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Abstract 
 
The aim of this study is to examine how parents to hemmasittare* – per their own statement – 
experience that they are affected by their child’s hemmasittar-issue based on expectations from 
their social surroundings and themselves. In addition, the study aims to examine how the 
parents, based on the child’s hemmasittar-issue handle the issue, everyday life and their own 
feelings and also how their quality of life are affected regarding work, relationships, well-being 
and satisfaction with life. In order to achieve the purpose of the study qualitative methods were 
used, in the form of semi-structured life world interviews. The empirical data has been analyzed 
inspired by the analytical methods meaning condensation and meaning interpretation. The 
conclusion of the results show that all the parents are negatively affected by social surroundings 
and that the parents own expectations contributes to feelings of guilt over their child’s 
hemmasittar-issue, and that they mainly handle their child’s hemmasittar-issue, everyday life 
and their feelings through social support and different coping strategies. The results also show 
that life quality of all the parents has been impaired. In contrary to previous studies, this study 
highlights the parents’ experiences, which makes it a very important contribution to social work 
research. This knowledge can increase the understanding for the parents, which hopefully can 
help the social workers to design adequate interventions for the families.  

 
Keywords: hemmasittare, problematic school absenteeism, parents, expectations, stigma, 

coping, social support, life quality   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Hemmasittare is a Swedish term that refers to children that for a period of minimum three weeks are invalid 
absent from school and that in addition to the school absenteeism socially isolates themselves. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur föräldrar till hemmasittare – enligt egen 
utsago – upplever att de påverkas av sitt barns hemmasittarproblematik utifrån förväntningar 
från omgivningen och dem själva. Vidare syftar studien till att undersöka hur föräldrarna utifrån 
barnets hemmasittarproblematik handskas med problematiken, vardagslivet och sina egna 
känslor samt hur deras livskvalitet påverkas av barnets hemmasittarproblematik gällande 
arbete, relationer, välmående och nöjdhet med livet. För att uppnå studiens syfte har kvalitativ 
metod använts i form av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Empirin har analyserats med 
inspiration av analysmetoderna meningskoncentrering och meningstolkning. Slutsatserna av 
studiens resultat är att alla föräldrar påverkas negativt när det gäller förväntningar från 
omgivningen och att föräldrarnas egna förväntningar bidrar till att de känner skuld och skam 
över situationen kring barnets hemmasittarproblematik, samt att de hanterar sitt barns 
hemmasittarproblematik, vardagen och sina egna känslor genom att tillämpa socialt stöd och 
olika copingstrategier. Utöver detta har livskvaliteten försämrats hos samtliga föräldrar. Då vi 
med denna studie lyfter fram föräldrarnas upplevelser, vilket inte tidigare gjorts särskilt 
ingående, är detta ett viktigt bidrag till forskning på området. Kunskapen kan leda till ökad 
förståelse för föräldrar till hemmasittare, vilket förhoppningsvis kan hjälpa socialarbetare att 
utforma adekvata insatser till familjen.   
 

Nyckelord: hemmasittare, problematisk skolfrånvaro, föräldrar, förväntningar, stigma, 
coping, socialt stöd, livskvalitet   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

 
Förord 

 
 
 
Vi vill rikta ett varmt tack till de föräldrar som ställt upp på intervjuer och genom detta gjort 
det möjligt för oss att genomföra denna studie. Vi är tacksamma över ett ni på ett sådant givmilt 
sätt har delat med er av era upplevelser och erfarenheter. Det är tack vare er föräldrar som det 
har varit intressant och givande att genomföra denna studie. Vi hoppas innerligt att den kommer 
bidra med någonting positivt för er och andra föräldrar i liknande situation. 
 
Vi vill också tacka vår handledare Erik Flygare för viktig och användbar feedback som har 
hjälpt oss att få uppsatsen till en högre nivå.  
 
 
 

Kajsa Jansson 
Josefine Strömberg 
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Inledning 

I Sverige har alla barn som är svenska medborgare rätt till utbildning och de omfattas av 
skolplikt. Skolplikten inträder hösten det år barnet fyller sju år och upphör vårterminen i nian, 
eller senast då barnet fyller 18 år (Skollag (2010:800) 7 kap. 2, 3, 10 & 12 §§, 29 kap. 2 §). 
Trots skolplikten finns det barn som är frånvarande från skolan och inte deltar i 
skolundervisningen. Av ungefär en miljon skolpliktiga barn var det år 2015 cirka 20 000 som 
någon gång under läsåret var ogiltigt frånvarande från skolan. Av dessa 20 000 barn var knappt 
1 700 ogiltigt frånvarande under minst fyra sammanhängande veckor (Skolinspektionen, 2016). 
Procentuellt sett är andelen barn som är långtidsfrånvarande från skolan inte särskilt stor, 
mörkertalet kan dock förmodas vara stort, men för dessa barn och deras familjer blir situationen 
ofta problematisk (Skolverket, 2010). Idag är långtidsfrånvarande barn uppmärksammade och 
problematiken utgör en aktuell debatt (Svenska Dagbladet, 2015, 4 juni; Svenska Dagbladet, 
2017, 9 januari).  

Barn som under en längre period stannar hemma och är ogiltigt frånvarande från skolan kallas 
ibland för hemmasittare. En vanlig definition av hemmasittare är att barnet ska ha varit hemma 
under minst tre veckors tid och utöver skolfrånvaron isolerar sig i olika stor utsträckning 
(Konstenius & Schillaci, 2010; Hermansen & Dzanic, 2014). I denna studie kommer begreppet 
hemmasittare att användas utifrån ovannämnd definition. Hermansen och Dzanic (2014) 
påpekar dock att ord som skolvägrare, elev med långvarig ogiltig/ofrivillig frånvaro och 
skolmotståndare kan beskriva ett liknande fenomen. Det som är gemensamt för alla dessa 
skolfrånvarande barn, inklusive hemmasittare, är att barnet har en problematisk skolfrånvaro. 
Det som särskiljer hemmasittare är tre veckors gränsen samt tendens till social isolering, vilket 
inte behöver förekomma vid de andra typerna av skolfrånvaro (ibid.). Utöver detta finns det 
begränsat med information om vad en hemmasittare är. Det finns dock en hemsida, 
www.hemmasittare.se som är skapad av Marie Gladh och Krysmyntha Sjödin, som beskriver 
hemmasittarproblematiken ytterligare. Dessa kvinnor är utbildade till specialpedagog 
respektive psykoterapeut och har under många år arbetat med hemmasittare. De beskriver att 
hemmasittare skiljer sig exempelvis från barn som skolkar då hemmasittare ofta isolerar sig i 
hemmet, medan barn som skolkar ofta är frånvarande från skolan för att göra någonting roligt. 
Hemmasittare tenderar således att välja bort, förutom skolan, fritidsaktiviteter och umgänge 
med kompisar. Hemmasittaren har ofta en vilja att lyckas i skolan, men är av olika anledningar 
inte kapabel att genomföra skolgången (www.hemmasittare.se). Fremont (2003) beskriver detta 
på ett liknande sätt, dock från en utländsk kontext, vilket bidrar till att informationen på 
hemsidan www.hemmasittare.se kan anses trovärdig.  
Riskfaktorer för skolfrånvaro kan delas in i fyra huvudkategorier: individuella-, sociala-, 
skolrelaterade- och familjerelaterade faktorer. Individuella faktorer kan vara att barnet har en 
eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis autismspektrumtillstånd eller 
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), vilket är vanligt förekommande hos 
hemmasittare. Psykiska störningar som depression, ångest och separationsångest är också 
vanligt och förekommer oftare hos hemmasittare jämfört med barn som deltar i 
skolundervisningen. Individfaktorer kan även handla om barnets självkänsla, självförtroende 
och motivation till att genomföra skolgången. Sociala faktorer som kan påverka barnet till att 
stanna hemma från skolan kan vara om denne är socialt exkluderad eller har blivit utsatt för 
mobbning, kränkningar eller andra missförhållanden i skolan. Skolrelaterade faktorer kan 
exempelvis vara brist på pedagogik och organisation kring skolgången i allmänhet. Föräldrars 
egen problematik eller svårigheter med föräldrarollen är exempel på familjerelaterade faktorer 
(SOU 2016:94; Skolverket, 2010; Friberg, Karlberg, Sundberg Lax & Palmér, 2015). 
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Familjerelaterade faktorer har i flertal olika studier undersökts gällande familjens funktion och 
påverkan på barnets skolgång. I studierna har familjens betydelse undersökts för huruvida 
barnet stannar kvar i skolan och fullföljer sin skolgång alternativt skolvägrar, avviker eller 
hoppar av från skolan (Van Breda, 2014; Blondal & Adalbjamardottir, 2009; Bahali, Tahiroglu, 
Avci & Seydaoglu, 2011; Bernstein & Borchardt, 1996; Ek & Erikson, 2013; Wong, 2014). 
Van Breda (2014) har undersökt familjerelaterade faktorer i samband med skolk och 
skolfrånvaro. I studien framkom att föräldrars bristande intresse för barnets skolgång kan ge 
negativa effekter på barnets skolresultat, vilket tycks vara ett globalt problem (ibid.). 
Förändrade familjekonstellationer kan också vara en bidragande och vidmakthållande orsak till 
skolfrånvaro (Bernstein & Borchardt, 1996). Blondal och Adalbjamardottir (2009) har också 
undersökt familjerelaterade faktorer då de studerat olika föräldrastilar i samband med avhopp 
från skolan. De kom fram till att barn som uppfattade sina föräldrar som auktoritativa, det vill 
säga föräldrar som visar värme, acceptans och uppmuntran gentemot barnet men ändå ställer 
krav, klarade sig bättre i skolan än de som uppfattade sina föräldrar som auktoritära, slapphänta 
eller försumliga (ibid.). Det är inte ovanligt att föräldrar överför sina psykiska problem på 
barnen, vilket innebär att om föräldern har ångestproblematik ökar risken att barnet utvecklar 
ångest (Bahali et al., 2011). Tidigare forskning har även visat att föräldrar med social rädsla har 
en tendens att skydda barnet från jobbiga saker, vilket kan medföra att barnet i framtiden 
kommer hantera sina obehagskänslor genom att isolera sig (Ek & Erikson, 2013). Trots att 
familjen försöker göra sitt bästa för att hjälpa barnet ur isolering och tillbaka till skolan kan 
effekten bli det motsatta (Wong, 2014). I den tidigare forskningen ovan tycks föräldrar utpekas 
som orsaksfaktorer till barnets skolfrånvaro. Vi tänker dock att det inte behöver vara så att 
föräldrarnas agerande är orsaken till barnets skolfrånvaro. Det kan även tänkas att föräldrars 
agerande är utfallet av barnets problematik, vilket stämmer överens med Mas (2010) 
beskrivningar av att det kan vara svårt att veta huruvida barnets eller förälderns problematik 
kommer först.  
Hemmasittande kan få allvarliga konsekvenser, både på kort och lång sikt och gällande såväl 
barnets skolgång som dess emotionella och sociala utveckling. Barn som är hemmasittare lider 
ofta av någon psykisk störning, exempelvis depression eller ångest, och ibland även somatiska 
problem, exempelvis magont eller huvudvärk. Familjen är som regel medveten om 
problematiken men förmår inte att bryta skolfrånvaron och förbättra situationen. Situationen 
skapar inte bara stress och ohälsa hos barnet, utan påverkar också hela familjen (Havik, Bru & 
Ertesvåg, 2014; Fremont, 2003; www.hemmasittare.se).	 

Hildebrandt Karraker och Coleman (2006) beskriver hur föräldrar och barn kan påverka 
varandra. Barnets egenskaper påverkar hur föräldern agerar i sitt föräldraskap och förälderns 
agerande påverkar i sin tur barnet, föräldern och barnet påverkar således ständigt varandra. 
Barnets beteende har bland annat visat sig påverka förälderns mående, beteende och sätt att 
tänka på (ibid.). Den ömsesidiga påverkan mellan förälder och barn kan förstås utifrån 
Pattersons Coercion theory. Denna teori inbegriper begreppet coercive cycle som förklarar hur 
föräldern och barnet kan påverka varandra. Ofta börjar cykeln med att barnet på något sätt 
missköter sig vilket leder till att föräldern ger barnet en utskällning. Detta kan i sin tur medföra 
att barnets beteende förvärras och att föräldern därefter ger barnet ytterligare utskällningar 
(Lunkenheimer, Lichtwarck-Aschoff, Hollenstein, Kemp & Granic, 2016). Gällande 
hemmasittare och deras föräldrar kan cykeln exempelvis tänkas börja med att barnet är hemma 
från skolan och isolerar sig vilket gör att föräldern tjatar på barnet att gå till skolan, vilket i sin 
tur kan medföra att barnet isolerar sig ytterligare och att en återgång till skolan försvåras. Om 
barnet inte går till skolan och om barnet isolerar sig kan det tänkas att föräldern riskerar att få 
ett försämrat välmående vilket kan förstås utifrån det Hildebrandt et al. (2006) beskriver om att 
barnets beteende kan påverka just förälderns välmående, vilket även kan antas påverka 
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förälderns ork att ta hand om barnet. Förälderns brist på ork kan i sin tur leda till att barnet inte 
får den uppmärksamhet och omvårdnad denne behöver. Utifrån ovanstående kan således förstås 
varför föräldrar antas påverkas negativt av barnets hemmasittarproblematik.  

