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Hur föräldrar till hemmasittande barn upplever att det blir bemötta i 

vardagen 
 

Pascal Eklund 

 

I Sverige råder sedan 1962 skolplikt. Trots det så finns det idag barn som 

inte går till skolan vilka ibland kallas hemmasittande. Föräldrarna har 

ansvaret att se till att skolplikten uppfylls. Bakgrunden till varför ett barn 

bli hemmasittande kan vara komplex. Vad gäller barn med problematiskt 

beteende, möts deras föräldrar ofta av fördomar med avseende på att 

föräldrarna bär ett stort ansvar för barnets problematik. Denna studies syfte 

var att undersöka hur föräldrar till hemmasittande barn upplever att de 

uppfattas av andra. Data bestod av semistrukturerade individuella 

intervjuer och analyserades med tematisk analys. Nio informanter 

inkluderades (enbart mammor). Resultatet mynnade ut i tre teman: En 

dålig förälder, En förälder i en svår situation som kämpar samt En 

besvärlig förälder. Studiens resultat kan öka förståelsen hur konstruktivt 

bemötande från omgivningen kan förbättra samarbetet mellan föräldrar 

och skola bland annat.  

 

Keywords: prejudice, mutual understanding, chronic school absenteeism, 

mothers, elementary school 

 

 

Inledning 
 

I Sverige råder det sedan år 1962 skolplikt (www.riksarkivet.se). Sedan 2018 är skolplikten 

från förskoleklass till årskurs nio, vilket innebär att alla barn mellan 6-16 år ska gå i skolan. 

Skolplikten upphör det år barnet fyller 16 år (SFS 2010:800, 7 kap., 10 §, 12§). Barnet ska 

enligt lag ta del av skola under den tiden och det är barnets föräldrar som är ansvariga för att 

skolplikten uppfylls. Skolplikten är både en lagstadgad skyldighet och en rättighet. Alla barn 

som tillhör grundskolan har rätt till att få en kostnadsfri grundläggande utbildning enligt 

skollagen (SFS 2010:800, 7 kap., 2 §, 3 §, 20 §). Trots skolplikt finns det idag i Sverige barn 

som inte går till skolan av olika anledningar. Dessa barn benämns ofta som hemmasittande barn 

och fenomenet har fått större uppmärksamhet i Sverige på senare år. 

 

 

Ogiltig frånvaro bland elever i grundskolan 

 
Frånvaro från skolan är ogiltig om det inte finns giltiga skäl för frånvaron. Giltigt (beviljad 

ledighetsansökan) skäl kan vara att gå på begravning exempelvis eller en kortare semesterresa. 

All frånvaro, giltigt eller ogiltig är dock problematiskt oavsett eftersom barnen inte får den 

utbildningen de har rätt till och detta är ett exempel på det. Den största kartläggningen som har 

gjorts kring elevers ogiltiga frånvaro i bland annat grundskolan kom fram till att det finns 

åtminstone 1700 barn som har ogiltig sammanhängande frånvaro. Det innebär att de har varit 

borta från skolan minst en månad (Skolinspektionen, 2016a; Skolinspektionen, 2016b). 

Under senare år har dessa barn med ogiltig sammanhängande frånvaro börjat benämnas med 

samlingsnamnet hemmasittande. Det finns idag ingen enhällig definition av begreppet 
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hemmasittande barn. Skolinspektionen utgår ifrån att frånvaro ska vara minst fyra veckor för 

att det ska kallas omfattande frånvaro (Skolinspektion, 2016b). En tidsangivelse av Sjödin och 

Gladh (2014) är ”En elev som varit frånvarande under minst tre veckor utan giltig anledning” 

(s. 12). I denna uppsats definieras hemmasittande som elever som varit frånvarande från skolan 

minst ett år. 

Bakgrunden till att ett barn är hemmasittande kan vara mycket komplex och det är flera 

faktorer som kan påverka att ett barn blir hemmasittande (Lauchlan, 2010). Skolinspektionen 

(2016a; 2016b) tar upp tre olika faktorer som ligger till grund för att ett barn blir hemmasittande. 

Dessa är (1) skola, (2) hem/ familj samt (3) individuella. Beträffande skolans roll i varför ett 

barn blir hemmasittande, så finns det tre områden som är centrala. Den första, skolans 

organisatoriska faktorer handlar bland annat om personalomsättningen i skolan (Havik, Bru & 

Ertesvåg, 2015). Ett exempel kan vara att en elev undrar om lektionen kommer ställas in då 

läraren är sjuk och eleven vet inte om det kommer en vikarie. Detta innebär att det uppstår 

osäkerhet och en faktor till att eleven inte går till skolan och i förlängningen, när också 

eventuellt flera faktorer adderas, riskerar att bli hemmasittande. Oförutsägbarheten kan således 

påverka närvaron för eleven. Ett annat område där skolan har en roll i om ett barn blir 

hemmasittande eller inte är pedagogiska faktorer. Dessa handlar bland annat om utformningen 

av lektionen och hur har man anpassat lektionen i förhållande till elevernas individuella behov. 

Det kan även handla om bristande bemötande från läraren till elev (Dube & Orpinas, 2009). 

Det tredje området där skolan har en roll i om ett barn blir hemmasittande handlar om sociala 

faktorer. Sociala faktorer i skolan står för den sociala miljön exempelvis hur barnet trivs i 

skolan, finns det vänner, finns det vuxna som eleverna är trygga med. Att det förekommer 

mobbning kan vara en orsak som leder till ökad frånvaro (Attwood & Croll, 2006). En 

ytterligare skolrelaterad faktor för hemmasittande är brist på kunskap. En undersökning beställd 

av Autism och Asperger förbundet (2013) svarade 77% föräldrar till barn med autism att de 

anser att skolorna har för dålig kunskap om autism. Kunskapsbristen var den främsta orsaken 

till att barnen i denna undersökning var hemma från skolan. 

Beträffande hur hem och/ eller familj är relaterat till om att ett barn blir hemmasittande, 

handlar det om saker som sker i hemmiljö och påverkar barnets motivation att gå till skolan. 

Det kan vara att barnet inte har stöd hemifrån, att föräldrarna talar illa om skolan eller att barnet 

lever i ett hem där det finns missbruk, föräldrarna skiljer sig eller lider av socioekonomisk 

utsatthet (Kearney, 2008).  

Slutligen vad gäller de individuella faktorernas påverkan på varför ett barn blir 

hemmasittande, så kan det till exempelvis handla om psykisk ohälsa i form av ångest. Ingul och 

Nordahl (2013) menar att ångest kan leda till ökad frånvaro då barnet ställs inför saker i skolan 

som kan utlösa ångestfyllda situationer. Många olika faktorer påverkar således om ett barn blir 

hemmasittande (Dube & Orpinas, 2009). 

Även i internationell kontext förekommer fenomenet med hemmasittande barn. I amerikansk 

kontext används begreppen skolvägran/ skolfobi (eng. school refusal/ schoolphobia) och är 

fenomen som bäst beskrivs av barnets ovilja att gå till skolan (Berg, 1992; Berg & McGuire, 

1974). Skolvägran/ skolfobi kan exempelvis ta sig uttryck i emotionell upprördhet när barnet 

ställs inför kravfyllda situationer i skolan genom att barnet blir argt eller inte går till skolan utan 

söker tryggheten i hemmet. Denna vägran av att gå till skolan kan vara högst irrationell. 

