämpa för sitt barn parallellt med upplevelsen av att vara 

ensam, utlämnad och otillräcklig.  

”och så har man samtidigt den här pressen så du går ju ständigt runt och har dåligt samvete 

och mår dåligt för att du inte lever upp till någon av de här, deras önskemål och krav, inte 

ens ditt eget barn som bara vill få vara ifred till exempel eller ”nej jag orkar inte för jag mår 

så dåligt” och så måste jag ändå gå in och försöka trycka på så man går alltid runt och mår 

dåligt på nåt sätt i förhållande till alla de här olika, eh. Samtidigt då så är man ju arg hela 

tiden, man vill ju slåss för sitt barn och man gör ju det efter bästa förmåga naturligtvis” 

Inte sällan upplever föräldern att de har mer kunskap om situationen och vad som behövs än 

de stödjande instanserna. Föräldrarna beskriver att de får utbilda de professionella snarare än 

att de själva får stöd och kunskap. Vidare beskrivs upplevelsen av att tvingas in i ramar och 

stödjande upplägg som föräldrarna inte efterfrågar eller upplever som betydelsefulla. 

Föräldrarna synliggör i intervjuerna upplevelsen av att stödet som erbjuds har fel fokus och att 

det känns som att bli toppstyrd och diskvalificerad och inte sedd och tagen för den resurs de är 

i likhet med Mc Donald och Thomas (2003) och Smith (2009).  
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“Men tyvärr är det ju så att de här instanserna samarbetar inte med varann och de jobbar 

oftast mot mig istället för med mig. Som förälder så ses jag som en del av problemet, en 

väldigt stor del av problemet i första hand och inte som en resurs vilket jag borde ses som 

utan jag är problemet därför att jag får inte min son att gå i skolan, jag får inte min son att 

må bättre” 

 

“Vi sökte även såhär föräldrastöd på BUP, men där kände vi ju mer att det var vi som fick 

utbilda dem.” 

 

5.3.3 Önskemål om och behov av stöd  

Att sätta ord på sitt eget behov av stöd uppfattades som något av en utmaning för föräldrarna 

under intervjuerna. Ofta gav föräldrarna snarare uttryck för vad barnen behöver. Detta kan 

relateras till hur Lindqvist (2014) beskriver att föräldrarna sällan får frågan från stödjande 

instanser om hur de själva upplever sin situation, om hur de mår och vad de behöver för stöd. 

Det kan tänkas att föräldrarna är mer vana vid att tala om sitt barns behov än om sitt eget. 

Föräldrarna synliggjorde emellertid att de känner sig avlastade och mår bättre när deras barn 

mår bättre och får adekvat stöd. I föräldrarnas berättelser framkom nationella skillnader 

mellan vilka resurser som finns att tillgå och hur kommuner och regioner betraktar och 

hanterar skolfrånvaro. När föräldrarna specificerade sina önskemål och behov om stöd uppgav 

de samstämmigt att de önskar ett samordnat stöd och att ansvaret för skolfrånvaron fördelas 

mellan de involverade parterna. Föräldrarna uppmärksammar behovet av ökad kunskap om 

skolfrånvaro samt av bärande strukturer och nationella riktlinjer som bidrar till samsyn kring 

hur fenomenet ska hanteras.  

 

“Men sen så upplever jag att någonting som saknas i alla skolor är kompetens kring 

frånvaroproblematik. Jag är förvånad över att det inte finns något liksom... ja men någon 

sådan här praxis, att ”såhär gör man”, ”här är goda tips och råd”. Varför ska varenda liten 

pluttiluttskola i världen uppfinna hjulet så fort ett barn med autism inte klarar av att komma 

till skolan. Det är ju helt orimligt. Samma sak hör jag från vår HAB-psykolog, att hon sitter 

ju i samma samtal ofta på samma skola, alltså med samma rektor fast med olika lärare och 

berättar exakt samma sak igen och igen. Det är som att.... det här copy paste:andet av ”såhär 

kan man göra, det här är en bra lösning, gör den igen” eller ”såhär utreder vi problematisk 

skolfrånvaro, det här är en bra mall för det, såhär kan vi göra, såhär främjar vi skolnärvaro 

hos barn med NPF, såhär kan man göra”, så att de får lite verktyg och stöd, för att jag 

tycker att det saknas…” 
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I intervjuerna efterfrågar föräldrarna stöd som är utformat på deras villkor liksom att bli sedd 

och lyssnad till som experten på sitt barn. Vidare framför föräldrarna vikten av att 

omgivningen har förtroende för förälderns förmåga samt att bemötandet från professionella 

präglas av lyhördhet och medvetenhet om den rådande maktdimensionen.  