Större delen av den tidigare forskningen om skolfrånvarande barn och deras familjer har 
fokuserat på familjefaktorer som orsak till skolfrånvaro, men i denna studie är syftet att 
uppmärksamma och förstå hur föräldrar upplever att de påverkas av att ha ett barn som är 
hemmasittare. Då ingen studie vi tagit del av har fokuserat på hur föräldrar påverkas, utan 
endast nämnt detta, anser vi att detta vara ett intressant ämne att studera närmare. Detta för att 
få ökad förståelse om hur föräldrar blir påverkade av sitt barns hemmasittarproblematik, och 
inte endast fokusera på dem som orsaksfaktorer till barnens skolfrånvaro. Då det finns mycket 
begränsad forskning som berör skolfrånvaro och hur föräldrar påverkas av detta från Sverige är 
studien än mer relevant att genomföra för att se hur fenomenet kan förstås i en svensk kontext.  
Hur föräldrar påverkas av att ha ett barn som är hemmasittare är ett viktigt ämne att undersöka 
och förstå inom det sociala arbetet, då det sociala arbetet syftar till att hjälpa människor i utsatta 
situationer (Akademikerförbundet SSR, 2015). Hög skolfrånvaro medför stor risk för 
långsiktiga negativa konsekvenser för barnet, vilket kan yttra sig genom exempelvis 
utanförskap och arbetslöshet (Skolverket, 2010). Med grund i detta anser vi att hemmasittare 
befinner sig i en särskilt utsatt situation och det blir därmed tydligt att det är ett relevant område 
för det sociala arbetet. Då barnet är i en utsatt situation kan det tänkas att även deras föräldrar 
är utsatta då de möjligen påverkas negativt av hemmasittarproblematiken, bland annat gällande 
deras livskvalitet i form av försämrat välmående. Det kan även tänkas att omgivningens 
förväntningar och förälderns egna förväntningar på föräldraskap kan påverka föräldern 
negativt, om denne upplever sig inte nå upp till dessa förväntningar. Detta kan påverka 
förälderns beteende och sätt att tänka på. Om föräldern blir påverkad negativt kan det dessutom 
antas att barnet påverkas än mer negativt, vilket kan förstås utifrån Hildebrandts et al. (2006) 
beskrivningar av hur barn och föräldrar påverkar varandra samt utifrån det Lunkenheimer et al. 
(2016) beskriver om coercive cycles.  

Utifrån det tidigare beskrivna om hur föräldrar och barn påverkar varandra är det viktigt för 
socialarbetare att se till både föräldrars och barns behov för hela familjens skull. Att få en större 
förståelse för hemmasittare och deras föräldrar är också viktigt för att man inom det sociala 
arbetet ska kunna ge rätt insats till både barnet och familjen i stort. Utöver detta är det viktigt 
som socialarbetare att alltid se till helheten, vilket i detta fall skulle innebära att även se till hur 
föräldrar påverkas av att ha ett barn som är hemmasittare. Det är därmed viktigt att inte bara se 
till hur föräldrarna påverkar barnet, som mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på. 
Även en ökad förståelse för hur dessa föräldrar handskas med situationen kring barnets 
hemmasittarproblematik kan leda till mer adekvata insatser då socialarbetare på ett bättre sätt 
kan hjälpa föräldrarna i sin föräldraroll. Finns det kunskap om hur föräldrar till hemmasittare 
handskas med situationen kring barnets hemmasittarproblematik kan socialarbetare förstärka 
det som fungerar bra och hjälpa till att hitta alternativa lösningar på det som fungerar mindre 
bra. Detta anses kunna bidra till bättre hjälp för föräldern och därmed även barnet, då de som 
tidigare nämnts påverkar varandra i växelverkan. På samma sätt kan bättre hjälp för barnet och 
familjen anses påverka föräldern på ett positivt sätt. Om socialarbetare får en ökad förståelse 
för hur föräldrar påverkas av att ha ett barn som är hemmasittare kan de använda den förståelsen 
i sitt bemötande gentemot dessa föräldrar.  
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Syfte  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur föräldrar till hemmasittare – enligt egen 
utsago – upplever att de påverkas av sitt barns hemmasittarproblematik utifrån förväntningar 
från omgivningen och dem själva. Vidare syftar studien till att undersöka hur föräldrarna utifrån 
barnets hemmasittarproblematik handskas med problematiken, vardagslivet och sina egna 
känslor samt hur deras livskvalitet påverkas av barnets hemmasittarproblematik gällande 
arbete, relationer, välmående och nöjdhet med livet.  

Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras bakgrundinformation som inte är tidigare forskning, men som 
ändå anses vara relevant för studien. Det som presenteras är den enda information vi hittat om 
föräldrar till hemmasittare.  

Att vara förälder till en hemmasittare  
I en bok skriven av Friberg et al. (2015) som riktar sig till personer som kommer i kontakt med 
skolfrånvarande barn beskrivs det bland annat hur föräldrar till hemmasittare kan bli påverkade. 
Författarna beskriver att de flesta föräldrar önskar att deras barn ska gå i skolan. Trots detta är 
det vanligt att föräldrars agerande kan bidra till vidmakthållande av barnets problematik. Det 
handlar inte om föräldrar som medvetet förvärrar situationen, utan om föräldrar som gör sitt 
allra bästa men då utfallet av agerandet på lång sikt kan bli negativt. När ett barn bönar om att 
få stanna hemma, gråter, skriker och exempelvis säger att denne har ont i magen när det är dags 
att gå till skolan kan det vara svårt för föräldern att tvinga iväg barnet. Låter föräldern barnet 
stanna hemma kan situationen på kort sikt bli förbättrad, då barnet slipper obehagskänslor och 
får må bra för stunden. Detta har i sin tur en positiv inverkan på föräldern, som oftast själv mår 
bättre när barnet mår bra. Som tidigare nämnt riskerar dock problematiken att förvärras när 
barnet tillåts stanna hemma. Därmed inte sagt att föräldern alltid bör tvinga sitt barn till skolan. 
Det finns även situationer där det är adekvat att tillåta barnet att stanna hemma, exempelvis om 
barnet blir mobbat och skolan inte kunnat hantera det (ibid.). 

Att vara förälder är inte helt enkelt, det innebär stort ansvar och många utmaningar. Även om 
föräldrar i stor utsträckning klarar av de utmanande uppgifter de ställs inför kommer det 
misslyckanden ibland, vilket naturligtvis inte innebär att man är en dålig förälder (Friberg et 
al., 2015). Samhällets allmänna föreställning om att faktorer i hemmet kan ha lett till barnets 
hemmasittarproblematik har bidragit till att många anser att barnets problematik är föräldrarnas 
fel, vilket inte behöver vara sant. Föräldrar kan i vissa fall ha bidragit till situationen, men det 
går inte att endast skylla på hemmiljön (Sveriges utbildningsradio, 2016). Hos vissa familjer 
med hemmasittare kan familjen ha av någon form av problematik, men i de flesta fall handlar 
det om välfungerande familjer (Kearney & Silverman, 1995). De flesta föräldrar kämpar och 
gör sitt bästa för att få barnet att återgå till skolan och för att bryta barnets isolering. När 
föräldrarna inte lyckas med det känner de ofta skuld och de kan känna sig misslyckade. Det är 
inte ovanligt att omgivningen är med och befäster den känslan hos föräldern genom att 
exempelvis påstå att föräldern skämt bort sitt barn och att ständigt ifrågasätta förälderns 
agerande (Sveriges utbildningsradio, 2016).  

När ett barn är hemmasittare påverkas hela familjen och familjemedlemmarnas relationer till 
varandra riskerar att förändras. Inte sällan känner sig dessa föräldrar väldigt ensamma och har 
en upplevelse av att de är ensamma med att vara i en sådan situation. Föräldrarna upplever ofta 
en stor belastning på grund av stress och utvecklar ofta ett försämrat självförtroende då de inte 
lyckas få sitt barn till skolan. Finns det syskon i familjen som också behöver extra stöd från 
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föräldrarna blir det särskilt svårt för dem att känna att de räcker till. Som förälder till en 
hemmasittare kan det vara svårt att veta hur man ska fortsätta arbeta för att barnet ska återgå 
till skolan och få ett bättre mående. Ofta har föräldern försökt på många olika sätt och om ingen 
förbättring sker är det svårt att som förälder orka kämpa vidare (Friberg et al., 2015), vilket kan 
förstås med hjälp av parental self-efficacy (PSE). PSE handlar om förälderns tillit till sin egen 
förmåga att ha en positiv inverkan på sitt barn. Ju högre PSE en förälder har desto bättre tilltro 
har denne till sin föräldraförmåga. Om barnet har någon form av problematik, som i detta fall 
hemmasittarproblematik, som hindrar barnet i vardagen riskerar föräldern att känna lägre PSE 
(Bandura, 1997). Det är utifrån ovanstående viktigt att en förälder till en hemmasittare får det 
stöd och hjälp denne kan behöva för att orka med situationen (Friberg et al., 2015). 

Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning om föräldrar till skolfrånvarande barn och andra 
områden vi bedömt är relaterade att avhandlas. Då forskning som vi tagit del av gällande 
föräldrar till barn med skolfrånvaro varit begränsad har vi valt att ta med forskning på andra 
områden än skolfrånvaro. Dessa andra områden berör hur det är att vara förälder till ett barn 
med någon form av problematik. Detta har vi tagit med då det är problematiker som ofta syns 
hos hemmasittare eller som kan liknas vid hemmasittarproblematiken. Just eftersom det är 
problematiker som ofta syns hos hemmasittare kan det tänkas att föräldrar till hemmasittare 
upplever sin situation på ett liknande sätt. Varje del avslutas med en koppling till hur den 
tidigare forskningen kan förstås i relation till hur det är att vara föräldern till en hemmasittare. 
Begreppet skolvägrare kommer att användas i detta avsnitt då tidigare forskningen är 
internationell och begreppet hemmasittare inte används utanför Sverige. Skolvägrare har 
liknade problematik som hemmasittare, dock finns det som tidigare nämnts skillnader.  

Att vara förälder till en skolvägrare  
Att vara förälder en skolvägrare är inte lätt. Barns skolvägran är även påfrestande för föräldrar 
som under långa perioder kan vara uppfyllda av stress (Bahali et al., 2011). Risken finns att det 
skolvägrande barnet tar över och kontrollerar familjesystemet, vilket kan leda till att föräldern 
hamnar i en undergiven position gentemot barnet (Bernstein & Borchardt, 1996), vilket kan 
förstås utifrån coercive cycles (Lunkenheimer et al., 2016). I familjer där barnet vägrar gå till 
skolan kan relationen mellan barn och föräldrar karaktäriseras av oklar rollfördelning, insnärjda 
relationer och konflikter. Föräldrar till skolvägrande barn har visat sig ha lägre PSE jämfört 
med föräldrar till barn som deltar i undervisningen. Den dåliga självtilliten kan uppstå till följd 
av att, eller försämras ytterligare när, föräldern inte lyckas få sitt barn att återgå till skolan. 
Lägre PSE samvarierar även med högre nivåer av ångest och depression hos föräldrarna 
(Carless, Melvin, Tonge & Newman, 2015). 
Då skolvägran är det forskningsområde som kan liknas mest vid hemmasittarproblematiken 
anses denna forskning kunna bidra med förståelse för hur det är att vara förälder till en 
hemmasittare. Trots att problematiken skiljer sig åt finns det likheter och därmed kan det antas 
att det även finns likheter i hur föräldrarna upplever att de blir påverkade.  

Samhällets förväntningar på föräldrar 
Det kan finnas en rädsla bland föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
eller psykisk störning att de eller deras barn ska bli utsatta för stigmatisering (Nunstedt, 
Johansson och Gebremariam, 2014). Moses (2010) förklarar detta närmare på följande sätt: om 
barnet av andra uppfattas som annorlunda kan denne få en negativ ”stämpel” av omgivningen, 
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vilket i sin tur kan medföra att resterande familjemedlemmar riskerar att själva utsättas för 
stigmatisering i form av fördomar och diskriminering (ibid.). Föräldrar kan känna att de 
anklagas för att ha orsakat sitt barns problembeteende. Omgivningen förväntar sig att föräldrar 
ska ha kontroll över sitt barns beteende och har de inte kontroll kan föräldern klandras och ses 
som en dålig förälder. När föräldrar inte klarar av att leva upp till de förväntningar samhället 
förknippar med en bra förälder kan omgivningen reagera negativt och familjen kan därmed blir 
stigmatiserad. På grund av dessa negativa reaktioner från omgivningen finns det en risk att 
familjen drar sig tillbaka från sociala sammanhang (Mak & Kwok, 2010; Moses, 2010), vilket 
kan bidra till en form av social isolering från vänner, släkt och arbetskamrater (Nunstedt et al., 
2014).  
Föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk störning kan känna 
sig ansvariga för sitt barns beteende och skylla beteendet på sig själva. De föräldrar som 
upplever stigmatisering och internaliserar detta löper större risk att utveckla skuldkänslor, än 
de föräldrar som inte internaliserar stigmatiseringen (Mak & Kwok, 2010; Moses, 2010). Moses 
(2010) identifierar fyra huvudsakliga anledningar till varför vissa föräldrar känner skuld över 
sitt barns situation. Dessa är: att de upplever sig vara dåliga föräldrar, att de inte tillräckligt 
tidigt uppmärksammat barnets problematik, att de låtit barnet växa upp i en skadlig familjemiljö 
samt att de fört över ”dåliga” gener till barnet (ibid.). I Stapley, Midgley och Targets (2016) 
studie reflekterade vissa föräldrar över om deras sätt att agera på kan ha bidragit till barnets 
dåliga mående, exempelvis om de hade varit för lättretliga eller arga, vilket resulterade i att 
vissa av föräldrarna ifrågasatte sitt föräldraskap (ibid.). Känslan av den egna skulden kan också 
komma från samhället som signalerar uppfattningar till familjen att de förvärrat barnets 
situation. Även samhällets uppfattningar om vad som är en bra förälder kan bidra till att 
föräldrar känner sig otillräckliga om de upplever att de inte når upp till förväntningarna (Moses, 
2010).  