Skillnaden mot att skolka är att den som skolkar ofta lämnar hemmet men går inte till skolan 

(Berg, 1992; Berg & McGuire, 1974). Även begreppet kronisk skolfrånvaro (eng. chronic 

school absenteeism) har använts och definieras genom mängden frånvaro under ett skolår som 

10 % av skolårets 180 dagar (Balfanz & Byrnes. 2012). Det finns även här olika tidsangivelser 

för hur länge barnet ska vara hemma för att det ska räknas som kronisk skolfrånvaro, precis 

som för begreppet hemmasittande i Sverige. Lagstiftning och skolplikt skiljer sig mellan länder 

och det kan därför vara svårt att jämföra dessa fenomen mellan länder. 
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Definitioner av fördomar och stigma 

 
Fördom är en attityd som en person formar innan hen har all information. Denna attityd är 

negativ och riktad mot en person eller personer i en särskild grupp endast på grund av deras 

medlemskap i gruppen (Aronson, Wilson, Akert & Sommers, 2018). Fördomar brukar 

beskrivas innehålla tre komponenter: kognitiva, affektiva samt beteendestyrda komponenter 

(Aronson et al., 2018). Den kognitiva komponenten handlar om sterotypiseringar och 

generalisering av en grupp utan hänsyn till vilka som finns i den gruppen, en sorts mental 

genväg (Aronson et al., 2018; Gilbert & Hixon, 1991). Ett exempel relaterat till den här studien 

skulle kunna vara att det finns fördomar mot föräldrar till barn som är hemmasittande, att de är 

dåliga föräldrar. Beträffande den affektiva komponenten innefattar den känslor som rädsla och 

ilska. Känslorna individen har för fenomenet är avgörande för hur individen tänker kring 

fenomenet (Aronson et al., 2018). Ett exempel är att en individ blir rädd för medias rapportering 

om invandring och det skapar ilska gentemot individer som har flytt till Sverige. Avseende den 

beteendestyrda komponenten, så handlar den om hur förutfattade meningar kan leda till 

diskriminering. Diskriminering innebär att individen behandlar andra negativt. Den som har 

fördomar ser andra annorlunda, exempelvis med misstänksamhet (Aronson et al., 2018; 

Greenwald & Pettigrew, 2014). 

Ett närbesläktat begrepp till fördomar är stigma. Ordet stigma härstammar från grekiskan 

och innebar att man skar eller brände in ett märke en slags etikett för att särskilja individen. 

Stigma beskrivs av Goffman (1972) som en misskrediterande egenskap en människa har. En 

egenskap som misskrediterar vissa personer kan vara positiv för andra, låg eller hög status 

exempelvis. Goffman (1972) tar upp att om man har en mångårig utbildning och har ett jobb 

som inte kräver utbildning är de med mångårig utbildning tysta om sin utbildning för att inte 

uppfattas som misslyckade. Detta innebär att egenskaper som kan vara misskrediterande för en 

grupp inte är det för en annan grupp. Goffman (1972) tar upp tre olika typer av stigma: 

kroppsligastigman, karaktärsstigman och gruppstigman. Kroppsligs stigman handlar om 

fysiska handikapp, något som syns. Karaktärsstigman beskriver något om en persons karaktär, 

exempelvis det som sker gentemot personer som har ett missbruk. Gruppstigman berör 

exempelvis individernas medlemskap i olika grupper utifrån bland annat religion, etnicitet, kön 

och klass. Ett exempel kan vara hur personer med annan etnicitet blir bemötta enbart utifrån sin 

etnicitet. Konsekvensen kan bli att de som individen möter tar avstånd och individen blir inte 

accepterad i det sociala samspelet på grund av stigmatiseringen. Stigmatiseringen kan leda till 

diskriminering då individen enbart blir bedömd utifrån sin grupptillhörighet (Gilbert & Hixon, 

1991). Stigma beskrivs som ett fenomen som kan variera kraftigt i hur det tar sig uttryck (Link 

& Phelan 2001). Stigmatiserade blir bland annat de med svag mental hälsa, psykisk ohälsa, de 

som underpresterar i skolan och de som har en svag socioekonomisk ställning (Link & Phelan 

2001).  

Begreppen stigma och fördom har beskrivits som två närliggande begrepp och ibland som 

att de beskriver samma fenomen (Phelan, Link & Dovidio, 2008) men med något olika fokus 

(Stuber, Meyer & Link, 2008). Skillnader mellan begreppen kan beskrivas som att stigma 

fokuserar på en nivå med individuella faktorer så som sjukdom eller ”avvikande” identitet 

medan modeller om fördomar vanligtvis fokuserar på det som är utmärkande på gruppnivå så 

som ras (Phelan, Link & Dovidio, 2008). När man utgår från begreppet fördomar förbises ibland 

den stress individen utsätts för när den upplever sig stigmatiserad. Att utgå från begreppet 

stigmatisering kan göra att man förbiser den stress som kommer av interpersonella och 

strukturella former av fördomar och diskriminering (Stuber, Meyer & Link, 2008).  
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Stigmatisering kan vidare leda till ohälsa, exempelvis depression och andra negativa 

känsloreaktioner (Baxter, 1989, Mickelson, 2001).  

 

 

Bemötande av föräldrar till barn med ”osynliga” handikapp  

 
Föräldrar till barn med olika typer av beteendeproblematik och ”osynliga handikapp” möts ofta 

av fördomar och stigmatisering. Stigmatisering av föräldrar till barn med osynliga handikapp 

sker på flera olika sätt. Det sker både en stigmatisering som blivit generaliserad från barnet till 

föräldern med avseende på barnets problematik samt en stigmatisering av föräldern som anses 

att vara en dålig förälder till barnet och orsak till barnets problematik (Francis, 2012). Detta 

innebär med andra ord att föräldern blir stigmatiserad genom association till barnet som är 

stigmatiserat på grund av sitt problem. De handlar om föreställningar om att föräldern själv bär 

ett stort ansvar för barnets problem och möjliggör att problemet kan fortgå (Koro-Ljungberg & 

Bussing, 2009). Till exempel kan det anses att föräldern gör ett ”dåligt jobb” genom att inte 

kunna kontrollera sitt barn (till exempel i samband med beteendeproblematik), inte ha kunskap 

till att kunna ge barnet hälsosam mat (till exempel i samband med barnets övervikt) eller inte 

förmå sitt barn att gå till skolan (till exempel i samband med hemmasittande barn).   

Vad gäller föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar visar studier att föräldrarna 

ofta upplever sig bli negativt bemötta och behandlade. Exempelvis, visade Farrugia (2009) att 

om barnet hade en autismdiagnos upplevde föräldrarna att de blev diskriminerade och orättvist 

behandlade av andra enbart för att deras barn hade en autismdiagnos. För att motverka stigma 

behövde föräldrarna beskriva problemen ur en medicinsk synvinkel. Huvudfyndet i denna 

undersökningen är att föräldrar använder sig av medicin på ett strategisk vis för att undslippa 

att bli stigmatiserade och tar således hjälp av den medicinska diskursen.  

Gray (2002) undersökte de känslor och tankar som föräldrar till barn med högfungerande 

autism förknippade med andras attityder och förutfattade meningar. Resultatet visade att en 

majoritet av föräldrarna upplevde både diskriminering av andra på grund av stigmat och att 

föräldrarna även skämdes över sitt barns tillstånd. Dessa upplevelser var vanligare hos 

mammorna än hos papporna. Mammorna upplevde oftare negativt bemötande från andra, till 

exempel att andra undvek dem samt att de fick nedsättande kommentarer enbart utifrån sin 

grupptillhörighet i form av förälder till ett barn med högfungerande autism.  