 

“fingertoppskänslan i bemötandet och vara medveten om att de här föräldrarna kanske inte 

har sovit på fem nätter för att man är så orolig, man tänker hur ska det gå för mitt barn när 

det inte går i skolan och det jobbet kan man aldrig gå hemifrån utan det har man dygnet 

runt” 

 

 “det är ju också en slags maktutövning som man bör vara medveten om att man har i mötet 

med föräldrar. Man gör ju allt i sin makt som förälder för att lösa en situation, det finns ju 

ingen som tycker att det är bra att ens barn inte går till skolan” 

Många av föräldrarna uttryckte spontant att de ser sig själva som resursstarka individer utifrån 

att de behärskar det svenska språket, att de är förankrade och tar sig fram i samhället och att 

de trots rådande omständigheter ändå klarat sig rätt så bra. Föräldrarna uttrycker genomgående 

stor medvetenhet om sitt privilegium i relation till andra som exempelvis inte har samma 

socioekonomiska förutsättningar och förankring i samhället. Informanterna uttrycker således 

att resursstyrkan (empowerment/agency/resiliens) är i grunden positivt och en tillgång men 

beskriver också att styrkan och kraften kan leda till att de blir betraktade som krävande och 

besvärliga vilket kan leda till att de får mindre stöd och förväntas klara av sina problem på 

egen hand.  

“De har ju alltid tyckt att vi har varit en resursstark familj och då har det kanske varit såhär 

att, då tycker man att nämen då kan man behandla folk på ett annat sätt för att man är så 

resursstark på något vis, men man är inte det i den situationen och det är ju många på de här 

forumen som är själva lärare eller rektorer eller socionomer eller psykologer men det spelar 

ju ingen roll när det är ens eget barn och den förståelsen kan jag tycker saknas” 
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6. Diskussion  

“Små steg och tvära kast. Att följa en ström du inte kan styra, mot ett mål du inte har valt.   

Som en myrstig.” (Sjöblom, 2018) 

Syftet med vår studie har varit att undersöka och få ökad förståelse för hur föräldrars vardag 

och livsvillkor förändras av att ha barn med problematisk skolfrånvaro. Vidare är syftet att få 

ökad kunskap om och förståelse för föräldrars subjektiva upplevelser kopplat till fenomenet.  

Vi har använt livsloppsperspektivet för att illustrera hur skolfrånvaroprocessen består av 

händelser och förlopp som får konsekvenser inom olika livsområden för individen, familjen 

och omgivningen. Till vår hjälp har vi också haft begreppen empowerment, resilience, 

livskvalitet, sorg, kris, skuld, skam och stigma för att analysera och förstå det empiriska 

materialet.  

 

Det är som tidigare beskrivits lagstadgat att barn ska gå i skolan och att föräldrar ska uppfylla 

sin försörjningsplikt. I ljuset av denna grundläggande princip kan skolfrånvaro ses som ett 

normbrytande fenomen vilket utmanar ett så kallat kontrakt om att föräldrar ska kunna gå till 

arbetet i förvissning om att barnet befinner sig inom skolans trygga ramar. Vid förekomsten 

av problematisk skolfrånvaro sätts denna för givet tagna överenskommelse ur spel och det blir 

svårt för föräldern att uppfylla den samhälleliga normen om arbete och samtidigt fullgöra sitt 

ansvar gentemot barnet och skolplikten. I likhet med tidigare forskning visar vår studie att 

problematisk skolfrånvaro inverkar på föräldrars möjlighet att arbeta och försörja sig. 

Föräldrarna gör anpassningar och uppoffringar i syfte att erhålla ökad flexibilitet och 

möjlighet att finnas tillhands för de “hemmasittande” barnens behov och för att möta 

omgivningens krav. Samtidigt som föräldrarna sliter med att tillgodose dessa behov så 

upplever sig många som sämre arbetstagare för att de inte har förutsättningar att prestera och 

utvecklas enligt såväl arbetsgivarens som sina egna förväntningar och samhällsnormer. Å ena 

sidan visar föräldrarna på agentskap genom anpassningar och umbäranden, och å andra sidan 

en självstigmatisering utifrån upplevelsen av svårigheter att leva upp till försörjningsansvaret.  