I Moses (2010) studie angående föräldrar till barn med psykisk störning gav många av 
föräldrarna uttryck för skuldkänslor över deras barns situation medan cirka 40 procent inte 
kände någon skuld. Många av dessa föräldrar hade tidigare upplevt att de till viss del orsakat 
barnets psykiska störning men att de med tiden kunnat släppa dessa skuldkänslor. Föräldrarna 
kände sig dock fortfarande otillräckliga och upplevde situationen som jobbig, men samtidigt 
kände de att de gjort sitt bästa. En av papporna som medverkade i studien berättar exempelvis 
att han med tiden insett att trots att man som förälder gör alla rätt finns det ingen garanti för att 
det kommer gå bra. Välmåendet hos föräldrar kan påverkas av skuldkänslor. Skuldkänslorna 
har en inverkan på hur föräldern klarar av att anpassa sig och hantera situationen. Dessa 
skuldkänslor kan även skapa stress och en känsla av hjälplöshet hos föräldern. Någonting som 
kan reducera föräldrarnas skuldkänslor är om barnet har en diagnos som kan förklara dennes 
beteende, detta kan exempelvis vara diagnoser som ADHD eller depression. Dock behöver 
föräldrarna inte känna att diagnosen förklarar hela barnets beteende utan de kan ändå känna 
skuld över barnets och familjens situation (ibid.).  

Samhällets förväntningar på föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller 
psykisk störning kan relateras till att vara förälder till en hemmasittare. Detta då det ovan bland 
annat beskrivs att barnet uppfattas som annorlunda, vilket även hemmasittare kan uppfattas 
vara. Föräldrarna till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk störning 
beskriver att de kan känna sig anklagade och ansvariga för problematiken samt att de känner 
sig otillräckliga. Då beteenden hos dessa barn och hemmasittare kan liknas med varandra 
(exempelvis kan autistiska barn undvika sociala kontakter vilket även hemmasittande barn ofta 
gör) antas även föräldrarnas upplevelser vara liknande.  
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Föräldrars strategier för att klara påfrestningar  
I dagens samhälle ställs det höga krav på föräldrar (Moses, 2010). Föräldrar till barn med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk störning får ofta anstränga sig hårt för att 
leva upp till de krav som ställs på dem. Detta kan leda till stora påfrestningar och kan ha en 
negativ inverkan på förälderns vardagsliv då barnet kräver mycket tid och energi (Nunstedt et 
al., 2014). Alla individer har olika strategier de kan använda för att bli starkare och mer kapabla 
till att stötta varandra och för att ta sig igenom svåra situationer, exempelvis är ett stödjande 
nätverk hjälpsamt. Utöver detta kan individer använda sig av olika copingstrategier. Coping-
strategier kan innebära kognitiva och beteendemässiga ansträngningar som används för att 
hantera externa eller interna krav. Oavsett om strategierna fungerar väl eller ej är coping ett sätt 
för individen att hantera problem (Judge, 1998). I Nunstedts et al. (2014) studie beskrev 
föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk störning sina behov 
och strategier för att hantera situationen. Flera föräldrar uttryckte att möjligheten till 
återhämtning och egen tid är en förutsättning för att orka med vardagen. Både stöd från 
professionella kring barnet och en egen samtalskontakt för föräldern beskrevs hjälpsamt för att 
hantera situationen. Föräldrarna beskrev också vikten av att ha en förstående chef. Att försöka 
ha roligt tillsammans i familjen beskrevs även vara av stor betydelse för att lättare kunna hantera 
situationen (ibid.). Olika copingstrategier, stödjande nätverk och en förstående omgivning kan 
således vara avgörande faktorer för hur föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning och psykisk störning anpassar sig i olika situationer (Judge, 1998; Nunstedt et al., 
2014). 
Ovan beskrivs hur föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk 
störning hanterar situationen kring barnet samt påfrestningarna i vardagslivet och på 
föräldrarnas psykiska hälsa barnets problematik medför. Eftersom det kan antas att även 
föräldrar till hemmasittare behöver anstränga sig hårt och får utstå stora påfrestningar kan det 
tänkas att de hanterar situationen på liknande sätt som föräldrar till barn med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning eller psykisk störning. Dessutom handlar många av dessa strategier om 
copingstrategier som alla individer använder sig av på olika sätt vid påfrestande situationer, 
vilket Lazarus och Folkman (1984) beskriver i sin teori om coping.  

Barns problematiks inverkan på föräldrars välmående  
Föräldern riskerar att utveckla psykisk störning på grund av att denne underlåter att tillgodose 
sina egna behov för att föräldern sätter sitt barn i främsta rum (Moses, 2010). Dock kan det vara 
svårt att avgöra vad som kommer först i tid, förälderns psykiska störning eller barnets 
problematik (Ma, 2010). Föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
upplever ofta mer stress, dysfori, depression och sämre välmående än andra föräldrar (Mak & 
Kwok, 2010). Det är även vanligt att föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning eller psykisk störning känner sig hjälplösa, ledsna och frustrerade när det kommer 
till sitt barns problematik (Moses, 2010). 

Stapley et al. (2016) har undersökt föräldrars upplevelser av att vara förälder till barn med 
depression. Denna studie visar på liknande resultat som när det gäller föräldrar till barn med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller andra psykiska störningar (se ovan). I studien 
framkom att två tredjedelar av deltagande föräldrar upplevde oro och ångest kring sitt barns 
situation. Många föräldrar upplevde en stress och press över att behöva ta hand om sitt barns 
problematik varje dag. Resultatet i studien tyder även på att det är vanligt att föräldrar till barn 
med depression känner sig uppgivna och bedrövade (ibid.), vilket också är vanligt 
förekommande hos föräldrar till barn som utsätts för mobbning (Humphrey & Crisp, 2008). En 
stor del av de deltagande föräldrarna upplevde förändringar i sitt föräldraskap efter att deras 
barn blivit deprimerat. Flera berättade att de var tvungna att vara mer förälder till sitt barn nu 
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än vad de borde behöva vara till ett barn i den åldern. Föräldrarna berättade att eftersom de var 
tvungna att vara extra mycket föräldrar åt sina depressiva barn hade de inte längre lika mycket 
energi kvar till sina andra barn. Ett fåtal av de deltagande föräldrarna beskrev även att de kunde 
hamna i dilemman kopplade till föräldraskapet när deras barn mått dåligt. De beskrev att de inte 
längre visste hur strikta de skulle vara med saker som tidigare varit självklara, exempelvis att 
gå till skolan (Stapley et al., 2016). 
I en studie genomförd av Ma (2010) där föräldrar till barn med ätstörningar har undersökts 
beskrivs barnets problematik kunna ha en negativ inverkan på föräldrarnas relation. Detta tros 
ske på grund av att fler konflikter uppstår i familjen, vilket kan leda till att partnerrelationen 
blir lidande. Även Stapleys et al. (2016) studie tyder på att familjerelationerna kan bli utsatta 
för påfrestningar. I en flerbarnsfamilj där minst ett av barnen lider av depression är det lätt att 
de andra barnen blir åsidosatta. Detta för att föräldrar ofta behöver rikta extra mycket 
uppmärksamhet till barnet med depression. 

Trots att föräldrar till barn med depression riktar extra mycket uppmärksamhet till barnet och 
att de har försökt med allt för att hjälpa barnet tycks ingenting fungera. Deras upplevda 
misslyckande med att hjälpa sitt barn har fått dem att känna sig hjälplösa och maktlösa inför 
situationen (Stapley et al., 2016). Maktlöshet är även någonting som föräldrar till barn som 
utsatts för mobbning uppgett att de kan känna (Humphrey & Crisp, 2008). Vissa av föräldrarna 
till barn med depression, där depressionen främst visades genom extrem ilska, uttryckte att de 
var förfärade över sitt barns beteende. Föräldrarna upplevde även att det kunde vara svårt för 
dem att förstå vad deras barn kände och upplevde (Stapley et al., 2016). Det är också ganska 
vanligt att föräldrar till barn med depression och föräldrar till barn som utsatts för mobbning 
känner tvivel och ifrågasättande inför sin föräldraroll (ibid.; Humphrey & Crisp, 2008). 

I denna del tas det upp hur det kan vara att vara förälder till ett barn med någon form av 
problematik (depression, utsatthet för mobbning, ätstörning, psykisk störning och 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Detta är problematiker som måste antas vara mycket 
olika, exempelvis kan det innebära helt olika saker att vara mobbad eller att ha en depression 
för både barnet och föräldern. Trots dessa skillnader tycks föräldrarna ha liknande upplevelser, 
till exempel känner sig föräldrar till barn som är utsatta för mobbning och föräldrar till med 
barn med depression sig uppgivna, maktlösa och hjälplösa inför barnets situation. Då dessa 
föräldrar tycks uppleva situationen på liknande sätt kan det antas att många föräldrar till barn 
med någon form av problematik har liknande upplevelser, vilket även bör inbegripa föräldrar 
till hemmasittare.  

Tolkningsram 

I följande avsnitt kommer studiens tolkningsram att presenteras. Tolkningsramen består av fem 
teorier/begrepp: föräldraskap, stigma, socialt stöd, coping och livskvalitet. Föräldraskap och 
stigma kommer att användas som analysverktyg för att förstå hur föräldrarna i och med 
situationen kring barnets hemmasittarproblematik upplever att samhällets och deras egna 
förväntningar påverkar dem. Socialt stöd och coping kommer att användas som analysverktyg 
för att förstå hur föräldrarna handskas med situationen kring barnets hemmasittarproblematik, 
vardagslivet och sina egna känslor. Slutligen kommer livskvalitet att användas som 
analysverktyg för att förstå hur föräldrarnas livskvalitet kan ha påverkats av barnets 
hemmasittarproblematik gällande arbete, relationer, välmående och nöjdhet med livet.  
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Föräldraskap 

I Föräldrabalkens (1949:381) 6 kap. 1 § föreskrivs att ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet 
och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte 
utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” Ett barn har således 
många behov som föräldern måste tillgodose. Barnet behöver omvårdnad och skydd för att 
överleva och utvecklas. Ett barn behöver också mat, kläder och någonstans att bo, men också 
vård vid sjukdom och en miljö att växa upp i där barnet inte utsätts för allvarliga hälsorisker. 
Att ha ett stabilt och varaktigt förhållande till sina föräldrar anses vara viktigt för barnet och 
dess utveckling. Föräldrar ansvarar även för barnets fysiska behov och dess behov av kärlek 
och trygghet. Att barnet får känna sig älskat av sina föräldrar, trots att barnet ibland gör fel eller 
misslyckas i någon mening, är viktigt för dennes utveckling. Även om föräldern ansvarar för 
barnet i alla dessa avseenden är det viktigt att som förälder respektera barnets integritet (SOU 
2005:43). Utifrån det ovannämnda är det lätt att förstå att föräldrar har höga krav på sig från 
samhället gällande sitt barn, dess utveckling och dess beteende. Utöver alla krav som ställs på 
föräldern gällande sitt barn ska denne klara av att finna en balans i vardagslivet mellan arbetsliv 
och familjeliv. Många föräldrar upplever att det inte finns tillräckligt med tid för att uppfylla 
både sina egna och andras förväntningar i vardagslivet. Kraven som ställs på föräldern i både 
arbetslivet och familjelivet kan bli för mycket vilket kan leda till att föräldern utvecklar stress, 
trötthet, skuldkänslor och en känsla av otillräcklighet (Plantin, 2012). 
Föräldraskap kan ses som någonting samhälleligt som formas genom politik, lagstiftning och 
vetenskapliga rön. Föräldraskapet formas även genom generella föreställningar, attityder, 
normer och diskurser i samhället (Bergman, Eriksson & Klinth, 2011). Utifrån normer gällande 
vad det innebär att vara en god förälder, till exempel att man ska vilja sitt barns bästa, förväntas 
föräldern idag engagera sig i sitt barns skolgång. Av samma anledning, att föräldern ska vilja 
sitt barns bästa, förväntas föräldern och lärare dela på ansvaret för barnets utbildning då 
föräldern har en unik kunskap om sitt barn och vad som är bäst för denne. Lärarna ska sköta 
undervisningen i skolan men föräldern måste engagera sig i barnets läxor, dock inte för mycket 
så att de gör läxorna åt dem. Att föräldern väljer att engagera sig i sitt barns skolgång kan 
därmed delvis förklaras utifrån normer i samhället, exempelvis kan skolans krav på att föräldrar 
ska engagera sig i sitt barns skolgång ses som en norm för att vara en god förälder (Gottzén, 
2011).  