Beträffande föräldrar till barn med ADHD, fann dosReis, Barksdale, Sherman, Maloney och 

Charach (2010) att majoriteten av dessa föräldrar utryckte att de kände att det blev exkluderade 

från den sociala gemenskapen. Det fanns en oro att samhället skulle kategorisera deras barn 

som exempelvis bråkiga. Vidare fann Harborne, Wolpert och Clare (2004) att föräldrar till 

pojkar med ADHD uppfattade att de blev skuldbelagda på grund av sina barns 

beteendeproblematik. Skuldbeläggningen upplevdes handla om att mammorna var dåliga 

föräldrar och att medicin inte behövdes utan var en ”quick fix” istället för att uppfostra barnen 

”rätt” från början. Beträffande mammor till barn med osynliga sociala, emotionella och 

beteendemässiga handikapp fann Blum (2007) att mammorna skuldbelades och hölls ansvariga 

för familjen. Mammorna själva uppfattade att de kritiserades av andra och att de själva var 

orsaken till barnets problem. Om föräldrarna uppfattade att de blev stigmatiserade på grund av 

sitt barns beteendeproblematik om de sökte hjälp för sitt barn kunde det resultera i att de inte 

sökte hjälp och stöd. Därför behöver det tas hänsyn till föräldrars uppfattade oro för 

stigmatisering (Dempster, Wildman & Keating, 2013). Fördomar, stigmatisering och 

skuldbeläggning av föräldrar sker gentemot föräldrar till barn med olika problem (Koro & 

Bussing, 2009; Kokkonen, 2009). Även när ett barn blir hemmasittande kan det uppfattas som 

att föräldrarna brister i sitt föräldraskap och de bemöts negativt av omgivningen. Vad gäller 

barn som är hemmasittande är en del av föräldraansvaret att få barnen att gå till skolan. 
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Förälderns känsla av det misslyckande som uppstår om den inte får iväg sitt barn till skolan kan 

i sig vara svårt nog, men det kan bli ytterligare problematiskt om föräldrar även upplever att 

omgivningen skuldbelägger och uttrycker fördomar gentemot dem.  

Denna grupp har inte undersökts från detta perspektiv tidigare därav motiveras denna studie 

med syftet att undersöka hur föräldrar till hemmasittande barn upplever att de uppfattas av 

andra. 

 

 

Metod 
 

Den här studien hade en kvalitativ ansats och grundade sig i hermeneutiken. Hermeneutisk 

ansats innebär att forskaren är redskapet och genom dennes tolkning och förståelse av data 

framkommer ny kunskap ur materialet (Langemar, 2008). Ansatsen har varit induktiv då ingen 

teori har legat till grund i datainsamlingen och utformningen av intervjuguiden (Braun & 

Clarke, 2006). 
 

 

Deltagare 
 

För den här studien användes ett ändamålsenligt urval genom rekrytering via Facebookgrupper 

för föräldrar till hemmasittande barn. Ändamålsenligt urval innebär att de som är med i studien 

kan svara på forskningsfrågan genom att de har erfarenheter av fenomenet och innehar relevant 

information (Palys, 2008). Inklusionskriterierna var föräldrar till barn som klassats som 

hemmasittande under tiden de gick i grundskolan och var borta från skolan under minst 1 år, 

alla barnen hade ett pågående hemmasittande. Exklusionskriterier var annan vårdnadsgivare 

såsom familjehemsföräldrar. Informanterna som inkluderades i denna studie var nio kvinnor 

som var mammor till barn som varit eller är hemmasittande. Kvinnornas ålder varierade från 

37 till 52 år (M = 43.77 år, SD = 5.07 år). Fem av informanterna var ensamstående. Boendeform 

varierade bland informanterna och det fanns boende i hyreslägenhet, bostadsrätt samt villa/ 

radhus representerade. Två av informanterna bodde på landsbygd, två i större städer och övriga 

bodde i mindre städer/ samhällen. Barnens åldrar varierade från 11 till 16 år (M = 13.67, SD = 

1.69). Tiden barnen varit hemma varierade mellan 12 till 48 månader (Mdn = 15.00).   

 

 

Material 
 

Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide. För att fånga informanternas 

upplevelse i möten med personer som de förväntas stöta på i sin vardag så ställdes frågorna 

utifrån de tre grupperna: (1) de som känner dem väl, nära anhöriga och vänner, (2) de som inte 

känner dem så väl, bekanta och mer avlägsna vänner (3) och professionella i skolan. 

Bemötandet från dessa tre grupper var i fokus och frågorna öppnade upp för att informanterna 

skulle kunna beskriva exempel och tillfällen där de upplevt bra och sämre bemötande. Frågorna 

fokuserade på att locka fram berättelser om hur föräldrarna upplever att de uppfattas av andra. 

Frågorna skulle locka fram beskrivningar av tankar och känslor som uppstått när föräldern 

bemötts på olika sätt men också locka fram beskrivningar av vad föräldern önskade att andra 

visste om situationen att vara förälder till ett hemmasittande barn. Följdfrågor användes för att 

få informanterna att fördjupa sina beskrivningar av sina upplevelser. Intervjuerna öppnades 

med en fråga om vad informanten trodde att omgivningen tänker om hen som förälder till ett 

hemmasittande barn och en fråga om hur informanten tror att uppfattningar om föräldrar till 
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hemmasittande barn ser ut. Sedan gick frågorna in mer specifikt på de ovan beskrivna 

grupperna, (1) nära anhöriga, så som närmaste bekantskapskrets, (2) bekanta och mer avlägsna 

vänner, så som kollegor, andra barns föräldrar och så vidare samt (3) professionella i skolan. 

Informanterna fick beskriva hur de uppfattar att andra reagerar när de får veta att hen har ett 

barn som är hemmasittande, hur de uppfattar att andra tänker om deras föräldraskap och ge 

konkreta exempel på situationer där de bemötts både på ett sätt som de uppfattat som positivt 

och som negativt. Informanterna får även beskriva hur de önskar bli bemötta och vad de önskar 

att människor som de möter visste om hur det är att ha ett barn som är hemmasittande. Under 

och efter intervjun fördes minnesanteckningar om intervjun som just skett. Detta för att skapa 

en minnesbild över intervjusituationen och om något uppstod där som skulle kunna påverka 

analysprocessen. 

 

 

Procedur 
 

Informanterna rekryterades via två Facebookgrupper för föräldrar till hemmasittande barn. 

Administratörerna för de olika grupperna kontaktades först med förfrågan om det var möjligt 

att gå med i gruppen med avsikt att rekrytera informanter inom Facebookgrupperna. 

Administratörerna fick även missivbrevet där det framgick vad studiens syfte var, samt hur 

studien beaktade de forskningsetiska principerna. Efter att ha fått skriftligt godkännande att gå 

med i gruppen för ändamålet postades en kort presentation av forskaren och en beskrivning av 

studien, och vilka kriterier informanter behövde uppfylla för att vara aktuella för studien, på 

gruppens sida. Missivbrevet bifogades som en fil i meddelandet. Missivbrevet, och studien i sin 

helhet, bygger på de forskningsetiska principer som gäller för forskning inom det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området (Vetenskapsrådet, 2017). Information om studiens syfte samt 

informationsbrevet att deltagande var frivilligt och att det var fritt att avbryta när som helst utan 

att uppge anledning, att eventuella identifierande uppgifter behandlades konfidentiellt samt att 

materialet endast skulle användas i forskningssyfte. För att ytterligare minska risken att någon 

i studien skulle bli identifierad raderades meddelandet på gruppernas sidor när inklusion till 

studien avslutats med tanke på att flera informanter svarat direkt på meddelandet att de varit 

intresserade vilket andra kunde se.  