I det empiriska materialet beskrivs att distansarbete bidrar till stabilisering och normalisering 

av tillvaron för informanterna. De upplever att hemarbete ger större möjlighet att kombinera 

yrkesmässiga åtaganden med att tillgodose barnens behov och omgivningens förväntningar 

relaterat till skolfrånvaron. Möjligheten att arbeta hemifrån medför att föräldrarna upplever 

sig som mindre socialt avvikande då aktiviteter kopplat till skolfrånvaroprocessen, såsom 
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telefonkontakter och möten, som tidigare varit synliga för omgivningen, blir mindre påtagligt 

för omvärlden. Distansarbete framhålls av föräldrarna som praktiskt och känslomässigt 

avlastande och rentav avgörande för att kunna fortsätta arbeta. Att kunna arbeta hemifrån är 

med stor sannolikhet till största del en positiv utveckling för föräldrarna som behöver finnas 

till hands för sina barn och samtidigt kunna upprätthålla sitt arbete och sin försörjning. På 

samma gång väcker det funderingar kring huruvida distansarbetet med sin anonymitet 

möjligen kamouflerar och vidmakthåller ansvaret som vilar på föräldrarna att lösa situationen. 

Detta kan relateras till kritiken mot empowerment- och resiliensbegreppen om att 

samhällsstrukturer som upprätthåller ojämlikhet vidmakthålls och kan förlägga ett orimligt 

stort ansvar på den enskilda föräldern att själv lösa sin situation (Askheim, 2007; Schwarz, 

2018; Wright Nielsen, 2015). Föräldrarnas behov av stöd för att komma tillrätta med 

skolfrånvaron synes inte bli mindre av möjligheten att arbeta hemifrån även om det utifrån 

sett kan framstå som så. Arbetslivet med dess meningsskapande struktur och rutiner anses 

vara en viktig del av tillvaron inte minst då det möter människors sociala och psykologiska 

behov genom mellanmänskliga interaktioner och fysiska möten (Lennéer-Axelson & 

Thylefors, 2018). Inte minst för den “hemmasittande” föräldern torde arbetslivet, förutom att 

vara en källa till försörjning, utgöra ett andningshål och en livlina med möjlighet till egen 

utveckling och känsla av kompetens, social tillhörighet och identitetsskapande. Det går även 

att anta att det blir tydligare skillnader mellan de som har möjlighet att arbeta hemifrån och de 

som inte har möjlighet att anpassa sin arbetssituation och parera skolfrånvarosituationen med 

sin arbetsplats. Vi har i linje med detta kunnat se i studien att föräldrar som har ett mindre 

flexibelt arbete i vissa fall har tvingats ge upp sin anställning och ställts utanför arbetslivet.  

Inom det engagerade föräldraskapet, som enligt Forsberg (2010) och Gottzén (2011) innebär 

en kulturell norm bestående av barncentrering, ansvar och närhet, är det ofta en så kallad 

medelklassmamma som står för omsorgsansvaret. I linje med detta framkommer i studien en 

uttalad uppdelning mellan omsorgs- respektive försörjningsansvaret där det är övervägande 

delen mammor som antar den huvudsakliga projektledarrollen runt barnet och 

skolfrånvaroproblematiken. Studien synliggör hur papporna, som regel, tar 

försörjningsansvaret i samband med den omställning som krävs under skolfrånvaron. 

Papporna utgör i många fall familjens huvudsakliga inkomstkälla och bär ansvaret för att 

bibehålla försörjningen. Det finns inte mycket utrymme att avancera eller söka nytt arbete 

som kanske innebär mer ansvar, tjänsteresor och liknande. I studien synliggör informanterna 

således genom sina berättelser att situationen kräver att föräldrarna fördelar ansvaret mellan 
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sig och inte sällan träder in i traditionella roller som präglas av normativa könsroller och 

traditionella samhällsstrukturer. Detta tycks inträffa även om relationen och uppdelningen 

mellan föräldrarna nödvändigtvis inte har sett ut så tidigare. Livet som var innan sätts så att 