Stigma  

En individ som anses ha en avvikelse som inte svarar upp mot samhällets förväntningar kan 
sägas ha ett stigma. Begreppet stigma kan, enligt Goffman, delas in i tre kategorier. Den första 
kategorin utgörs av kroppsliga missbildningar av olika slag. Den andra av olika fläckar på den 
personliga karaktären, vilket bland annat inbegriper arbetslöshet och psykisk störning. Den 
tredje kategorin består av stambetingade stigman som exempelvis handlar om ras- och 
religionstillhörighet (Goffman, 1963). Dessa olika typer av stigman har alla gemensamt att det 
berör en individ som inte accepteras av omgivningen på grund av en egenskap eller ett drag 
som skiljer sig från normen, och som därmed drar till sig omgivningens uppmärksamhet. 
Stigmat medför ofta att omgivningen främst associerar personen med den egenskap som stigmat 
står för och att individens övriga egenskaper kommer i skymundan samt att individen ofta 
tillskrivs egenskaper denne inte besitter. Också individens allmänna beteendemönster riskerar 
i stor grad att relateras till stigmat, även om det kan röra sig om ett beteende som anses vara 
normalt hos en ostigmatiserad individ (Angelöw & Jonsson, 2000; Jacobsson, Thelander & 
Wästerfors, 2010). 
Inte sällan känner vissa personer i omgivningen sympati för den stigmatiserade individen 
samtidigt som deras beteende gentemot individen kan vara särbehandlande. Parallellt med detta 
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är det inte ovanligt att andra personer i omgivningen känner antipati för den stigmatiserade 
individen (Angelöw & Jonsson, 2000; Jacobsson et al., 2010). Sympatier för stigmatiserade 
individer kommer dock främst från andra stigmatiserade. Personer som blivit utsatta för 
stigmatisering vet hur jobbigt det kan kännas och brukar kunna dela med sig av sina erfarenheter 
och tips till varandra. Detta kan fungera som ett viktigt moraliskt stöd och underlätta för 
individen att känna sig mer tillfreds och mer som en normal person. När en individ är 
stigmatiserad riskerar dennes närmsta omgivning att också drabbas av stigmatiseringen. 
Omgivningen kan därför stänga ute de stigmatiserade individerna från sin gemenskap av rädsla 
att själva bli utsatta (Goffman, 1963).  

Det finns föreställningar i samhället om hur individer ska vara och agera i olika situationer. Om 
individen inte agerar korrekt utifrån dessa föreställningar kan omgivningen se dem som 
avvikande. En del individer tycks vara oberörda av huruvida de uppfyller de existerande 
normerna eller inte, medan många tar åt sig av stigmatiseringen (Goffman, 1963). Individen 
kan således bli påverkad av omgivningens negativa reaktioner kopplat till ouppfyllda 
förväntningar. Självstigma är en form av stigma där individen har ett maladaptivt beteende och 
negativa känslor om sig själv. Individer med självstigma känner själva att de lever upp till det 
stigma som omgivningen anser att de bär. Självstigmat utvecklas från en blandning av 
individens erfarenheter och uppfattningar av omgivningens negativa reaktioner på grund av 
stigmat. Självstigmat uppstår således utifrån att individen har internaliserat omgivningens 
negativa uppfattningar om denne (Livingston, Milne, Lan Fang & Amari, 2011).  
De individer som upplever stigmatiseringen som jobbig tenderar att försöka dölja sitt stigma. 
Därmed försöker individen att forma sin identitet så att den ska passa omgivningen som ett 
försök att slippa utanförskap. Detta kan ses ha ett nära samband med skam och skuld. Goffman 
lyfter fram att skam är en känsla som aktiveras till följd av individens misslyckande med att 
leva upp till samhällets normer. Individer som bryter mot normer kring interaktion med andra 
människor kan känna skamkänslor. Även de personer som befinner sig i den stigmatiserade 
personens närhet riskerar att känna skam (Persson, 2012). Skam uppstår då individen inte når 
upp till sina egna mål och därmed upplever sig själv ha misslyckats medan skuld uppstår när 
individen går över en egen uppfattad gräns. Skuld kan förstås som uttryck för en individs 
ångestkänslor som uppstått utifrån en rädsla av att göra felsteg. När individen upplever att den 
på något sätt avviker från omgivningens förväntningar och de normer som finns i samhället kan 
dessa skuldkänslor uppstå. Det kan handla om ett avvikande tankemönster eller beteende som 
individen själv bedömer som gränsöverskridande. Skuldkänslor triggas av saker individen har 
gjort eller underlåtit att göra då individen känner att den agerat fel utifrån de rådande normerna 
(Giddens, 2008).  

Socialt stöd  
Socialt stöd är mycket viktigt för att en individ ska klara av stressfyllda situationer och det 
minskar risken för ohälsa. Socialt stöd innebär att en individ vet om att den är älskad, omtyckt, 
värdefull och en del av ett sammanhang. Detta stöd kan komma från en partner, familj, släkt, 
vänner eller andra personer i omgivningen. Socialt stöd fungerar skyddande mot stress och de 
som upplever detta stöd hanterar stressfyllda situationer på ett bättre sätt. Avsaknaden av socialt 
stöd innebär en risk för sämre hälsa. Det finns olika former av socialt stöd: informativt och 
känslomässigt. Informativt stöd innebär att personer i omgivningen som varit med om 
någonting liknande kan berätta för individen hur de har upplevt och hanterat situationen. Råd 
och informativt stöd kan även med fördel komma från en professionell. Känslomässigt stöd 
inbegriper att individer i omgivningen finns där för personen och försäkrar denne om att de bryr 
sig. Det sociala stödet kan komma från aktiva handlingar från omgivningen, men en stor del i 
stödet ligger i att individen vet att denne kan få stöd om det skulle behövas. Socialt stöd har 
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bäst inverkan då den kommer från personer som individen upplever är mottaglig för dess behov. 
Det sociala stödet behöver dock inte bara vara positivt för individen. Att ta upp tid från 
exempelvis vänner och familj kan medföra skuldkänslor hos individen (Taylor, 2015).  

Coping  

Lazarus och Folkman (1984, s. 141) definierar coping som ”[…] constantly changing cognitive 
and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised 
as taxing or exceeding the resources of the person”. Denna definition av coping inrymmer olika 
strategier som en individ använder sig av för att hantera problematiska situationer som uppstår 
i livet. Nämnda författare urskiljer två huvudkategorier av copingstrategier: problemfokuserad 
coping och känslofokuserad coping (Lazarus & Folkman, 1984). 

Problemfokuserad coping 
Med problemfokuserad coping menas i stora drag strategier som är inriktade på att hantera 
problem eller förändringar som orsakar ångest hos individen. Denna typ av coping används 
främst när förhållandet eller problemet bedöms vara möjligt att förändra. Problemfokuserad 
coping kan liknas vid problemlösningsstrategier som individer använder för att lösa problem. 
Det handlar ofta om att definiera problemet, skapa alternativa lösningar för problemet, väga 
för- och nackdelar med de olika lösningarna, välja en av lösningarna och agera utifrån detta. 
Dock innefattar problemfokuserad coping mer än vad problemlösningsstrategier gör. 
Problemlösningsstrategier fokuserar främst på yttre problem, som till exempel hur man löser 
situationen om bilen går sönder på morgonen när man ska till jobbet, medan problemfokuserad 
coping även fokuserar på inre problem, såsom stresskänslor. Problemfokuserade coping kan 
delas upp i två huvudgrupper: strategier som riktas mot yttre problem och strategier som riktas 
mot inre problem. I de problemfokuserade copingstrategier som riktas mot yttre problem ingår 
bland annat strategier för att förändra påfrestningar i omgivningen och hinder i vardagen. De 
problemfokuserade copingstrategierna som riktar sig till inre problem innefattar strategier som 
syftar till motivation eller kognitiva förändringar, exempelvis att hitta alternativa lösningar för 
tillfredställelse, utveckla nytt beteende för uppförande eller lära sig nya förfaranden. Beroende 
på vilken typ av problem som individen ska lösa kommer olika typer av problemfokuserad 
coping att behöva användas (Lazarus & Folkman, 1984). 
Känslofokuserad coping 
Känslofokuserad coping används för att reglera de känslomässiga reaktionerna på problem. Till 
skillnad från den problemfokuserade copingen används den känslofokuserade copingen oftare 
när situationen inte bedöms kunna förändras. Mycket av den känslofokuserade copingen består 
av kognitiva processer för att minska emotionell stress och kan exempelvis innehålla strategier 
för att hantera tankar och känslor, vilket kan påverka beteendet. Exempel på strategier är 
undvikande, selektiv uppmärksamhet, minimering och positiva jämförelser. Dock innebär inte 
all coping kognitiva processer för att minska emotionell stress, utan det finns även kognitiva 
processer som är till för att öka den emotionella stressen. Vissa individer måste må sämre, det 
vill säga de måste först öka den emotionella stressen, innan de kan må bättre. En annan typ av 
känslofokuserad coping kan leda till att innebörden av en situation tolkas annorlunda utan att 
den faktiska objektiva situationen har förändrats. I dessa situationer är det vanligt att individen 
använder sig av olika strategier eller knep för att hantera problemet, exempelvis intalar de sig 
själva att ”det finns viktigare saker att oroa sig över” och att ”det hade kunnat vara värre” 
(Lazarus & Folkman, 1984).  

Livskvalitet 
Livskvalitet är en mångfacetterad term. Enkelt uttryckt anses livskvaliteten vara hög hos en 
individ som har det bra och låg om individen har det dåligt. Vad som gör att en individ upplever 
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att livet är bra kan delas in i begreppen instrumentellt värde respektive finalt värde. 
Instrumentellt värde inbegriper medel som en individ kan behöva för att skaffa sig någonting 
eftersträvansvärt, ett exempel på detta är pengar. Finalt värde innefattar individens livsmål, 
exempelvis lycka. Vad som gör att en individ känner att livet är värt att leva handlar om hur 
stor del av individens liv som består av positivt respektive negativt finalt värde. Det är således 
detta som avgör individens livskvalitet, det vill säga hur lycklig respektive olycklig eller hur 
bra eller dåligt individen mår (Brülde, 2003).  

Det finns huvudsakligen tre olika inriktningar med olika grundföreställningar om termen 
livskvalitet. Dessa är hedonismen, önskeuppfyllelseteorin och den objektiva pluralismen 
(Brülde, 2003). Brülde (2003) har utvecklat en teori som består av en blandning av de tre 
nämnda inriktningarna. Brüldes teori är en form av lyckoteori då den grundas i tanken att en 
individs livskvalitet avgörs av hur lycklig denne är, med lycklig menas i detta sammanhang hur 
nöjd personen är med sitt liv och hur bra denne mår. Utifrån denna teori avgörs livskvaliteten 
av hur stor del av individens liv som består av värdefulla behagliga upplevelser och värdefulla 
önskeuppfyllelser. Livskvaliteten handlar således om hur pass nöjd individen är med sitt liv. 
Det finns ”objektivt viktiga” komponenter som kan bidra till ökad livskvalitet, vilket är 
inspirerat av den objektiva pluralismen. Exempel på detta är arbete, relationer, kärlek, frihet 
och personlig utveckling (ibid.).  
Den objektiva pluralismen lyfter fram sju positiva förhållanden som kan leda till god 
livskvalitet. Dessa är: verksamheter, relationer, upplevelser och andra mentala tillstånd, 
verklighetskontakt, hur man är och fungerar som person, personlig utveckling samt frihet och 
andra ”potentialiteter”. Verksamheter handlar om vad personer gör, exempelvis medför 
moraliska, produktiva och konstruktiva handlingar en positiv känsla för individen. 
Verksamheter kan även handla om att det är hälsosammare att vara aktiv i sitt eget liv, istället 
för att förhålla sig passivt till sitt eget liv. En känsla av att göra skillnad kan ha en positiv 
inverkan på individens välmående. Relationer, som till exempel kan bestå av partnerrelationer, 
vänskapsrelationer eller andra former av engagemang med andra människor är också viktigt. 
Med upplevelser och andra mentala tillstånd menas bland annat självrespekt och exempelvis 
behagliga naturupplevelser. Verklighetskontakt står för att det är av vikt att individens 
upplevelser är verklighetsbaserade och att individen har korrekta föreställningar om 
omgivningen. Hur man är och fungerar som person inbegriper personliga egenskaper, som till 
exempel att vara smart, driftig och att handla moraliskt. Personlig utveckling handlar om 
positiva värden förknippade med möjlighet att utveckla förmågor och att förbättra sig själv som 
människa. Till sist kommer frihet och andra ”potentialiteter” vilket syftar på att livskvaliteten 
inte endast beror på hur individens liv ser ut, utan även på vilka möjligheter som denne har i 
livet (Brülde, 2003).  

Metod 

I följande avsnitt redogörs för studiens metod på sådant sätt så att arbetsprocessens gång på ett 
enkelt sätt kan följas. Metoden består av en redogörelse av: den vetenskapsteoretiska grunden, 
metodval, sökning av tidigare forskning, urval, konstruktion av intervjuguide, intervjuernas 
genomförande, bearbetning och analys av empiri och slutligen etiska överväganden. 

Vetenskapsteoretisk grund  
Mot bakgrund av studiens syfte som handlar om att tolka och förstå hur föräldrar upplever att 
de påverkas av sitt barns hemmasittarproblematik är denna studie vetenskapsteoretiskt 
inspirerad av hermeneutik. Studien vilar på dubbel hermeneutik då vi rekonstruerat föräldrarnas 
tolkningar (utsagor) och tolkat dessa med hjälp av studiens teoretiska tolkningsram. 
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Förförståelsen har oundvikligen varit en viktig del under föreliggande studies genomförande, 
främst då vi haft en förförståelse om hur föräldrarna ska ha blivit påverkade av barnets 
hemmasittarproblematik efter genomgång av tidigare forskning och teorier/begrepp. Denna 
förförståelse kan till viss del ha begränsat studien då det kan ha styrt vad vi frågat om i 
intervjuerna, letat efter i empirin samt vilka slutsatser vi dragit ur analysen. Vidare är ett av de 
viktigaste begreppen inom hermeneutiken är den hermeneutiska spiralen. Detta begrepp syftar 
på sambandet mellan det som ska tolkas (föräldrarnas utsagor), förförståelsen (tidigare 
forskning och teorier/begrepp) och kontexten (att vara förälder till en hemmasittare). Det 
handlar om förståelsen mellan del och helhet i en viss kontext (Gilje & Grimen, 2007). 
Relationen mellan del och helhet präglade hela arbetet då tolkning ständigt skett av bland annat 
tidigare forskning, vid intervjutillfällena samt vid analys och diskussion.  