Deltagarna tog själva kontakt för att förmedla sitt intresse för att vara med i studien via 

Facebookgruppen och via privat meddelande på Facebook. Efter avstämning av inklusions- och 

exklusionskriterier planerades tidpunkt för intervju in. Frågeguiden hade under utvecklingen 

testats på en person som inte hade erfarenhet av hemmasittande barn. Därför genomföres en 

första intervju med tankar om att det skulle kunna bli en pilotintervju om inte intervjuguiden 

fungerade för att locka fram berättelser som besvarade syftet. Inga förändringar genomfördes i 

intervjuguiden efter den första intervjun. Som muntligt samtycke räknades att informanterna sa 

ja till att delta i intervjun efter att ha tagit del av information om studien muntligt och skriftligt. 

Alla intervjuerna förutom en genomfördes på distans via ett videomötesverktyg (Skype eller 

Messenger) på dator eller smartphone. Intervjuerna spelades in med diktafon. Alla ljudfiler 

laddades över till dator som skyddas av lösenord. Alla ljudfiler raderades efter att 

examensarbetet var godkänt. När examensarbetet var avslutat och godkänt så fick 

informanterna ta del av examensarbetet genom en länk till examensarbetet i de båda 

Facebookgrupperna.  

 

 

Databearbetning 
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Insamlade data analyserade med Tematisk analys (Braun & Clarke, 2006; Langemar, 2008). 

Intervjuerna transkriberades först ordagrant. Den transkriberade texten blev totalt 69 sidor i 12 

punkter med typsnittet Times New Roman, enkelt radavstånd. Det genomsnittliga sidantalet för 

varje intervju blev cirka sju sidor. Intervjutiden var mellan 31-89 minuter med en total tid på 

453 minuter. Totalt genomfördes nio intervjuer. 

För att lära känna materialet och få en djupare förståelse för informanternas berättelser 

lyssnades ljudinspelningarna igenom och texterna lästes i sin helhet flera gånger. Som ett första 

steg i analysen markerades stycken, meningar och ord i texten som var relevanta för att besvara 

syftet. Dessa markerades i textredigeringsprogrammet Word och en färg valdes per intervju för 

att på ett enklare sätt kunna hitta tillbaka till rätt intervju vid behov. Citaten som markerats 

klipptes ut ur texten och sorterades tillsammans med andra citat som uttryckte liknande eller 

samma sak. När det uppstod tveksamhet över innebörden i ett citat söktes citatet fram i sitt 

sammanhang i hela texten och kontrollerades att inte innebörden förändrades. De grupperade 

citaten bildade preliminära teman. De preliminära teman som hittats jämfördes med varandra 

för att kontrollera att teman som beskrev samma sak kom tillsammans i ett gemensamt tema. I 

början fanns många teman som sedan succesivt bearbetades till färre teman. För varje tema 

lästes sedan all text igenom igen för att kontrollera att inget som tillhörde temat hade missats. 

Slutligen sattes en benämning för varje tema. Varje tema belyses i resultatet med citat för att 

föra fram informanternas berättelse ännu tydligare. Analysen skedde på ett textnära sätt. 

Under analysarbetet diskuterades analysen kontinuerligt med handledaren för detta 

examensarbete för att på vis få andra ögon på analysen så att den inte avvek från syftet eller att 

texten tolkades för långt och för tidigt i processen med risk för att övertolka materialet.  

 

 

Resultat 
 

Analysen mynnade ut i tre teman med tillhörande underteman. Se Tabell 1 för en översikt över 

citat, teman och underteman. Nedan redovisas alla tema ingående med underteman och citat. 

 

Tabell 1  

Citat, undertema och tema 

Citat Undertema Tema 

 

Jag tror fortfarande att många tror ju på det 

här svart eller vitt liksom att det bara är att 

sätta ner foten. (Informant 5) 

 

Saknar auktoritet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dålig förälder   

…känner att skolan någonstans misstror att 

vi gör något. Så inte… barnet ska gå till 

skolan det skulle vi aldrig liksom göra. Vi 

har alltid pratat gott om skolan, och det 

liksom är… det så skulle vi aldrig göra. Vi 

har alltid pratat gott om skolan. Och det är 

en viktig del av, av livet, att gå till skolan 

liksom (Informant 5) 

 

 

 

 

Möts av 

misstroende  

Han går till skolan när han är hos mig… så 

det måste vara du… det måste vara dig det 

är fel på… (Informant 8) 

 

Skuldbelagd 
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Det måste vara det med rektorn som sa att vi 

skulle få vite om vi inte fick iväg barnet till 

skolan (Informant 6) 

 

Hot om 

konsekvenser 

 

Det är väl… otillräcklighet och… alltså… 

ifrågasättandet… man är en sämre förälder 

liksom (Informant 1) 

 

Brister i sin 

föräldraroll 

 

Men de flesta tycker jag är väldigt 

förstående… liksom wow vad jobbigt… och 

de vill hjälpa till på något vis (Informant 4) 

 

 

Förståelse för 

situationen 

 

 

 

En förälder i en svår 

situation som kämpar  Oftast är det så att har man barn med 

svårigheter så omger man sig bara med folk 

som förstår dig därför man tröttnar på att 

förklara hur svårt saker kan vara (Informant 

6) 

 

 

Gemensamma 

erfarenheter 

De tycker att jag är… oerhört jobbig… 

påfrestande… en som man vill 

undvika…(Informant 1) 

 

 

Upplevs som 

jobbig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

En besvärlig förälder  

 

 

 

 

 

Undviker att… att umgås med dem som jag 

måste förklara mig för hela tiden… så kan det 

bli… (Informant 3) 

 

Relationer 

förändras för man 

uppfattas leva 

olika liv  

 

Jag tycker vissa lärare tar väldigt lättvindigt 

på det… (Informant 3) 

 

 

Överbeskyddande 

Undanglidande för det egentligen vill mycket 

men det har ej tid (Informant 1) 

 

Kräver insatser 

jag märker också att 99% av de jag träffar på 

skolan har ingen kunskap om NPF… 

(Informant 7) 

 

Skyller barnets 

problem på 

diagnoser för att 

få hjälp 

  

 

 

En dålig förälder   
 

Det första temat handlar om hur informanterna på olika sätt i mötet med andra personer 

upplever att de uppfattas som dåliga föräldrar som saknar auktoritet. Detta resulterar i att de 

inte får iväg barnet till skolan, att de brister i sin föräldraroll genom att inte kunna uppfylla 

exempelvis skolplikten och att de skuldbeläggs för barnets problem. I det här temat beskriver 

informanterna även hur de bemöts av hot om allvarliga konsekvenser, misstroende och hur de 

upplever maktlöshet i bemötandet med framförallt skolan som är en auktoritär institution. 

Resultat av misstroende för deras situation och i hur de hanterar situationen upplevs kunna få 

mycket allvarliga konsekvenser, exempelvis att bli fråntaget sitt barn.  
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Saknar auktoritet. Ett starkt framträdande tema i informanternas berättelser var hur de ofta 

bemöts och uppfattas att de inte är tillräckligt auktoritära och saknar disciplin i sin föräldraroll 

”Framförallt att man borde vara mer tydlig och vara mer bestämd mot sitt barn, det är nog det 

många tycker” (Informant 3). 

Samtliga informanter beskriver hur andra personer menar att de inte tillräckligt försöker att få 

iväg barnet till skolan, att personer i omgivningen uppfattar att barnet är ouppfostrat eller lat 

och att föräldrarna inte kunde sätta gränser och var veka inför barnet. Informanterna säger att 

de uppfattas som mesiga, att de ”curlar” sina barn och att de ofta får förslag som exempelvis att 

tvinga sitt barn genom att exempelvis lyfta in barnet i bilen för att ta det till skolan ”…när man 

sitter på jobbet och pratar om barn och om hur det fungerar då har man fått kommentarer som 

oj, vilken curling” (Informant 9). Denna oförståelse för komplexiteten i att få iväg ett 

hemmasittande barn till skolan upplevs som att förenkla problematiken kring barnet. Ibland kan 

problematiken att barnet inte vill gå handla om osynliga handikapp eller psykisk ohälsa. 