säga på paus och båda föräldrarna kämpar på i sina roller samtidigt som de “sitter still i båten” 

och hoppas på att komma ut på andra sidan. Ansvarsfördelningen och rollerna kan tänkas 

medföra olika upplevelser hos föräldrarna såsom ensamhetskänslor, avundsjuka gentemot den 

andre som antingen “får lov” att gå till jobbet och befinna sig i den “normala” världen om 

dagarna. Den andra föräldern kan känna stress över att leva upp till försörjningsplikten och 

samtidigt otillräcklighet inför barnets behov. Detta skulle sammantaget kunna innebära, i linje 

med vad Bodycote (2015) beskriver, en erfarenhet av att befinna sig i en ständigt pågående 

känslomässig dragkamp och upplevelse av otillräcklighet gentemot familjen, omgivningen 

och sig själv.  

De arbetsrelaterade anpassningar och förändringar som föräldrarna i studien tvingas göra i 

samband med barnens problematiska skolfrånvaro, vilken ofta pågår under lång tid, kan 

innebära såväl kortsiktiga som långsiktiga ekonomiska konsekvenser och oro. Empirin 

synliggör att hela familjen påverkas om det ekonomiska utrymmet minskar påtagligt såsom 

när en inkomst uteblir för att en förälder måste sluta arbeta eller anpassa sin sysselsättning på 

annat sätt. På lång sikt kan effekterna av uteblivna inkomster under en längre tid sannolikt 

påverka den framtida ekonomin, i synnerhet för mamman.  

I likhet med tidigare studier (Carless et al., 2015; Bodycote, 2015; Mc Donald & Thomas, 

2003; Parker et al., 2016; Smith, 2009) visar vår undersökning att föräldrarnas livskvalitet och 

välbefinnande påverkas av skolfrånvaron med exempel på negativa fysiska och emotionella 

effekter på den egna hälsan samt inverkan på familjelivet och sociala relationer. Ur ett 

livsloppsperspektiv synliggörs att en skolfrånvarotrajectory utgörs av ett antal skeden som 

kan relateras till teorins begrepp life events, transitions och turning points. Med detta avses en 

serie faser som rymmer upplevelser och händelser som har inverkan på föräldrarnas 

livssituation. Empirin synliggör detta genom beskrivningarna om en plötslig livsomställande 

förändring i samband med att barnet helt eller delvis slutar gå i skolan. Detta följs av en form 

av nyorienteringsfas då föräldrarna hanterar situationen genom en mängd anpassningar inom 

olika livsområden som därefter pågår under lång tid, inte sällan under flera år. Vidare 

illustrerar materialet att föräldrarna under den här perioden parallellt genomlever en 

krissituation som bryter av mot ett tidigare stabilt tillstånd. Det framhävs även känslor av och 

sorg över såväl barnets som sina egna förluster liksom skuld och otillräcklighet i förhållande 
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till den krävande situationen. Materialet synliggör därutöver en form av skifte i processen och 

en avslutande fas inom skolfrånvarotrajectoryn där föräldrarna i många fall, efter en längre 

tids tvekan inför sin egen förmåga, lyckas uppnå egenmakt och självtillit som i sin tur 

överskuggar känslor av vanmakt och bristande framtidstro.  

Materialet åskådliggör ytterligare en dimension av de redan komplexa tankar och känslor som 

föräldrarna bär på vilket skulle kunna kallas förbjudna tankar. Här avses känslan av att den 

egna stressen och illabefinnandet orsakas av det egna barnet, såväl som tankar om att inte 

mäkta med och om att ge upp. Tankar och känslor av detta slag upplevs som mycket 

skamfyllda och betraktas av föräldrarna som socialt otillåtna. De förbjudna tankarna kommer 

fram i några av intervjuerna men kan sannolikt vara närvarande hos flera av föräldrarna i 

studien. Det tycks dock inte finnas något lämpligt forum för att sätta ord på dessa 

föreställningar utan att riskera att bli sedd som socialt avvikande eller ifrågasatt i sitt 

föräldraskap. Materialet i studien talar även för att föräldrarnas undvikande av att uttrycka 

sina tankar är en form av skyddsmekanism för att inte riskera att hamna i misskreditering, det 

vill säga att bli öppet stigmatiserad. Detta kan även relateras till att föräldrarna antingen själva 

väljer bort socialt umgänge som inte upplevs stödjande eller är försiktiga med vad man delar 

med sig av för att undvika stigmatisering. Erfarenheterna i studien synliggör även föräldrars 

upplevelse av att bli bortvald för att man inte passar in i rådande normer om familjeliv och 

skolgång. Vi kan utifrån empirin förstå att föräldrarna bär på komplexa känslor och ett stort 

ansvar för att komma tillrätta med situationen vilket de har behov av att ventilera i ett tryggt 

och icke-dömande sammanhang.  