Under arbetsprocessens gång har vi växelvis arbetat med empiri och studiens teoretiska 
tolkningsram. Denna växelverkan har medfört att empirin har tolkats i flera omgångar, vilket 
kan liknas med ett abduktivt arbetssätt. Utöver teorierna vi hade från början lade vi till ett 
teoretiskt begrepp efter intervjuerna (socialt stöd), vilket även detta bidragit till att processen 
blivit mer abduktiv (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003). I studien utgick vi från 
breda teorier och begrepp, detta då målsättningen var att få vägledning utan att bli för styrda. 
Trots att majoriteten av teorierna/begreppen valdes innan insamlingen av empirin kan det anses 
att teorierna var så pass öppna för tolkning att vi inte blivit begränsade av dem. 

Metodval  
För att uppnå studiens syfte, som innefattar kunskaper om föräldrars upplevelser, har kvalitativ 
metod använts. Detta då kvalitativ metod gav möjlighet till djup förståelse för föräldrarnas 
upplevelser (Nilsson, 2014), då tonvikten i kvalitativ metod ligger på att tolka och förstå 
(Bryman, 2011). För att få ingående beskrivningar av intervjupersonernas upplevelser har vi 
använt oss av kvalitativa halvstrukturerade livsvärldsintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Att vi ställde samma grundfrågor till alla intervjupersoner bidrog till att intervjuerna blev 
liknande, vilket underlättade för oss att se likheter och skillnader i intervjupersonernas svar, 
vilket i sin tur underlättat analysen (Nilsson, 2014). Utöver dessa kvalitativa halvstrukturerade 
livsvärldsintervjuer användes även kommunikationsbaserad forskningsmetod, i form av 
skriftlig intervju via e-post (Bryman, 2011).  

Sökning av tidigare forskning 
Systematisk genomsökning av tidigare forskning genomfördes utifrån Booth, Papaioannou och 
Suttons (2012) riktlinjer. Sökningar genomfördes med många variationer av sökord i olika 
kombinationer. Ett utdrag av de sökord som användes är: parental experience, parental 
perspective, school refusal, school dropout, social withdrawal, hikikomori, school non 
attendence, social isolation, family, parent. De databaser som användes var främst: Social 
Services Abstract, Sociological Abstract, Summon, Google Scholar. Artiklars referenslistor 
genomsöktes även för att hitta relevant forskning. Dessa sökningar genererade många artiklar, 
dock var det mycket begränsat med relevant forskning. De flesta studier som sökningarna 
genererade handlade om hemmasittare, dock inte om hur föräldrarna upplever situationen. De 
artiklar som handlade om föräldrars upplevelser av att vara förälder handlade istället inte om 
hemmasittare utan om barn med annan problematik. På grund av det begränsade utbudet av 
forskning på området söktes även på forskning hur föräldrar påverkas av att ha ett barn med 
exempelvis autismspektrumtillstånd eller depression, vilket är vanligt hos hemmasittare. 
Sökningar genomfördes även på föräldrar till barn med andra svårigheter, svårigheter som 
hemmasittare ofta har eller som kan liknas vid hemmasittarproblematiken. Tanken med att söka 
forskning på andra områden var att relatera detta till hur det är att vara förälder till en 
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hemmasittare. Sökord som användes för att generera dessa träffar var främst: parental 
experience, parental perspective, autism, ADHD, depression, anxiety, bullying, disabilities, 
eating disorder, family, parent. 

Urval 
För att få tag på för studien relevanta intervjupersoner gick vi med i några olika Facebook-
grupper för föräldrar, anhöriga och andra som kommer i kontakt med hemmasittare. Vi skrev 
ett inlägg med studiens syfte och att vi sökte föräldrar till hemmasittare som kunde tänka sig 
att ställa upp på en intervju. Fem intervjupersoner rekryterades på detta sätt. Ytterligare två 
intervjupersoner rekryterades genom kännedom om deras familjer, vilka vi fått kontakt med 
genom bekanta. Detta kan liknas vid ett målinriktat urval, vilket är det vanligaste inom 
kvalitativ forskning (Bryman, 2011). På grund av svårigheter att få tag på intervjupersoner och 
den begränsade tiden bedömdes sju intervjupersoner vara tillräckligt, även om det hade varit 
givande för studien att intervjua ännu fler föräldrar. Sju intervjupersoner ansågs dock tillräckligt 
för att kunna uppfylla studiens syfte då syftet varit att undersöka föräldrars upplevelser och inte 
att generalisera resultaten, därmed har inte ett större urval behövts. Från början hade vi åtta 
intervjupersoner, dock skedde ett bortfall av en pappa. Urvalet resulterade därmed i sju 
mammor till hemmasittare i åldrarna 14 till 16 år.  

Beskrivning av intervjupersonerna 
Nedan presenteras kort information om intervjupersonerna och deras familjesituation för att få 
en större förståelse för intervjupersonernas situation.  
Maria har två barn och är gift, dock inte med barnens pappa. Hennes dotter som är hemmasittare 
är 15 år, dottern har ingen neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men depression. Maria har 
ingen egen diagnos.  

Anna har två barn och är gift. Hennes son som är hemmasittare är 15 år, sonen har 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har tidigare haft ångestproblematik. Anna har ingen 
egen diagnos.  
Isabelle har tre barn och är gift. Hennes son som är hemmasittare är 15 år, sonen har 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, depression och panikångest. Isabelle har 
utmattningsdepression och ångestproblematik samt misstänker egen neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning.  

Liv har tre barn och är gift. Hennes son som är hemmasittare är 14 år, sonen har neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning men ingen psykisk störning. Liv har utmattningssyndrom och depression.  

Sara har fem barn och är gift. Hennes son som är hemmasittare är 15 år, sonen har ingen 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk störning, han har dock tidigare haft 
depression. Sara har ingen egen diagnos, hon har dock stora sömnsvårigheter.  
Kristina har fyra barn och är ensamstående. Hennes son som är hemmasittare är 16 år, sonen 
har ingen neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men misstänks ha depression och 
ångestproblematik. Kristina har ingen egen diagnos.  

Lisa har två barn och är ensamstående. Hennes son som är hemmasittare är 14 år, sonen har 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, depression och ångestproblematik. Lisa har depression 
och har tidigare drabbats av utmattningssyndrom två gånger.  

Konstruktion av intervjuguide 
Intervjuguiden (se bilaga 2) konstruerades utifrån studiens syfte och är av halvstrukturerad 
karaktär (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuguiden bestod av fyra teman: bakgrund, 
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förväntningar, livskvalitet och hantering av situationen. Bakgrunden bestod av frågor gällande 
intervjupersonerna själva, barnets hemmasittarproblematik och familjen. Nästa tema, 
förväntningar, bestod av frågor om samhällets, omgivningens och deras egna förväntningar på 
föräldraskap. Frågorna i temat livskvalitet berörde intervjupersonernas eget mående. Det fjärde 
och sista temat handlade om intervjupersonerna hantering av situationen samt vad de har för 
stöd från omgivningen. Intervjuguiden avslutades med en öppen fråga där intervjupersonerna 
gavs chansen att tillägga någonting. Varje tema inleddes med en öppen fråga som 
intervjupersonerna hade chansen att tolka ganska fritt. Exempelvis inleddes intervjun med 
frågan ”Vill du berätta lite om dig själv?”, detta för att föräldrarna skulle få välja själva vad de 
tyckte var viktigt att berätta om sig själva och sin situation istället för att vi skulle styra dem. 
Vi ansåg att dessa fria beskrivningar hjälpte oss att förstå vad som verkade viktigt för respektive 
intervjuperson och därmed kunde vi till viss del anpassa resterande del av temat efter detta. 
Efterföljande frågor var också öppna men mer specificerade på respektive område. Trots vår 
ambition att endast ställa öppna frågor är vi medvetna om att vissa frågor kan ha blivit ledande. 
Det kan tänkas att vissa frågor blev ledande på grund av vår förförståelse (som beskrivs under 
rubriken Vetenskapsteoretisk grund). Detta sätt att konstruera en intervjuguide på, med teman 
utifrån studiens syfte och bakgrundsfakta, stämmer väl överens med Brymans (2011) och Kvale 
och Brinkmanns (2014) beskrivningar av vad forskaren bör tänka på vid konstruktion av en 
intervjuguide. 

Ordningen på intervjuguidens teman valdes utefter vad vi bedömde som lättast respektive 
svårast att prata om. Intervjuguiden började med bakgrundstemat delvis för att få bakgrunds-
information om familjens situation och delvis för att ge intervjupersonerna tid att känna sig 
trygga i intervjusituationen, detta då frågorna i bakgrundsdelen var mer allmänna. Därefter 
valde vi att fortsätta med två teman som bedömdes innehålla känsligare frågor, detta då vi tänkte 
att intervjupersonerna skulle vara mer bekväma med intervjusituationen efter den inledande 
delen. Intervjuguiden avslutades med ett tema som inte bedömdes vara lika känslomässigt 
jobbig som de två föregående teman för att försöka undvika att intervjupersonerna skulle känna 
sig sköra vid avslut, vilket ligger i linje med Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendationer.  
Frågorna i intervjuguiden utvecklades dels utifrån studiens teorier och tidigare forskning och 
dels utifrån övrig information som ansågs vara relevant. I den tidigare forskningen beskrivs en 
del om hur föräldrar till barn med olika svårigheter kan bli påverkade på olika sätt av barnets 
situation, några frågor utvecklades med grund i detta. Frågorna i intervjuguiden utformades 
främst som öppna frågor för att ge intervjupersonen möjlighet att beskriva fritt. Vi konstruerade 
ett antal eventuella följdfrågor till varje fråga, samt hade en öppenhet för andra följdfrågor. 
Frågorna var skrivna på ett sådant sätt att intervjupersonerna enkelt kunde förstå dem. Detta 
skedde bland annat genom operationalisering av teoretiska begrepp för att undvika akademiskt 
språk och istället användes vardagsspråk (Kvale & Brinkmann, 2014). Som hjälp i 
operationaliseringsprocessen testades intervjufrågorna på bekanta för att kontrollera om 
frågorna var begripliga, detta förfarande kan liknas vid en pilotstudie. Efter detta reviderades 
vissa frågor. Mindre revideringar av intervjuguiden skedde även under intervjuprocessen när 
det uppmärksammades att någon intervjufråga var mindre begriplig, behövde byta plats eller 
läggas till. Detta anses dock inte ha påverkat resultaten av intervjuerna särskilt mycket då det 
inte var några större ändringar, utan främst handlade om förtydliganden. Mycket tanke lades 
även ned på att inte ställa frågor som kunde upplevas vara anklagande.  

Utöver denna intervjuguide som användes till de muntliga intervjuerna skapades även en 
skriftlig intervju (se bilaga 3) som mailades ut till intervjupersonen, som sedan svarade 
skriftligt. Den skriftliga intervjun skapades utifrån samma förfarande som beskrivits ovan, det 
som skiljer är att den skriftliga intervjun var mer specificerad än intervjuguiden som användes 
till de muntliga intervjuerna. Den skriftliga intervjun innehöll föreslagna följdfrågor, detta då 
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denna intervjuperson inte gavs samma möjlighet att fråga vad som menades med frågorna samt 
att vi inte hade möjlighet att ställa följdfrågor.  

Intervjuernas genomförande  
Inför intervjuerna skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut till intervjupersonerna. I brevet 
informerades intervjupersonerna om studiens syfte och att deras medverkan var frivillig och 
anonym. I brevet framgick även vad svaren i intervjun skulle komma att användas till. Det 
kontrollerandes innan intervjun att intervjupersonerna var införstådda med sin medverkan i 
studien. Innan påbörjad intervju tillfrågades intervjupersonerna om de samtyckte till inspelning 
av intervjun, vilket samtliga gjorde. Utöver detta informerades de om intervjuns upplägg, 
förväntad tidsåtgång samt möjligheten att avstå att svara på frågor, vilket stämmer väl överens 
med hur Kvale och Brinkmann (2014) anser att en intervju bör inledas.   

Av intervjuerna som genomfördes var sex muntliga intervjuer, varav fem genomfördes via 
telefon och en som direktintervju. Utöver detta genomfördes även en skriftlig intervju. Skälet 
till att majoriteten av intervjuerna genomfördes via telefon var att intervjupersonerna bodde i 
olika delar av Sverige. Det var för tidskrävande och kostsamt att ta sig till var och en. En 
direktintervju genomfördes då denna intervjuperson fanns inom rimligt avstånd. En intervju 
genomfördes skriftligt, dock skulle det varit två men på grund av bortfall blev det bara en. Valet 
att ha med en skriftlig intervju grundades i tidsbrist och att vi ansåg att en skriftlig intervju var 
bättre än att gå miste om den intervjupersonens svar. Alla muntliga intervjuer genomfördes i en 
lugn miljö för att minska risken för störande moment. Då föreliggande studie bygger på 
intervjupersonernas egna upplevelser krävdes att intervjutiden inte var allt för kort. För att få ut 
så mycket som möjligt av intervjun, och sedan analysen, valde vi att genomföra de muntliga 
intervjuerna på mellan 1-1,5 timme.  