Somliga har förståelse för problematiken men ändå är denna erfarenhet något som alla 

informanter delar. 

 

Ofta är det ju så, varför skickar ni inte bara iväg barnet…varför lyfter ni inte bara ut barnet 

i bilen… eller så… det är väl inte så svårt, de är ju bara barn… antingen så går det att 

resonera eller så får man lyfta ut dem i bilen, de förslagen har jag fått… eller ta bort deras 

datorer valfria prylar och så… som du tror de är intresserade av så blir det tråkigt så går 

de till skolan (Informant 6). 

 

Brister i sin föräldraroll. Informanterna beskriver också hur de upplever i bemötandet att de 

uppfattas av andra att de brister i sin föräldraroll och att det är något som de gör fel som föräldrar 

som orsakar barnets hemmasittande ”Jag tror att de tänker mycket… att man är… det är lite det 

här… misslyckande. Vad gör de för fel, liksom… lite det… så tror jag att många som inte har 

denna problematik tänker” (Informant 1). 

En informant beskrev det som att hon upplever att hon uppfattas som överbeskyddande och 

inkompetent och att inte vilja ta ansvar för problemet. Detta bemötande kommer från personer 

i omgivningen och även från skolan där det framkommer erfarenheter om att rektorer misstror 

att föräldrarna inte motiverar barnet att gå till skolan, eller att föräldrarna försöker lägga över 

problemet på skolan på grund av sin egen inkompetens som förälder. Informanterna beskriver 

hur de ifrågasätts i sin roll som föräldrar. Skolan beskrivs som att vilja lägga över problematiken 

helt på föräldrarna ”När vi kom till en ny skola, så ringde rektorn, och hade ett långt, långt, 

långt samtal med mig om det här med skolplikt… jag sa att jag var införstådd med det” 

(Informant 4). 

En informant beskrev också hur barnet går mer till skolan när hon är hos sin pappa och att det 

påverkar bilden av henne själv som förälder. Att uppfattas som en dålig förälder beskrivs också 

väcka känslor av skam och skuld och det är ofta en svår balansgång där man ibland också 

behöver vara ”snäll” mot barnet och kanske tillåta att, som en informant beskriver, barnet får 

en skål chips, trots att det är måndag.  

Informanterna beskrev också hur de får många förslag från andra personer på hur de ska agera 

i sin föräldraroll för att få sitt barn till skolan. Dessa kommentarer i all sin välmening landar 

ofta negativt hos mottagaren, med en känsla av att den som kommenterar inte tror att föräldrarna 

redan provat allt. Ofta kan det handla om att man ska göra tiden hemma så tråkigt som möjligt 

och ta ifrån barnen datorer och TV-spel. Ibland kan föräldrarna känna sig tvingade att testa 

dessa nya förslag, framförallt om de kommer från skolan, och när det inte fungerar beskrivs det 

väcka ännu mer förtvivlan över situationen.  
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Det finns också i informanternas beskrivning erfarenheter av att personer har uttryckt att 

diagnosen kommer av att man inte orkar uppfostra sitt barn. Det finns en okunskap hos personer 

i informanternas omgivning, men ändå ett behov av att uttrycka sina åsikter.  

 

Det som är jobbigt är när de frågar, har du testat detta och har du testat detta… och man 

bara suckar. Ja, det var typ det första jag testade… återigen jag tror det är väldigt svårt att 

sätta sig in i det. Men just därför ska man vara väldigt noga med att inte döma. (Informant 

8). 

 

Skuldbelagd. I det här undertemat samlas berättelser om att skulden för hemmasittandet 

läggs på föräldrarna. Även när barnet mår dåligt så läggs skulden för det på föräldrarna. 

Skuldbeläggningen skapar ibland också en känsla av skuld hos informanterna. Ibland kan det 

skilja sig i hur frånvaron är beroende på om barnet bor hos den ena eller andra föräldern efter 

skilsmässa, vilket ytterligare skuldbelägger den föräldern där barnet har mer frånvaro ”Bland 

annat en kommentar, att vi har fått kommentarer: hon skulle bo hos mig en vecka så skulle hon 

inte vara så slarvig” (Informant 5). Skuldbeläggandet kan också handla om att man tillåter 

barnet som mår dåligt att få spela exempelvis TV-spel under dagar då barnet inte är i skolan. 

”Just det där skuldbeläggandet blir det återigen… att man blir skuldbelagd för något (TV-spelet) 

som man ser har räddat livet på dem liksom” (Informant 1). 

 

Hot om konsekvenser. Informanter har upplevt hot om konsekvenser, framförallt från skola, 

på grund av att barnet är hemmasittande. De kan handla om att få vite för att barnet är hemma 

men även så långtgående konsekvenser som att barnet ska tas ifrån en om föräldrarna inte kan 

förmå barnet att gå till skolan. ”Det är fullständigt skrämmande som förälder att se sitt barn 

ligga och lida så mycket och inte vilja leva… då hade man… man vill inte ha hot om att få sitt 

barn fråntaget sig då…” (Informant 2). 

 

Möts av misstroende. Informanterna beskriver att de ofta upplever att de blir misstrodda hur 

mycket de än förklarar om sin situation, vilket är sårande. Även om personer i omgivningen 

säger att de förstår kan de ibland ställa frågor som gör att föräldrarna känner sig misstrodda och 

ifrågasatta. De behöver förklara sig när de gör anpassningar för sitt barn. Det finns en önskan 

om en acceptans för att de behöver göra saker på sitt sätt, som fungerar för dem. Det kan handla 

om att skolan tror att föräldrarna baktalar skolan och inte motiverar barnet tillräckligt för att gå. 

Misstroende beskrivs väcka ett ifrågasättande av sig själv som förälder och de val man gör. Om 

en professionell person bekräftar det informanter säger så minskar misstroendet. Om det finns 

en diagnos finns möjligheter också att bli trodd. Misstroende beskrivs också kunna leda till 

maktlöshet gentemot andra auktoriteter. ”Maktlösheten är nog den mest förödande känslan 

liksom, man kan inte påverka sin situation” (Informant 1). 

En maktlöshet beskrivs som att vara sårbar gentemot personer som berättar hur man ska göra. 

Personer i maktposition som inte har förståelse för situationen kan väcka stor frustration.  

 

… då blev vi inkallade av läraren till skolan, då min son gick och la sig på golvet och fick 

då till oss att vi inte lägger honom i tid. Vi skrattade bara. Vi förklarade hur det var med 

läggningsrutiner hemma, men hon trodde inte på oss. Blev väldigt misstänkliggjorda av 

henne kände jag, och vi gjorde allt vi kunde för att skapa förståelse, men den här läraren 

valde att inte lyssna på det (Informant 7). 

 

 

En förälder i en svår situation som kämpar 
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Informanterna beskriver också att de upplever ett gott bemötande från andra personer genom 

att de visar empati och förståelse för informanternas situation. Personer med likande 

erfarenheter beskrivs vara de som ofta bemöter informanterna med förståelse och empati vilket 

av informanterna uppfattas bottna ur liknande erfarenheter. Andra personer med samma eller 

liknande erfarenheter beskrivs också ha ett bättre bemötande en de som inte delar samma 

erfarenheter. Detta visar sig framförallt i samtal gällande barnet som är hemmasittande genom 

att de visar förståelse för förälderns svåra situation.  