Att sätta ord på sitt eget stödbehov uppfattades som något av en utmaning för föräldrarna i 

studien då de ofta gav uttryck för vad barnen behöver i första hand. Det empiriska underlaget 

visar att de stödinsatser som föräldrarna upplevt som hjälpsamma har präglats av 

tillgänglighet och kännetecknats av ett öppet och tillåtande klimat med ett tydligt fokus på 

föräldrarnas situation och behov. Vidare framgår att kontakten med andra som upplevt samma 

sak kan vara stödjande genom den igenkänning och känsla av tillhörighet som det bidrar med. 

Å andra sidan synliggör empirin att det kan ha en motsatt effekt och vara betungande att 

lyssna till och läsa om andras svårigheter när den egna livssituationen är svår och om 

stödgrupper, internetforum och liknande inte har ett tydligt syfte att verka för förändring och 

aktivt agerande. Vidare är vår tolkning att det är vanskligt att i första hand hänvisa föräldrarna 

till sammanhang som bygger på utbyte med andra i liknande situation. Det riskerar att 

förlägga ett orimligt stort ansvar på individen att lösa sin situation på egen hand samtidigt 
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som det friställer samhället från att ombesörja det professionella stöd som efterfrågas i vårt 

empiriska underlag. I resultatet synliggörs vikten av att lyssna in vad individerna själva 

uttrycker att de behöver stöd med och att utforma individuella stödinsatser. Vår uppfattning är 

att det måste vara individen själv som definierar sitt eget stödbehov men att det samtidigt är 

viktigt att samhället kan erbjuda ett icke-dömande holistiskt stöd baserat på kunskap och 

genuint intresse för föräldrarnas erfarenheter, upplevelser och livsvärld. Vi lever i en kultur 

där vi tenderar att tro att vi mår bättre om vi ”berättar allt” för varandra vilket det empiriska 

materialet i studien uttrycker tvivel om genom utsagor om osäkerhet och rädsla inför att 

offentliggöra familjens känsliga situation på exempelvis internetforum. Det kan uppfattas som 

alltför avslöjande och riskabelt vilket vi förstår som ett behov hos föräldrarna av att skydda 

sig genom att välja vad de berättar om sig själva och hur aktiva de är i allmänna sammanhang. 

Vidare illustrerar empirin något av en frustration gentemot betoningen på det verbala samtalet 

som gängse metod i en stödjande kontakt. Här synliggörs att ett konkret och aktionsinriktat 

stöd kan vara viktigare än att “bara prata och prata” i enlighet med hur Sanders (2011) belyser 

att en praktiskt inriktad stödinsats kan bidra till att rusta personen att hantera och utmana ett 

förtryckande system genom att minska hinder mot individens fysiska och psykologiska 

välbefinnande.  

En stor del av forskningen om skolfrånvaro fokuserar på barnet och familjen som bakgrund 

till fenomenet och föräldrarollen ges stor betydelse med avseende på involvering och ansvar i 

skolfrånvaroprocessen (Melvin & Maeda, 2021; Pellegrini, 2007). Detta visar sig även i 

empiri genom att föräldrarna förutom omsorgsansvar även får anta rollen som professionell 

och uppbära det huvudsakliga ansvaret för att lösa sitt barns frånvaroproblematik (Cabo 

Dannow et al., 2018). I materialet synliggörs vidare en tydlig frustration och känsla av 

förolämpning hos föräldrarna av att bli orosanmälda till socialtjänsten samtidigt som de 

kämpar hårt och tar initiativ för att lösa problematiken. Relaterat till detta uttrycker 

föräldrarna en avsaknad av samsyn och fungerande samverkan runt 

skolfrånvaroproblematiken, liksom nationella riktlinjer. Skolfrånvaroproblematiken blir 

således avhängigt föräldrarnas förmåga. Om föräldrarna, i linje med Cabo Dannow et al. 