Bearbetning och analys av empiri 
Samtliga intervjuer transkriberades för att få en överblick av intervjuerna och inte låta någon 
information gå förlorad. Transkriberingarna genomfördes allt eftersom under processen 
(Bryman, 2011). Sedan kodades och reducerades det transkriberade materialet för att få en 
struktur att utgå ifrån i analysarbetet, detta skedde växelvis och vid upprepande tillfällen under 
hela analysprocessen. Den kodningsmetod som användes var begreppsstyrd kodning, det vill 
säga att koder redan innan var utvecklade utifrån tidigare forskning och teoretiska begrepp. 
Meningsanalys med inspiration av meningskoncentrering och meningstolkning som 
analysmetoder har använts i föreliggande studie. Meningskoncentreringen har använts för att 
omformulera vad intervjupersonerna sagt till kortare texter. Meningstolkningen har använts för 
att få en djupare förståelse av vad intervjupersonerna berättat (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Denna form av bearbetning av empiri och dessa analysmetoder ansågs passa bra i föreliggande 
studie då detta är förenligt med det hermeneutiska synsättet. Detta då denna form av bearbetning 
av empiri och dessa analysmetoder tillåter tolkning att växa fram växelvis i analysen, vilket kan 
jämföras med den hermeneutiska spiralen (Lindgren, 2014). Analysen har utgått från vår 
teoretiska förförståelse, således grundas analysen i studiens tolkningsram (Kvale & Brinkmann, 
2014). Analysen har även påverkats av vår personliga förförståelse då, som vi nämnt tidigare i 
metodavsnittet, våra föreställningar om hur föräldrarna blir påverkade kan ha påverkat hur vi 
har tolkat intervjupersonernas utsagor (Gilje & Grimen, 2007). Beskrivningar av 
intervjupersonens utsagor i resultatet är ofta återgivna med deras eget språkbruk. Citaten är i 
regel ordagrant återgivna av intervjupersonernas uttalanden. Däremot har viss korrigering skett 
i syfte att göra texten mer sammanhängande och texten har även omvandlats från talspråk till 
skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Etiska överväganden 
Ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut till intervjupersonerna via mail en tid innan 
intervjuerna. I informationsbrevet beskrevs studiens syfte, att resultaten från intervjun endast 
skulle användas till denna studie och att deltagandet var frivilligt. I informationsbrevet 
informerades intervjupersonerna om att vi i möjligaste mån garanterade att deras medverkan 
skulle anonymiseras samt att de hade rätt att ångra sin medverkan när som helst under 
processen. De blev informerade om den tid som intervjuerna uppskattades ta samt att vi var 
studenter vid Örebro universitet (inklusive våra kontaktuppgifter). Innan intervjun påbörjades 
stämde vi av med intervjupersonerna om de förstått det som beskrevs i informationsbrevet och 
informationen sammanfattades muntligt för dem. De informerades även om att vissa frågor 
kunde upplevas känsliga och att de då kunde ta sin tid och inte var tvungna att svara om det 
kändes för jobbigt. Genom denna information som intervjupersonerna tillhandahållit innan 
intervjuerna anses informationskravet varit uppfyllt (Vetenskapsrådet, u.å.).  
Samtyckeskravet har i studien tillgodosetts genom att intervjupersonerna har samtyckt till att 
medverka i studien. Deras samtycke till medverkan har skett vid flera olika tillfällen. Först när 
de tog kontakt med oss att de ville medverka, sedan när vi bestämde tid för intervjun och sista 
gången muntligt innan intervjun påbörjades. I samband med intervjutillfället samtyckte de även 
till inspelning av intervjun. När samtycket har inhämtats för både medverkan i studien och 
inspelning av intervjun har vi varit tydliga med vad de samtycker till och noggranna med att de 
har förstått. För att de skulle vara införstådda med vad de samtycker till har vi, som tidigare 
nämnts, informerat om studien och deltagandet. Utifrån detta måste samtyckeskravet anses varit 
uppfyllt (Vetenskapsrådet, u.å.).   

För att uppnå konfidentialitetskravet i studien har intervjupersonerna i möjligaste mån 
avidentifierats. Exempelvis nämns inte intervjupersonernas namn, bostadsort eller annan 
information som kan ledas tillbaka till dem. Istället för deras riktiga namn har fingerade namn 
använts. Utöver detta har vi efter studien raderat de inspelade intervjuerna, transkriberingarna 
samt annan data som direkt kan koppas till intervjupersonerna. Innan uppgifterna raderades 
behandlades de på ett sätt som medförde att ingen oberörd kunde ta del av dem. Utifrån detta 
anses konfidentialitetskravet varit uppfyllt (Vetenskapsrådet, u.å.). 
Den insamlade empirin har endast använts till denna studie, vilket intervjupersonerna 
informerades om. Genom detta anses nyttjandekravet vara uppfyllt i studie (Vetenskapsrådet, 
u.å.). 

I denna studie anses de vetenskapliga fördelarna väga tungt då det inte tidigare genomförts 
studier på detta område. Studien anses ha medfört positiva konsekvenser för intervjupersonerna 
då de blivit lyssnade till och har fått berätta hur de själva blivit påverkade. Möjliga 
konsekvenser om intervjupersonerna tar del av studien kan vara av positivt slag där de känner 
sig hörda och får bekräftat att de inte är ensamma och de kan tänkas få en ökad förståelse för 
sin egen situation. Däremot kan det även vara så att intervjupersonerna påverkades negativt 
avseende känslor som kan ha väckts under intervjusituationen. Utöver detta kan 
intervjupersonerna bli påverkade negativt om de tar del av studien då det finns en risk att de 
känner att de blivit feltolkade, trots vår noggrannhet (Kvale & Brinkmann, 2014).  
De genomförda intervjuerna var i vissa avseenden känsliga vilket medförde att vi vid några 
tillfällen var tvungna att etiskt överväga hur vi skulle bemöta intervjupersonerna. Under några 
intervjuer blev intervjupersonerna känslosamma och började gråta, vid dessa tillfällen 
försäkrade vi dem att det är okej att bli ledsen och att de fick ta sin tid utan att vi gick in i en 
terapeutroll. Vid framskrivning av intervjupersonernas utsagor gjorde vi etiska överväganden. 
Vi har alltid belyst innehåll och citat på ett sådant sätt att redogörelserna inte tagits ur sitt 
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sammanhang. Viss korrigering av citat har genomförts för att undvika att intervjupersonerna 
skulle framstå som osammanhängande (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Resultat och analys  

I följande avsnitt kommer resultat och analys att redovisas. Redovisningen av mammornas 
utsagor kommer att ske växelvis med analyser av dem. Detta avsnitt är uppdelat i tre 
huvuddelar: förväntningar på föräldrar, hantering av situationen och livskvalitet, och avslutas 
med en sammanfattning. Vissa av de intervjuade mammorna har barn med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning och andra inte. Vi kommer inte att skilja på och jämföra dessa mammors 
utsagor då vi inte funnit några direkta skillnader mellan hur de upplever att de påverkas av att 
ha ett barn som är hemmasittare. För att förtydliga är ändå utgångspunkten hemmasittar-
problematiken. För närmare specifikation över vilka mammorna är se beskrivning av dem under 
rubriken urval i metodavsnittet. I texten kommer orden barnets situation och hemmasittar-
problematiken användas synonymt. Ordet situation kommer att syfta på situationen kring 
hemmasittarproblematiken. Namnen på mammorna är fingerade.    

Förväntningar på föräldrar 
Denna del om förväntningar på föräldrar inleds med en kortare beskrivning av mammornas 
generella föreställningar om föräldraskapet. Majoriteten av mammorna beskriver att det finns 
förväntningar i samhället på hur man ska vara som förälder. Några av mammorna beskriver att 
man ska arbeta, träna, umgås med vänner och samtidigt vara mamma. Hur mammorna upplevt 
dessa förväntningar och hur de blivit påverkade av dem skiljer sig till viss del åt, men det 
gemensamma är att de tycks uppleva de samhälleliga förväntningarna på föräldraskapet som 
belastande. Det tycks även finnas föreställningar i samhället om föräldraskapet som inte 
behöver stämma överens med verkligheten, exempelvis framställs föräldraskapet ibland mer 
glamoröst än det faktiskt är.  Det glamorösa föräldraskapet är i likhet med andra föreställningar 
om och krav på föräldrar socialt formade (Bergman et al., 2011). Detta gäller inte minst 
utmaningen att samtidigt kunna hantera förväntningar knutna till arbetsliv och familjeliv 
(Plantin, 2012), någonting som förefaller vara särskilt påfrestande för föräldrar till 
hemmasittare.  
Omgivningens reaktioner på hemmasittarproblematiken 
Samtliga mammor beskriver på olika sätt att de upplevt negativa reaktioner från omgivningen 
gällande deras barns hemmasittarproblematik. Anna berättar att hon upplever de negativa 
reaktionerna från människor hon inte känner så väl. Hon lyfter fram att omgivningen inte sällan 
vräker ur sig saker om familjens situation som hon upplever är kränkande. Hon upplever att 
omgivningen generellt sett inte förstår sig på hennes svåra situation och att denna brist på 
förståelse är en av de värsta sakerna med hela situationen. Anna berättar också att hon hela 
tiden försöker förklara för omgivningen hur familjens situation ser ut och vilka behov just 
hennes barn har i och med hemmasittarproblematiken. Trots detta känner hon att omgivningen 
inte riktigt tar till sig informationen hon ger. Liv beskriver någonting liknande, att det är svårt 
att ändra omgivningens negativa uppfattningar trots att hon försöker få dem att förstå. Flera av 
mammorna beskriver även att bemötandet från skolan ofta upplevs anklagande. Det handlar om 
att både barnet och de själva blir beskyllda för situationen. Anna säger att skolan hennes barn 
går på är av uppfattningen att hemmasittarproblematiken beror på hennes barns misslyckande, 
och att skolan inte kan se sin egen del i den rådande situationen. Hon beskriver även att hon 
upplevt liknande press från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som har sagt att det bara är 
för henne att skjutsa barnet till skolan. Det är dock inte bara professionella som kan svika. Flera 
av mammorna beskriver även att den övriga omgivningen beter sig anklagande gentemot dem 
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på grund av barnets hemmasittarproblematik. Det handlar om att mammorna får höra att de 
borde satt striktare regler eller att det bara är att ta med sig barnet till skolan. 

[…] dålig uppfostran och att vi låter [barnets namn] göra mycket som han vill, att det är han som 
styr och att vi måste vara mer bestämda. Det har vi fått höra jättemycket. – Liv  

Det finns många föreställningar om hur en bra förälder ska vara (Plantin, 2012). Av intervjuerna 
framgår att majoriteten av mammorna har bemötts av omgivningen som om de inte svarar upp 
mot förväntningar om den bra föräldern. Goffman (1963) menar att en individ som på något 
sätt inte lever upp till förväntningarna som finns i samhället kan stigmatiseras. Majoriteten av 
mammorna verkar utsättas för stigmatisering då omgivningen påpekar deras fel och brister och 
pekar ut dem som avvikare. Omgivningens uppfattningar om att dessa mammor är ”dåliga 
föräldrar” kan ses som fläckar på den personliga karaktären hos mammorna (ibid.). Då dessa 
mammor inte kan leva upp till, de antagligen för högt ställda, förväntningarna på hur en bra 
förälder ska vara verkar således omgivningen stigmatisera dem. Denna tolkning baseras på att 
merparten av mammorna upplevt negativa reaktioner från omgivningen i och med barnets 
hemmasittarproblematik. Omgivningens brist på förståelse kan leda till att omgivningen ser 
dessa mammor som avvikande. Det man inte förstår sig på är annorlunda och annorlunda 
beteende skapar lätt en föreställning om att en person eller familj är avvikande. Det verkar inte 
spela särskilt stor roll hur mycket dessa mammor förklarar sig, omgivningen tycks inte ta in 
informationen och ser fortfarande mammorna som avvikare. Detta kan tolkas som ett uttryck 
för att omgivningen, på grund av mammornas stigma, inte kan se bortom detta utan fortsätter 
att associera mammorna med negativa egenskaper (Angelöw & Jonsson, 2000; Jacobsson et 
al., 2010). Det kan vara så att alla mammor är stigmatiserade, men att de uppfattar denna 
stigmatisering som olika jobbig, vilket resulterar i att de tar illa upp av omgivningens reaktioner 
i olika stor utsträckning. 

Omgivningens undvikande av föräldrarna  
Anna och Isabelle upplever att omgivningen undviker dem på grund av deras barns 
hemmasittarproblematik. Anna berättar att föräldrar till hennes barns klasskamrater har börjat 
undvika familjen sedan barnet slutat gå till skolan. Hon berättar att hennes man träffat några av 
de andra föräldrarna i klassen i mataffären och upplevt att de inte ville prata med honom. Anna 
menar att hon tror att situationen hade varit annorlunda om hennes barn gick i skolan och allt 
var som vanligt.  

[…] jag kan ju känna avståndstagande från folk vi egentligen inte känner. – Anna   

Isabelle berättar också att andra tar avstånd från hennes familj i och med barnets hemmasittar-
problematik och att de inte verkar vilja prata om situationen familjen befinner sig i.  