 

Förståelse för situationen. Informanterna beskriver att de också upplever att de uppfattas 

som bra föräldrar som lyssnar till sitt barn och att de som förälder känner sitt barn bäst och vet 

vad barnet behöver. ”Det finns ju flera uppfattningar… jag vet ju också att… att det finns 

uppfattningar att jag är en bra förälder som lyssnar på mitt barn, och ser till barnets mående om 

man säger så… ser till min dotters mående” (Informant 6). 

Det goda bemötandet innehåller förståelse och också uppskattning för att klara av att hantera 

situationen som förälder, och en informant beskriver att hon ”hyllas” för sitt engagemang. 

Personer runt omkring kan uppfatta föräldrarna som starka men också missa att det är otroligt 

jobbigt att gå igenom en sådan situation, och informanter beskriver att de behöver vara starka 

och inte visa att de är sköra. Informanterna beskriver också att det finns en nyfikenhet hos 

omgivningen en vilja att förstå, utan att skuldbelägga föräldrarna. Förståelse för hur jobbigt det 

är beskrivs som viktigt. De som står nära beskrivs ofta förstå bäst men även stöd från arbetet 

beskrivs som viktigt för att själv kunna hantera situationen. Det finns även beskrivningar från 

informanter om hur de bemötts av oförståelse och det finns en önskan om förståelse för hur 

svårt livet är när det inte fungerar.  

 

De som förstår… och vet hur jag är som person, vet ju att jag gör allt för mina barn och 

att jag har mer eller mindre pausat mitt liv just nu för att få barnen till skolan så de som 

ser den bilden de förstår nog (Informant 9). 

 

Gemensamma erfarenheter. Personer som har erfarenheter som liknar informanterna visar 

större förståelse än andra. ”…att slippa förklara, för hon vet redan vad jag snackar om… hon 

vet ad jag pratar om. Den känslan är så oerhört befriande. Det känns väldigt bra, känslan är 

befriande… och lycka” (Informant 1). 

Vänner som sitter i samma sits ger värdefullt utbyte och gör att man dras till dessa vänner mer 

än innan. Andra kan visa empati men full förståelse får man framförallt från dem som upplevt 

samma sak. Att omge sig med dem som har gemensamma erfarenheter beskrivs också bidra till 

att man slipper förklara sig och situationen. 

Att byta erfarenheter och möta dem med samma problem gör att man inte känner sig så ensam.  

 

… det känns väldigt tryggt att ha vänner som har det här med samma referens. Att de har 

egna barn med liknande problematik. Med liknande handikapp. Vi har två stycken som 

har liknande handikapp och man kan se att det blir bättre, så det känns tryggt (Informant 

7). 

 

 

En besvärlig förälder 
 

Bemötandet får konsekvenser för relationer. Gentemot skolan upplever informanterna att de 

upplevs som jobbiga och krävande. I andra fall avstår informanterna från att behålla relationer 

med de som ifrågasätter och inte förstår, men det finns även exempel på att dessa personer 
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själva drar sig undan relationen. Här framträder problem framförallt i bemötandet från skolan 

som beskrivs som i vissa fall inte se allvaret i det bakomliggande och glider undan sitt ansvar.  

 

Upplevs som jobbig. Informanter beskriver hur de uppfattas som jobbiga föräldrar när de 

ställer krav på stöd till sitt barn och som överbeskyddande och aldrig nöjd med insatserna. När 

man är en jobbig förälder som ”ligger på” och ställer krav så upplevs det att andra backar undan 

från en. Detta beskrivs i förhållande till framförallt skolan.  

 

Då har jag blivit bemött väldigt många från skolchefer, rektorer, alla möjliga, med 

taggarna utåt liksom. Nu får du sluta, såhär kan du inte hålla på, vi har jobb att sköta, det 

är inte vår sak det är BUP… Som man blir tillrättavisad, såhär kan du ju inte hålla på, du 

stör oss liksom. Tillslut för det, de går liksom i försvar (Informant 1). 

 

Relationer förändras för man uppfattas leva olika liv. Här finns berättelser om att informanterna 

undviker att umgås med personer där de behöver förklara sig eftersom de upplever att de 

misstros och att andra inte tycker att deras problem med ett hemmasittande barn är ett problem. 

”Man kan inte behålla den typen av vänskap om folk inte förstår hur svårt vissa saker kan vara 

eller acceptera hur svårt vissa saker kan vara” (Informant 6). Finns även berättelser att personer 

tar avstånd ifrån dem. Flera beskriver att det sociala nätverket har minskat på grund av dessa 

båda omständigheter.  

 

Överbeskyddande. En stor del av informanterna har erfarenheter och upplevelser av att 

personer i omgivningen, ofta skolan, inte förstår allvaret i barnens situation. ”… för då ville 

min dotter inte leva längre, och där var fokus. Det spelar ingen roll att hon mår dåligt hon måste 

gå i skolan” (Informant 2).  Det kan handla om att barnet inte vill leva men att barnet ändå 

måste gå i skolan på grund av skolplikten, något som gör att barnet mår ännu sämre. 

  

Kräver insatser. Föräldrar som kräver insatser för sina barn upplever att det blir bemötta 

med undanglidande. Det finns en tendens till att olika instanser vill flytta ansvaret till någon 

annan och inte heller inse att problemet i vissa fall framförallt handlar om skolan. Det kan också 

handla om att saker drar ut mycket på tiden och att skolan inte vill lyssna på föräldrarna och det 

leder till en kamp mellan skolan å ena sidan och föräldrarna å andra sidan. Många informanter 

upplever också att de kämpar mycket för att få hjälp men att de inte får hjälp och lyssnas inte 

på. Informanterna upplever att det finns en låg vilja att förstå eller ge feedback ”Det är det 

bemötandet jag känner att jag får, att man vill flytta över problemet till någon annan myndighet” 

(Informant 7). Skolans fokus upplevs ibland ligga på statistik och anseende ”Medan rektorn i 

fråga inte… hon känns… det känns som hon skiter fullständigt i hur barnet mår, har en statistik 

att tänka på… ungefär” (Informant 2). 

En informant beskrev att om man har goda förutsättningar och social status får man inte hjälp 

och förväntas kunna lösa problemen själv. Andra känner sig ignorerade och utan någon hjälp 

från skola över huvud taget.  

 

Skyller barnets problem på diagnoser för att få hjälp. När ett barn inte passar in i mallen 

eller faller utanför normen så kan framförallt skolan ha svårt att hantera barnet. Många 

informanter beskriver också att de upplever att andra, men framförallt skolan, menar att de 

använder diagnosen för att få hjälp. Det kan ta tid att få diagnos och därmed drar det också ut 

på tiden att få rätt hjälp, även om föräldrarna försökt förmedla vad barnets problem är.  

 

Jag känner inte att någon har tagit mig på allvar och sen gjorde vi en egen remiss och då 

fick vi reda på att han hade en diagnos. Och inte kunde ta emot muntlig information eller 



  

 

13 

ostrukturerad information. Hade han fått hjälp tidigare så hade han mått bättre idag 

(Informant 3). 

 

 

Diskussion 
 

Den här studiens syfte var att undersöka hur föräldrar till hemmasittande barn upplever att de 

uppfattas av andra. Studiens resultat bestod av tre teman med totalt 12 underteman. Temat En 

dålig förälder kan diskuteras i förhållande till skollagen (SFS 2010:800 7 kap., 20 §) i och med 

att det är föräldrarnas ansvar att se till att skolplikten följs. Det är sannolikt djupt rotat i svensk 

kultur och en självklarhet att barn går till skolan och att misslyckas med att fullfölja skolplikten 

kan väcka tankar om att föräldern brister i sin föräldraroll.  