(2018), saknar resurser för att på egen hand hitta en lösning på problematiken riskerar 

skolfrånvaron att vidmakthållas.  

 

Skolfrånvaro är en flerdimensionell problematik som kräver mångas delaktighet och 

engagemang. Vi instämmer i den tidigare forskningens betoning på vikten av förståelse för 
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samspelet mellan samhälleliga faktorer och skolfrånvaro liksom att tolka skolfrånvaro som en 

meningsfull handling snarare än enbart som ett symtom på bakomliggande svårigheter hos 

individen (Place et al., 2000; Skaaning Knage, 2021). Ansvaret för att komma till rätta med 

skolfrånvaron läggs i dagsläget till mycket stor del på föräldrarna vilket har en betydande 

inverkan på livsvillkoren med avseende på arbetssituation, försörjning, livskvalitet, 

familjesituation och det sociala livet. Utifrån de berättelser vi har tagit del av inom ramen för 

denna studie framstår detta som en påfrestande och orimlig livssituation för föräldrarna. Det 

framgår tydligt av empirin att det föreligger behov av individ- och behovsanpassade 

stödinsatser som intresserar sig för hela människan och familjens situation. Utgångspunkten 

är att möta föräldrarna under skolfrånvaroprocessen, och försöka förstå vad det kan innebära 

för hela familjen inklusive eventuella syskon. Alla som i sitt arbete är involverade i 

skolfrånvaroprocesser bör ha kunskap om och förståelse för helheten runt den unge och att 

familjen inte sällan sätts under högt tryck. Eftersom det till stor del är via föräldrarna som 

barnet får stöd och hjälp framåt i processen är det angeläget att föräldrarna möts av förståelse 

och respekt. Det är angeläget att stödinsatserna genomsyras av ett öppet och icke-dömande 

sammanhang med ett gemensamt utforskande förhållningssätt utifrån den sökandes behov. 

Vidare bör stödet genomsyras av aktivt lyssnande och ett varmt och tillåtande klimat med 

fingertoppskänsla för att individens behov kan variera över tid och pendla mellan att vara 

samtalsinriktad till av mer praktisk karaktär. Vi tänker att i synnerhet socionomer som möter 

barn och föräldrar som kämpar med problematisk skolfrånvaro har möjlighet att agera på en 

såväl individ, - grupp- som samhällsnivå och nyttja sitt stora handlingsutrymme till att 

utforma insatser i enlighet med individernas behov.  

 

Under studiens gång har vi reflekterat kring att det med stor sannolikhet går att tillämpa andra 

perspektiv såsom ett samhällsekonomiskt, - jämlikhets- och intersektionellt perspektiv, för att 

fånga ytterligare dimensioner av våra forskningsfrågor. Vi har haft tillgång till resursstarka 

föräldrars berättelser om hur skolfrånvaro inverkar på livsvillkoren. Det torde finnas ett värde 

i att undersöka hur motsvarande situation tar sig i uttryck inom en mer differentierad 

målgrupp, med andra demografiska egenskaper och förutsättningar. Ytterligare aspekt av 

betydelse att undersöka är den rättsliga dimensionen runt skolfrånvaron, med avseende på 

orosanmälningar och hot om vite. Vad innebär det för familjen att bli föremål för 

orosanmälan och hot om vite till följd av att barnet har svårt att gå i skolan och vilka följder 

får dessa åtgärder för skolfrånvaroprocessen? Vidare under studien har vi reflekterat runt 

betydelsen av att studera individ- och syskonperspektivet med betoning på subjektiva 
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erfarenheter, upplevelser och uppfattningar relaterat till skolfrånvaro och den egna 

livsvärlden. Med individperspektivet avses att undersöka den egna upplevelsen av att vara 

eller ha varit skolfrånvarande och hur livet blev som vuxen därefter. Ett vidare intresse för att 

utforska syskonperspektivet kan utgå från deras subjektiva erfarenheter, upplevelser och 

uppfattningar om att leva i en familj med skolfrånvaroproblematik.  
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INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE 

 

Intervjuguide  
 
Del 1 
 
Bakgrund 
 
1. Berätta om barnets situation i förhållande till skolgången 

 