Men då upplever jag att folk blir så skrämda av att det skulle drabba dem, det som har drabbat oss, 
så då är det bara några få som verkligen på riktigt ställer frågan och intresserar sig av svaret […]. 
– Isabelle  

En anledning till att dessa mammor stigmatiseras kan tänkas vara att mammornas positiva 
egenskaper kommer i skymundan, det vill säga att omgivningen fokuserar så mycket på att de 
är föräldrar som ”inte lyckas” få sina barn till skolan att de glömmer av andra delar av 
mammornas personligheter (Angelöw & Jonsson, 2000; Jacobsson et al., 2010). Det skulle 
kunna förstås som att stigmatiseringen försätter mammorna i ett utanförskap där omgivningen 
börjat undvika dem. Stigmatiseringen sker både utifrån omgivningens förväntningar på hur de 
bör agera som föräldrar och utifrån att deras barn ses som avvikare, det vill säga utanförskapet 
som mammorna får utstå kan även handla om en stigmatisering som kan ha ”smittats” från 
barnet. Detta eftersom barnet kan anses vara en avvikare på grund av hemmasittar-
problematiken och då mammorna är en av de personer som står barnet närmast riskerar även de 
att utsättas. På grund av att stigmatisering kan föras över på personer som står nära den 
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stigmatiserade individen kan omgivningen undvika dessa mammor med familjer. 
Omgivningens reaktioner kan också förstås utifrån ouppfyllda normer (Goffman, 1963). Delar 
av omgivningen tycks anse att de inte handlar som bra föräldrar och visar dem därmed sitt 
ogillande. Utifrån mammornas redogörelser om omgivningens avståndstagande kan således 
förstås som att stigmatiseringen av mammorna grundas i omgivningens ogillande av deras 
agerande samt omgivningens rädsla av att själva bli utsatta för någon form av utanförskap.  
Föräldrarnas undvikande av att prata om hemmasittarproblematiken 
Majoriteten av mammorna beskriver att de dragit sig undan från omgivningen på grund av 
negativa reaktioner kring barnets hemmasittarproblematik. De beskriver på olika sätt att de i 
större eller mindre utsträckning undviker omgivningen just på grund av omgivningens 
reaktioner eller okunskap om hemmasittarproblematik. Flera av mammorna berättar att de blivit 
noggranna med vilka de pratar med. De undviker att prata med andra människor de inte 
upplever förstår familjens situation. Sara berättar att det endast är en person i hennes närhet 
som vet om hennes barns hemmasittarproblematik. Hon menar att släkten ändå bara kommer 
beskylla henne för att ha orsakat barnets situation om hon skulle berätta. Maria och Anna 
beskriver hur de undviker att prata om sitt barns hemmasittarproblematik med omgivningen på 
detta sätt:  

Men jag är ju liksom inte den som vitt och brett går ut med det. Det är inte något jag säger till vem 
som helst. Utan jag håller nog rätt mycket tror jag inom mig. – Maria  

[…] vissa människor som uttrycker saker i okunskap de känner jag att de väljer jag att inte öppna 
mig för. […] För annars pratar man med någon som inte vet och det blir så… Tillslut orkar jag 
liksom inte förklara. Man tappar liksom orken där. – Anna  

Omgivningens negativa reaktioner tycks leda till att mammorna undviker att prata om sin 
situation. Att stigmatiseringen, med den kritik och utanförskap det inbegriper, lämnar spår hos 
individer är någonting som Goffman (1963) beskriver är vanligt. Detta tycks överensstämma 
med mammornas utsagor då majoriteten beskriver att de undviker att prata om barnets 
hemmasittarproblematik. Okunskapen kan leda till att dessa mammor gång på gång behöver 
förklara situationen och hur allt ligger till. Att mammorna undviker att prata om sitt barns 
hemmasittarproblematik kan delvis härledas till mammornas brist på ork, men det behöver inte 
vara hela förklaringen. Att mammorna i vissa avseenden väljer att dölja eller att undvika att 
berätta om situationen kan delvis ses vara ett försök att dölja sitt stigma och att anpassa sig till 
omgivningen. Detta för att slippa de negativa reaktionerna och utanförskapet mammorna annars 
kan behöva utstå från utomstående personer (Persson, 2012). Goffman (1963) belyser att 
sympatier för stigmatiserade personer främst kommer från andra personer som också besitter 
någon form av stigma. Att flera av mammorna uttrycker att de väljer vilka de pratar om sin 
situation med kan förstås utifrån denna tanke. Är det individer som själva varit med om 
någonting liknande kan risken antas minska att bli fördömd av dem.  

Skuld och skam  
Majoriteten av mammorna beskriver på olika sätt vad de själva kunde gjort annorlunda för att 
förhindra barnets hemmasittarproblematik och för att hantera problemet på ett bättre sätt när 
situationen väl uppstått. Kristina beskriver hon kanske skulle ha kämpat mer, men hon visste 
inte hur. Sara berättar att hon har skuldkänslor då hon reflekterar över om barnets 
hemmasittarproblematik beror på att hon skämt bort barnet för mycket. Anna funderar på om 
hon borde sett till att hennes barn fått byta skola tidigare och om hon borde ha varit hemma mer 
från arbetet för att ta hand om barnet. Hon beskriver vidare att hon också ofta funderar på om 
hon kunnat hantera situationen på något bättre sätt.  

[…] det är svårt att slappna av i kroppen, inte kroppen men i huvudet på nått vis. ”Jag kanske 
borde gjort det här. Jag kanske kunde gjort mer här. Skulle vi gjort såhär?”. – Anna  
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Isabelle berättar om skuldkänslor som uppkommit när hon insett att hon tidigare inte förstod 
sitt barns beteende och problematik, och därför kanske pressade barnet för hårt att gå till skolan 
trots ångest från barnets sida. Sara beskriver det motsatta, att hon kanske borde ha varit striktare 
med att barnet skulle gå till skolan trots klagomål och motsättningar.  

Men jag tycker att jag borde ha sett den här tendensen mer. När det var riktigt och inte riktigt. Det 
har jag inte lite dåligt samvete för. Att jag liksom inte var på och att jag kunde tillåta det. Att det 
gick för långt, det gick för långt. […] Alltså ibland funderar jag på om vi skulle ha tvingat honom 
ännu mer, att vi skulle ha varit mer starka och sagt ”Nej! Nu ska du till skolan”. – Sara  

Utifrån det mammorna berättar om skuld och självförebråelser kan det tolkas som att 
mammorna har utvecklat självstigma, detta då de kan tänkas ha internaliserat omgivningens 
negativa uppfattningar och tankar kring att de borde ha agerat annorlunda i sitt föräldraskap 
gällande barnets skolgång (Livingston et al., 2011). Dock är det svårt att uttala sig om huruvida 
dessa känslor hade uppstått oberoende av omgivningens reaktioner eller inte. Mammornas 
beskrivningar skiljer sig till viss del åt men innebörden är densamma, skuldkänslor. 
Skuldkänslorna handlar om att mammorna rannsakar sig själva om vad de borde ha gjort, vad 
de inte borde ha gjort eller vad de underlåtit att göra (Giddens, 2008). Mammornas tankar om 
vad de själva kunnat göra annorlunda för att förhindra eller förmildra situationen kring barnets 
hemmasittarproblematik kan även ses som uttryck för skam. Skammen kan tänkas ha uppstått 
då mammorna inte kunnat leva upp till samhällets förväntningar (Persson, 2012) och av känslor 
av misslyckande på grund av ouppnådda mål (Giddens, 2008). Således kan mammorna tänkas 
känna skam då de inte lyckas få sitt barn till skolan. Det senare citatet där Sara beskriver att 
hon låtit situationen gå för långt kan vara ett uttryck för skuldkänslor som uppstått utifrån att 
hon upplever att hon gått över en egen gräns (ibid.).  
Samtidigt som majoriteten av mammorna ger uttryck för vad som kan tolkas vara skuldkänslor 
uppger Liv, Maria, Anna och Kristina att de gjort allt de kunnat för att hjälpa sitt barn. 
Exempelvis uttrycker Liv att hon med tiden kommit underfund med att hon är en bra förälder 
och att det hennes barns hemmasittarproblematik inte beror på henne. Vidare beskriver några 
av mammorna att skolan, socialtjänsten och BUP borde ha tagit mer ansvar och att situationen 
ser ut som den gör till viss del beror på deras bristande ansvarstagande.  

Jag tycker att jag försöker allt men får inget stöd från vårt samhälle. – Kristina  

Mötena på skolan. De satt fem eller sex personer mot henne och malde samma saker, talade om 
hur mycket frånvaro hon har och ”varför går du inte till skolan?”. Det är väldigt lite konkreta 
förslag eller så. Det är ju jag och [barnets namn] som framför dem. – Maria  

Utifrån dessa utsagor tycks en del av mammorna inte känna särskilt mycket skuld. Samtidigt 
ger dock samma mammor uttryck för skuldkänslor. Flera av mammorna tycks pendla i sina 
känslor mellan att känna skuld eller inte. Möjligtvis har mammorna med tiden kommit ifrån 
sina skuldkänslor och kan känna att de trots allt gör sitt bästa utifrån hemmasittarproblematiken 
deras barn har. Även uppfattningen att andra kunde ha gjort mer kan tänkas ha lättat på 
mammornas skuldkänslor. Skuldkänslorna blir rimligtvis inte lika påtagliga för dessa mammor 
som för de mammor som endast skyller på sig själva. 

Hantering av situationen 

Hur föräldrarna hanterar det med stöd från andra  
Samtliga mammor uppger att de blir påverkade negativt på ett eller annat sätt av deras barns 
hemmasittarproblematik. För att hantera detta och alla känslor som väcks i samband med 
situationen använder mammorna olika strategier. Flera av mammorna beskriver att de själva 
går i terapi eller får annan professionell hjälp. Mammorna beskriver detta stöd som hjälpsamt 
för deras eget välmående. 
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Jag går och har samtal med en psykoterapeut och det gör, det ger också mig mycket att liksom få 
prata om hur det är och hur det känns, att sätta ord på det och det hjälper jättemycket. – Liv  

Även om inte alla mammor får professionell hjälp uppger alla att de får stöd och hjälp med att 
hantera situationen kring barnets hemmasittarproblematik från familj, släkt och vänner. Liv 
beskriver att hon känner mycket stöd från sina föräldrar. Liv upplever dock, trots stöd från sina 
föräldrar, att hon kan sakna stöd från vänner och andra anhöriga som inte riktigt förstår hennes 
och familjens situation. Kristina beskriver att hon får mycket stöd från sin syster och hon 
upplever att systerns stöd hjälper henne mycket. Detta då Kristina upplever att hon, utan att 
behöva mörka någonting, kan prata med sin syster om hennes tankar och funderingar om 
situationen kring barnets hemmasittarproblematik. De kan tillsammans diskutera om hon tänker 
rätt eller hur hon kan hantera situationen vidare. Anna och Isabelle berättar att de upplever att 
de har stöd i situationen kring barnets hemmasittarproblematik från vänner. Anna beskriver att 
hon har vänner som själva har barn vilket gör det lättare att prata med dem även om de inte är 
i samma situation som hon. Hon beskriver att de förstår och kommer inte med kommentarer 
som hon upplever att andra i omgivningen kan göra. Isabelle beskriver också att hon har vänner 
som hon kan prata med som är förstående och som bekräftar henne i att hon är en bra mamma 
när hon inte riktigt tror på sig själv. 

En av mina närmaste vänner, hon är sån där ”Men [Isabelle] det kommer bli bra för er också, det 
är lugnt. Sitt ner i båten”, liksom så. […] ”Du gör helt rätt, ni gör helt rätt, gör så här”. Att få det 
ifrån andra människor, då funkar strategin. Men om de som finns nära hade varit såna som säger 
”nej, det är klart ni måste utreda nu, det är klart ni måste göra så här och så här”. Då hade man ju 
tvivlat mer på sig själv. – Isabelle  

Alla mammor uppger att de har socialt stöd i någon form från antingen familj, släkt, vänner 
eller professionella gällande situationen kring barnets hemmasittarproblematik. Detta stöd kan 
ses vara en viktig del i hur väl de klarar av att hantera den situation som de befinner sig i (Taylor, 
2015). Stödet kan därmed vara ett sätt för dem att hantera de känslor och påfrestningar som de 
utsätts för i och med barnets hemmasittarproblematik. Om mammorna inte hade haft socialt 
stöd, skulle det ha inneburit en riskfaktor för sämre hälsa och mående. Dock går det inte att 
uttala sig om de har tillräckligt med socialt stöd eller skulle behövt mer för att få bättre hjälp 
att hantera situationen. 