Temat att upplevas att uppfattas som En dålig förälder handlar om att föräldrarna beskrev att 

de upplever att andra uppfattar dem som dåliga föräldrar som saknar auktoritet, brister i sin 

föräldraroll och känner sig skuldbelagda av andra för sitt barns hemmasittande. Här beskrev 

även föräldrarna hur de bemöts med hot om konsekvenser, misstroende mot att de inte skulle 

jobba hårt för att få barnet tillbaka till skolan vilket även innefattar en upplevelse av maktlöshet 

inför att inte klara att genomföra det andra auktoriteter beordrar en att göra. Även temat, En 

besvärlig förälder handlade om negativa upplevelser av att vara förälder till ett hemmasittande 

barn. Informanterna beskrev hur de upplever att de uppfattas som en jobbig förälder framförallt 

från skolan. Föräldrarna berättade att de upplever hur de sker förändringar i relationer eftersom 

de upplever att de blir bemötta av andra som om problemet med ett hemmasittande barn inte är 

ett så stort problem.  

Temat handlar vidare om hur föräldrarna upplever att de uppfattas som överbeskyddande av 

andra, och att andra ansvariga, exempelvis skolan, glider undan från sitt ansvar. Föräldrarna 

beskrev också att de upplever att de uppfattas av andra som krävande i sin jakt på insatser för 

sitt barn. Framförallt skolan, men även andra i föräldrarnas omgivning som saknar erfarenhet 

om barn som är hemmasittande, saknar kunskap om barnets problematik och eventuella 

diagnoser. Föräldrarna upplever att skolan tycker föräldern skyller barnets problem på 

diagnoser för att få hjälp till stöd för barnet att komma tillbaka till skolan. Föräldrarna beskrev 

även när de upplever ett gott bemötande vilket beskrivs i temat En förälder i en svår situation 

som kämpar.  

Informanterna beskrev många fördomar som de möttes av från omgivningen. De fördomar 

som beskrivs av informanterna handlar i första hand om den kognitiva komponenten som 

innefattar en sterotypisering och generalisering av en grupp utan hänsyn till vilka som finns i 

den gruppen (Aronson et al., 2018; Gilbert & Hixon, 1991). I den här studien är det framförallt 

temat En dålig förälder där informanterna beskriver att de möts av fördomar om att de brister i 

sitt föräldraskap på grund av att de inte får iväg sitt barn till skolan. Ett av undertemana Hot om 

konsekvenser skulle kunna länkas till den affektiva komponenten i fördomar som innefattar 

känslor som rädsla och ilska (Aronson et al., 2018). Informanterna beskriver hur personer inom 

skolan exempelvis har hotat med vite om de inte får barnet till skolan vilket skulle kunna handla 

om känslostyrda fördomar då skolan i förlängningen också skulle kunna drabbas negativt av ett 

barns hemmasittande. Man kan även se tecken på den beteendestyrda komponenten i fördomar 

som handlar om hur förutfattade meningar kan leda till diskriminering (Aronson et al., 2018; 

Greenwald & Pettigrew, 2014). Detta ses kanske tydligast i undertemat Skyller barnets problem 

på diagnoser för att få hjälp som orsak men även i hela temat En besvärlig förälder där 

föräldrarna (och barnet) diskrimineras då de inte får hjälp på grund av okunskap eller Upplevs 

som jobbig (undertema) och föräldern upplever att de uppfattas som Överbeskyddande 

(undertema) av skolans personal med avseende på sitt ansvar.  
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Det beskrivs idag flera olika faktorer som gör att ett barn blir hemmasittande (Attwood & 

Croll, 2006; Dube & Orpinas, 2009; Havik, Bru & Ertesvåg, 2015; Lauchlan, 2010; Ingul & 

Nordahl, 2013; Kearney, 2008). Till viss del ligger mycket av dessa faktorer utanför en 

förälders kontroll. Tidigare handlade frånvaro i skolan om att barn som var hemma från skolan 

var det eftersom de var stökiga barn som skolkade (Lauchlan 2010). Idag ligger det ett större 

ansvar på skolorna att undersöka vad det är som gör att barnen blir hemma och skolorna kan 

inte frånsäga sig ansvaret men att hela familjen behöver involveras (Lauchlan 2010). Att då 

uppfattas som En jobbig förälder som beskrivs av informanterna kan vara mycket negativt för 

samarbetet i arbetet att få barnet tillbaka till skolan. Det innebär också dubbel bestraffning i och 

med att man både bryter mot skolplikten och även får Hot om konsekvenser (undertema) i form 

av vite eller att bli fråntagen sitt barn. Föräldrar framförallt mammor upplever en ökad konflikt 

med skolväsendet beträffande deras barns svårigheter i skolan (Gray, 2002). Det här förstärker 

mammornas känsla av att vara en besvärlig förälder vilket är ett tema i denna studie. Föräldrar 

skuldbeläggs ofta när det kommer till barnets problem (Harbone, Wolpert & Clare, 2004). 

Resultaten från denna studie tyder på att detta förefaller gälla även föräldrar (mammor) till barn 

som är hemmasittande 

 Att inte ha kontroll över sin situation kan leda till stress samt skamkänslor (Baxter, 1989), ett 

resultat som bekräftades i denna studie. Att bli bemött på ett sätt som uppfattas av föräldern att 

vara stigmatiserad eller mötas av fördomar kan öka risken för avsaknad av socialt stöd i form 

av exempelvis låg grad av stöd från nära släktingar och negativ interaktion med make/ maka. 

Föräldrar till barn med speciella behov som upplever fördomar mot de har alltså en ökad risk 

att utveckla depressionssymptom (Baxter, 1989; Mickelson, 2001). Två av tre av den här 

studiens teman om det ”dåliga” bemötandet av föräldrar till barn som är hemmasittande (och 

tio av tolv underteman). Att vara förälder till ett hemmasittande barn kan föra med sig känsla 

av skam och skuld för att barnet är hemma, vilket kan förstärkas vid bemötande som att 

föräldern inte är tillräckligt auktoritär eller brister i sin föräldraroll och på så sätt skulle vara en 

dålig förälder, eller uppfattas vara en dålig förälder. 

Föräldrarna erfor även gott bemötande vilket beskrivs i temat En förälder i en svår situation 

som kämpar. Det goda bemötandet kom från personer som visade förståelse för situationen och 

hade gemensamma erfarenheter och inte dömde föräldern som en dålig förälder på grund av 

barnets hemmasittande. Många finner stöd i Facebookgrupper vilket kanske inte är så konstigt 

då dessa personer har gemensamma erfarenheter och risken att dömas av dessa personer som 

en dålig förälder kan upplevas vara mindre. I grupper för andra tillstånd har man sett att man 

ger varandra ”expert” hjälp och stöd i det man går igenom (Gage-Bouchard, LaValley & 

Mollica, 2017). Tidigare studier har visat att det finns en tendens att föräldrar till barn med 

speciella behov tyr sig till de som är nära en då personer utifrån inte alltid ser hela bilden och 

är fördomsfulla i sitt bemötande gentemot föräldern (Baxter, 1989; Mickelson, 2001). Detta 

bekräftas i den här studien som gällde föräldrar till hemmasittande barn. Både i undertemat 

Oförståelse ger förändrade relationer och av temat En förälder i en svår situation som kämpar 

beskrev informanterna att de som har liknande erfarenheter är en grupp man tyr sig till, kanske 

via Facebook. Temat innehåller också hur viktigt det är med Förståelse för situationen 

(undertema).  