2. Föräldrarnas bakgrund 
 
 
Del 2  
 
Tema 1  
 
Arbete och ekonomi  
 

1. Har barnets problematiska skolfrånvaro påverkat din arbetssituation/sysselsättning? 
 
2. Har det påverkat din möjlighet till ekonomisk försörjning?  
  

 

Tema 2  
 
Livskvalitet och välbefinnande 
 
1. Har din sociala situation påverkats till följd av barnets problematiska skolfrånvaro? 

 

2. Har dina sociala relationer påverkats till följd av barnets problematiska skolfrånvaro? 

  

3. Upplever du att den aktuella situationen har påverkat din livskvalitet och ditt 

välbefinnande?  

  

 
Tema 3 
 
Önskemål om och behov av stöd 
 
1. Vad har varit viktiga stödfunktioner för dig som förälder? 

 

2. Beskriv vad du anser är viktigt för att stötta/hjälpa föräldrar till barn med problematisk 

skolfrånvaro?  

 

Bilaga 1 – Intervjuguide  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 78 

Bilaga 2 – Respondentvalidering   
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Bilaga 3 – Intresseanmälan   

 

 

  



 83 

  



 84 

 



 85 

 
 

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE 

Informationsbrev  

Detta brev skickas till dig eftersom du har anmält ditt intresse av att låta dig intervjuas inom 

ramen för arbetet med en masteruppsats. Studien syftar till att undersöka hur problematisk 

skolfrånvaro inverkar på föräldrarnas livsvillkor, samt att utforska vad föräldrarna har för 

behov av och önskemål om stöd.  

 

Enskild intervju  

Har du anmält intresse till att delta i den enskilda intervjun kommer vi att kontakta dig för att 

tillsammans planera datum och tid för när den ska äga rum. Intervjun kan med fördel 

genomföras i Göteborg, alternativt på telefon eller genom annat kommunikationsmedel som 

du föredrar. Intervjun beräknas ta cirka en timme.  

 

Vi kommer att spela in intervjun på mobiltelefon eller liknande och sparar därefter ner 

inspelningen på en dator för att kunna skriva ut samtalet ordagrant som text. Sedan raderas 

ljudfilen från mobilen och datorn. Namn och andra uppgifter som kan härledas till dig 

kommer inte finnas med i den slutgiltiga texten. Du kan avbryta din medverkan närsomhelst 

utan att ange något skäl. När vi är klara med studien och den har examinerats och godkänts 

kommer allt inspelat material och textutskrifter raderas såväl digitalt som fysiskt. Studien 

kommer därefter att finnas tillgänglig på webben och som forskningsartikel.  

Diskussionsforum 

Har du anmält intresse till att delta i diskussionerna på forumet xxxxx är tanken att du 

besvarar de frågor som kommer att publiceras av oss. Frågorna kommer utgå från tre till fyra 

teman som är kopplade till studiens syfte. Utgångspunkten är att vi publicerar ett tema åt 

gången, med ungefär en veckas mellanrum. Du väljer själv omfattningen på din medverkan i 

diskussionen och hur många frågor du önskar svara på. Namn och andra uppgifter som kan 

härledas till dig kommer inte att finnas med i den slutgiltiga texten. Du kan avbryta din 

medverkan närsomhelst utan att ange något skäl. När vi är klara med studien och den har 

examinerats och godkänts kommer allt material och textutskrifter raderas såväl digitalt som 

fysiskt. Studien kommer därefter att finnas tillgänglig på webben och som forskningsartikel. 

Bilaga 4 – Informationsbrev och samtyckesblankett 
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INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE 

 

 

Samtyckesblankett 

 

 

 

 

Underskrift 

 

 

 

Namnförtydligande  Ort och datum 

 

 

Kontaktuppgifter  

Emma Rådemo   Stella Skalja 

gusradeem@student.gu.se   gusskaljst@student.gu.se  

 

Elisabeth Punzi (handledare) 

elisabeth.punzi@socwork.gu.se 

 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.   

Mitt deltagande är helt frivilligt och jag är medveten om att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien när jag vill och utan att ange något skäl.  

 

Min underskrift nedan bekräftar att jag väljer att delta i studien och godkänner att 

Göteborgs universitet behandlar mina personuppgifter i enligt med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information.  
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