Beträffande studiens styrkor och svagheter, vad gäller urvalet av informanter, bestod de av 

endast kvinnor (mammor). Detta begränsar den här studiens överförbarhet. Samtidigt är 

överpresentationen av mammor (över pappor) ett fenomen som kan observeras i stora delar av 

litteraturen kring barn med funktionsvariationer, beteendestörningar och osynliga handikapp 

och deras föräldrar (Blum, 2007; Harborne, Wolpert & Clare, 2004). Detta fenomen kan komma 

att förändras ju mer jämställd föräldrarollen blir i Sverige och internationellt. I grupperna där 

rekrytering skedde (Facebook) kunde man även se i aktiva trådar och på översikten av 

medlemmar att det var främst kvinnor/ mammor som var med i grupperna.    



  

 

15 

En ytterligare aspekt som har med urvalet att göra handlar om att två av de tre teman som 

växte fram handlar om negativa aspekter av bemötande. Vid sökande av informanter till studien 

kan det vara så att de som hade negativa upplevelser kan ha varit mer benägna att tacka ja till 

att delta i studien. Informationsbrevet hade dock formulerats för att tilltala både de med negativa 

och positiva erfarenheter i bemötande. Urvalet var också relativt homogent, vita kvinnor med 

”svensk” kultur i ett tämligen snävt åldersspann. Att de är i samma ålder beror sannolikt på att 

barnet skulle ha varit hemmasittande i grundskolan och att de flesta då är i samma ålder som 

andra föräldrar till grundskolebarn.  

Intervjuguiden delades upp utifrån interaktion med olika grupper för att ge föräldern 

möjlighet att berätta om olika typer av möten som förmodas innehålla olika typer av bemötande 

på grund av de olika typerna av relationer som föräldern antas ha till dessa olika typer av 

personer i sin omgivning. Att använda intervjuer som datainsamling är komplicerat och svårt. 

Datakvalitet påverkas av hur intervjuguiden är formulerad men också hur den som intervjuar 

klarar att hantera intervjusituationen. Intervjuguiden testades på en person i avseende att se om 

frågorna kunde förstås så som de var formulerade och bearbetades flera gånger innan den 

användes i en pilotintervju. Tanken var att den första intervjun skulle kunna vara en 

pilotintervju om stora problem med intervjuguide upptäcktes vid den första intervjun. Då inga 

förändringar skedde i intervjuguiden efter den första intervjun så inkluderades intervjun i 

datamaterialet. I min roll som behandlingsassistent så har jag erfarenhet vid att intervjua både 

vuxna och barn med olika problematik. Den erfarenheten kan ha bidragit till att intervjuerna i 

de flesta fall blev långa och rika med information. Dock märktes det att desto fler intervjuer 

som genomfördes desto mer bekväm i sin roll som intervjuare blev jag. En svårighet som 

upptäcktes vid intervjuerna var att det var svårt att hålla föräldrarna till att diskutera ämnet (hur 

andra uppfattar dem som föräldrar) och inte börja prata om barnet. En ytterligare komplicerande 

aspekt gällande intervjuerna var att informanterna ombads prata om upplevelser som kan ha 

legat tämligen långt tillbaka i tiden. Detta kan potentiellt leda till felaktiga resultat eftersom 

informanterna kan ha kommit ihåg fel. Starka upplevelser, som att bli dåligt bemött på grund 

av sitt barn, borde framträda starkt i en persons minne och i samtliga intervjuer så beskrev 

informanterna verkliga situationer där de upplevt att de bemötts på ett visst sätt vilket stärker 

trovärdigheten i deras berättelser (Kensinger, 2009).  

Alla intervjuer utom förutom en genomfördes över videomötesverktyg. En intervju skedde i 

ett möte ansikte mot ansikte. I videomöten ser man personers ansiktsuttryck och förlorar inte 

den dimensionen som man annars gör i en telefonintervju. Det kan innebära att den som 

intervjuar vågar vara tyst en stund och invänta en person som man ser sitter och tänker. I den 

här studien märktes ingen skillnad i hur mycket informanterna ville dela med sig av mellan de 

olika typerna av möte. Att ses i videomöte skulle kunna innebära både att känna sig mer trygg 

i och med att man får distans mellan sig och den som intervjuar, men också mindre trygg på ett 

sätt i att man inte kan på riktigt samma sätt avläsa den andra personen. Att det kan varit en 

trygghet att slippa sitta med en okänd man (författaren till den här studien) i sitt hem kan också 

ha inneburit att informanterna ville vara med i studien.  

Mot slutet av datainsamlingen tillkom ingen ny information än den som redan uttryckts av 

andra informanter. Nya exempel tillkom men med högre abstraktion så beskriver exemplen 

samma eller liknande fenomen. Att de flesta informanter också finns representerade i nästan 

alla underteman och teman tyder på att data som samlats in var rik och tillräcklig för studien.  

Data bearbetats med tematisk analys vilket inneburit att studiens syfte har styrt vad i texten 

som valts ut för att analyseras och att dessa textdelar sedan sorterats i högar till dess att mönster 

har kunnat urskiljas i data. Flera sorteringar gjordes innan de slutgiltiga temana var klara. I den 

processen har min förförståelse kunnat tyglas i och med att endast text som helt textnära svarar 

på syftet valts ut, och att även likheterna har styrt sorteringen på ett textnära sätt. Dock kan man 

aldrig komma ifrån att det alltid uppstår tolkning i varje steg i processen i analysen som är 
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beroende på forskaren. När det var osäkert vad ett citat handlade om togs det tillbaka till texten 

och lästes i sitt sammanhang. Analysprocessen och de teman och underteman som växte fram 

diskuterades med handledaren till den här studien vilket ledde till förtydliganden och 

revideringar i analysen. En svårighet med tematisk analys är att analysera data så att teman och 

underteman inte överlappar varandra (Braun & Clarke, 2006). Detta har dock tagits hänsyn till 

genom att diskutera och revidera analysen flera gånger med detta i åtanke.   

Resultatet från denna studie kan användas för att öka förståelsen för att ett gott bemötande 

från omgivningen med förståelse för komplexiteten i situationen kan vara av stor vikt för att en 

förälder ska orka stödja sitt barn. Eftersom det är föräldrarnas ansvar att se till att barnets 

skolplikt uppfylls kan det vara en nyckel att föräldrarna känner stöd och förståelse från 

omgivningen, kanske framförallt från skola, men även från anda personer i omgivningen för att 

kunna jobba gemensamt för att få barnet tillbaka till skolan. Ett bemötande som innefattar 

fördomar och stigmatisering och skuldbeläggande skulle kunna påverka föräldrars hälsa så att 

de i sin tur förlorar kraft att stödja sitt barn.  

Som förälder har man lite makt över de faktorer som lett till att barnet blir hemmasittande. 

En av nycklarna till att få ett barn att komma tillbaka till skolan är barnets familj och barnets 

föräldrar i synnerhet. Att som förälder bemötas av fördomar, framförallt från skolan, skulle 

kunna leda till ett sämre samarbete mellan två viktiga faktorer för att få ett barn tillbaka till 

skolan.  

Framtida studier skulle kunna kompletteras med att inkludera pappor och deras perspektiv 

då det verkar finns en överrepresentation av mammor i studier som handlar om föräldraskap till 

barn med funktionsvariationer (Blum, 2007; Mickelson, 2001). Ett perspektiv som kan ha 

saknats i intervjuguiden är hur olika föräldrarna upplevde att de uppfattades av professionella 

så som personer inom socialtjänst och barn och ungdomspsykiatrin. Detta skulle kunna vara 

ämne för en ny studie om föräldrar till barn som är hemmasittande.  

Fortsatt forskning kan även undersöka hur personer inom till exempel skola, socialtjänst, 

eller annan instans uppfattar föräldrars roll till barn som är hemmasittande. Detta skulle kunna 

göras både kvalitativt och kvantitativ i form av en enkätstudie. På detta vis får man även 

information om eventuella fördomar från de som håller i fördomarna. 
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