Flera av mammorna upplever sig få stöd från andra föräldrar till hemmasittare. De två mammor 
som inte har någon sådan kontakt uppger att de tror att det skulle vara hjälpsamt. De mammor 
som har kommit i kontakt med andra föräldrar har gjort det via Facebook eller olika 
organisationer. Mammorna beskriver genomgående att det är skönt att se att de inte är ensamma 
med att deras barn är hemma från skolan. Flera av mammorna beskriver att de upplever att 
kontakten med andra föräldrar till hemmasittare är bra och givande då de kan få tips, råd och 
motiverande kommentarer. Sara beskriver stödet från andra i likande situation på detta sätt: 

Man får lite råd och tips. Man blir glad när man läser att det har fungerat bra för andra, jag blir 
jätteglad när jag läser ”åh, idag har det varit en bra dag” och så. Så känner jag att de har också haft 
det bra som vi har haft det. Man får motivation och man blir glad av att läsa bra saker. Ibland mår 
man lite dåligt för att man läser tråkiga saker också. Jag är väldigt aktiv där att rekommendera 
saker hur man gör, som har fungerat för oss och så. […] Så att det har hjälpt mig väldigt mycket 
faktiskt. Det känns bra att vara i den gruppen. – Sara  

Liv beskriver vad det bästa är med att ha kontakt med andra i liknande situation på detta sätt:  
Att man har förståelse för situationen och att man kan få höra att ”precis så där har vi det också i 
skolan”, ”han vill inte heller gå för skolan klarar inte av att göra anpassningar”, ”så där var mitt 
barn också när han var tre år”. Alltså såna där grejer. Att man inser att man inte är själv, det är det 
som ger mig mest. Faktiskt. – Liv  

Utifrån mammornas beskrivningar kan det förstås som att kontakten med andra föräldrar till 
hemmasittare bland annat ger dessa mammor möjlighet till informativt stöd om hur andra 
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familjer hanterar en liknande situation. Det kan även tolkas som att denna kontakt med andra 
föräldrar har lett till visst känslomässigt stöd, då de bland annat blir en del av ett sammanhang 
och kan känna sig uppskattade och värdefulla då de får positiva reaktioner. Att ge stöd till andra 
föräldrar kan också tänkas få dem att känna sig värdefulla. Mammorna lyfter fram att de blivit 
hjälpta av att de andra medlemmarna i grupperna förstår dem och deras situation kring barnets 
hemmasittarproblematik. En möjlig tolkning är att mammorna upplever att de andra 
gruppmedlemmarna är mottagliga för deras behov, då de själva är i en liknande situation 
(Taylor, 2015).  Det kan tänkas att de mammor som inte är i kontakt med andra föräldrar till 
hemmasittare, men som uttrycker att detta skulle kunnat vara hjälpsamt, saknar just denna 
förståelse från andra och det stöd det skulle kunna medföra.  
Hur föräldrarna hanterar vardagssituationer 
Utöver stödet som mammorna får från professionella, familj, släkt, vänner och andra föräldrar 
till hemmasittare hittar de även egna sätt att klara av situationen på. Liv och Isabelle beskriver 
att de har behövt ändra strategier kring sina barn i och med barnets hemmasittarproblematik 
som bland annat inbegriper ett sämre mående. Liv har fått hitta strategier för att barnet ska 
duscha. Hon beskriver att de fått skapa nya rutiner som inbegriper att barnet har särskilda dagar 
denne ska duscha på, vilket har minskat hur mycket hon måste tjata på barnet i dessa situationer. 
Isabelle beskriver att hon har behövt släppa på hur mycket hon tycker att det är okej att barnet 
sitter framför en skärm för att konflikter inte ska uppstå. Anna, Isabelle, Maria och Liv beskriver 
att de har fått hitta nya sätt att göra saker i vardagen på för att få det att fungera. Anna beskriver 
detta då hon i vardagen måste ställa olika krav och ha olika regler för sina barn, detta då det 
hemmasittande barnet just nu har svårt att hantera krav. Isabelle beskriver att hon måste hitta 
vägar tillbaka till sådant som hon alltid gjort men på senare tid inte mäktat med på grund av 
den tid och energi barnets hemmasittarproblematik krävt. Maria berättar att hon fått hitta nya 
sätt att kommunicera med sitt barn på då barnet isolerar sig och knappt pratat under det senaste 
året. Hon beskriver att de nu kommunicerar via sms även hemma. Liv berättar att hon har 
behöver ”välja sina krig”, vilket hon beskriver på detta sätt: 

Det är ju hela tiden som att man får välja sina krig brukar jag säga. Att man liksom, är man på 
affären och han vill ha ett tuggummi för en krona då ”ja du får det”, för jag vet att det kommer 
komma något annat som jag måste säga nej istället till. Då är det bättre att han får det där 
tuggummit för en krona än att han ska skrika då också. – Liv    

Utifrån vad mammorna beskriver ovan kan det tänkas att hemförhållandena har förändrats i och 
med barnets hemmasittarproblematik, detta kan bland annat ha medfört mer konflikter i hemmet 
då vardagen blir mer påfrestande. Eftersom barnet mår dåligt kan det tänkas att denne tar ut 
sina känslor på föräldern. Det kan också vara så att konflikterna ökar då barnet ständigt är 
hemma vilket kan medföra att föräldern och barnet tvingas leva tätt inpå varandra, detta kan bli 
särskilt påfrestande för de föräldrar som är hemma mycket med sitt barn. Mammornas 
beskrivningar av hur de hanterar vardagen kan ses vara lösningar på både yttre och inre problem 
(Lazarus & Folkman, 1984). Yttre problem för mammorna kan exempelvis vara problem kring 
skärmtid eller att få barnet att duscha. Mammorna har identifierat problemet och skapat en 
alternativ lösning för skärmtiden alternativt duschningen. Det kan tolkas att det tidigare uppstått 
bråk eller konflikter kring dessa situationer, vilket måste antas påverkat mammorna negativt på 
något sätt. Då mammorna uppger att de har gjort en förändring i rutinerna måste det förstås ha 
bidragit till en förändring till bättre. Det kan tänkas att dessa förändringar både var för barnens 
och mammornas skull för att undvika bråk och konflikter som verkar uppstå frekvent i samband 
med barnets hemmasittarproblematik. De har genom detta hittat strategier för att förändra 
påfrestningar i omgivningen och hinder i vardagen (ibid.). Även om denna förändring inte 
direkt påverkar dessa mammor påverkar förändringen hemsituationen, vilket indirekt påverkar 
dem. Det mammorna i övrigt beskriver kan ses vara strategier för att hantera inre problem. De 
beskriver att de har behövt hitta nya sätt att tänka och förhålla sig till olika situationer eller 
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försökt återgå till hur det var förut, detta då hemförhållandena har förändrats i och med barnets 
hemmasittarproblematik. Exempelvis berättar Liv att hon säger ja till tuggummi för att hon vet 
att hon kommer behöva säga nej till någonting annat senare, vilket kan ses som att hon utvecklat 
ett nytt beteende för att hantera situationen. Det kan förstås som att hon inte alltid gjort på detta 
sätt utan att hon har behövt utveckla nya sätt att göra och tänka på för att hon ska klara av, vad 
många tycker är en enkel vardagsrutin, att gå och handla tillsammans med sitt barn. Även Anna 
och Maria kan ses ha fått tänka om från hur de gjort tidigare till hur de måste göra idag för att 
få vardagen att fungera. Isabelle som istället försöker återgå till hur det var innan kan däremot 
ses försöka lära sig gamla förfaranden på nytt (ibid.).  

Hur föräldrarna hanterar känslor som väcks i och med hemmasittarproblematiken  
Anna och Isabelle beskriver att trots deras svåra situation kring barnets hemmasittarproblematik 
finns det andra som har det värre än vad de själva har det. Isabelle beskriver att hon kan tänka 
”jädra vad folk har det tufft”. Hon beskriver att andra kan ha barn som slåss, men hon upplever 
att hennes barn på sin höjd kan säga en svordom till henne. Anna beskriver det på ett liknande 
sätt, att hon kan uppleva det som skönt att hennes barn är ganska lugn och inte hyperaktiv som 
hon vet att andra barn kan vara. Hon beskriver att det finns värre saker att oroa sig för än att 
hennes barn inte går till skolan, hon menar att barnets mående är viktigare än skolgången.  

Men vad fasen, jag tror, okej att det behöver han för att kunna söka jobb. Någonstans tänker jag 
att ”ah men då får väl det inte vara enligt mallen liksom. Att alla ska vara klara med det när man 
är 16 och man ska gå ur gymnasiet när man är 19 utan, ah det fixar sig liksom på något sätt.” För 
mår man inte bra tänker jag så hjälper inga betyg i världen. – Anna  

Samtliga mammor beskriver att det i och med barnets hemmasittarproblematik väcks mycket 
olika, och ofta jobbiga, känslor hos dem. Flera av mammorna beskriver att de inte vill känna 
dessa jobbiga känslor utan undviker dem. Isabelle berättar att hon brukar ”kapsla in” sina 
känslor. Liv beskriver att hon brukar stoppa ned sina känslor djupt ned i magen och trycka 
undan dem. Hon berättar att hon under en längre tid tryckt undan sina känslor som uppstår i 
och med barnets hemmasittarproblematik, vilket har lett till att hon mår dåligt och känner sig 
trött. Maria beskriver hur arbetet hjälper henne att hantera sina känslor kring barnets 
hemmasittarproblematik.  

Men annars så är det faktiskt som så att, fast jag kan känna när man ska ha ett samtal, det är 
ungefär en timma man sitter, så kan jag känna efter samtalet att jag verkligen alltså släppte det här 
med [barnets namn] och att det var värdefullt. Så jag är samtidigt tacksam att jag har det här 
halvtidsjobbet. För jag vet att det första liksom när någon går ut ”nu måste jag kolla telefonen” 
”har de ringt från skolan?”, ”har [barnets namn] ringt?” eller ”hur mår hon?”. Men jag får de 
frizonerna då och då. – Maria  

Det kan förstås som att det mammorna beskriver, att andra kan ha det värre eller att det finns 
värre saker att oroa sig för än skolan, är strategier för att hantera de svåra och påfrestande 
situationer som de befinner sig i på grund av deras barns hemmasittarproblematik. Att 
mammorna säger till sig själva att det finns andra som har det värre och att det finns värre saker 
att oroa sig för kan tänkas bidra till att de mår bättre. De kan förstås som att de tolkar den 
faktiska situationen som de befinner sig i annorlunda, utan att den egentligen har förändrats 
(Lazarus & Folkman, 1984). Även om de inte gör någonting aktivt kan detta tänkas hjälpa både 
dem och deras barn i situationen. Vidare kan det förstås som att mammorna undviker sina 
känslor som uppstår i och med barnets hemmasittarproblematik som ett sätt att hantera dem på 
(ibid.). Det kan antas att mammorna redan har mycket att tänka på och att de vill fokusera allt 
på att deras barn ska må så bra som möjligt för att barnet så småningom ska kunna återgå till 
skolan. Detta medför att mammorna inte känner att de har tid att själva må dåligt och trycker 
därmed undan sina känslor. Att trycka undan sina känslor kan ses vara ett enklare sätt att slippa 
hantera känslorna, dock tycks detta kunna leda till försämrat mående. Marias beskrivning av 
hur arbetet har hjälpt henne att hantera känslor kring barnets hemmasittarproblematik kan tolkas 
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som selektiv uppmärksamhet (ibid.). Detta då hon måste fokusera på arbetet och därmed inte 
har möjlighet att tänka lika mycket på hennes barns situation som hon annars har. Den selektiva 
uppmärksamheten verkar hjälpa henne att återhämta sig då hon för en stund kan släppa tankar 
och känslor kopplade till barnets hemmasittarproblematik.  
Majoriteten av mammorna uttrycker att de inte ser mörkt på deras barns framtid trots 
hemmasittarproblematiken. De uttrycker att skolan går att ta igen senare, möjligheter finns 
senare i livet och att den här situationen inte är för alltid, vilket de beskriver på lite olika sätt: 

[…] men samtidigt så känner vi att vi vet att det finns möjlighet att få det senare i livet när han är 
mer mogen. – Liv  

Skolan tänker jag att han kommer ta igen på ett eller annat sätt framöver när han orkar på sitt sätt 
när skolan kan möta [barnets namn] där han är. – Anna  

Och i situationen så försöker jag, just i stunden på morgonen när det blir något, så försöker jag 
tänka att det här är inte för alltid, det här är just nu, och nu får jag hjälpa honom så gott jag kan. – 
Isabelle  

För på nått sätt så, lite som hennes specialpedagog sa, så sa ju hon vid något tillfälle att ”jag har 
alltid varit övertygad om att [barnets namn] kommer att hitta rätt, hon behöver bara lite mer tid”. 
Det finns nog i mig också. – Maria   

Det som dessa mammor uttrycker kan ses vara en form av känslofokuserad coping. Lazarus och 
Folkman (1984) beskriver olika strategier för att hantera svåra situationer, dock finns det 
ingenting beskrivet som direkt kan kopplas till vad mammorna här uttrycker. Däremot kan ändå 
mammornas beskrivningar förstås utifrån denna teori då deras positiva tänkande kan ses vara 
en strategi för att klara av de känslor som väcks i och med barnets hemmarsittarproblematik. 

Livskvalitet  
Föräldrarnas arbetssituation  
Alla mammor har uppgett på olika sätt att deras arbetssituation påverkas negativt av deras barns 
hemmasittarproblematik. Flera av mammorna berättar att de i nuläget är eller tidigare har varit 
sjukskrivna i olika hög procentgrad, dessa mammor var dock sjukskrivna redan innan deras 
barn fick hög skolfrånvaro. Sara berättar att hon var sjukskriven innan, men att barnets 
hemmasittarproblematik minskat möjligheterna att återgå till arbetet. Lisa och Liv beskriver att 
de är stressade inför framtiden arbetsmässigt och ekonomiskt. Lisa berättar bland annat att hon 
tvingats lämna sin tjänst då ett krävande heltidsjobb inte går att förena med hennes 
privatsituation. Andra sätt mammorna uppger att arbetssituationen påverkas på av barnets 
hemmasittarproblematik är att de ibland behöver gå ifrån arbetet, att deras barn ringer mycket 
under arbetstid, att de behöver vabba eller att barnets situation påverkar koncentrationen. Sara, 
som idag är sjukskriven, och Kristina beskriver hur deras arbetssituation påverkats respektive 
påverkas av barnets hemmasittarproblematik. 

Det första man gjorde på morgonen det var att vara orolig när jag gick till jobbet. Sen ringde 
[barnets namn] efter en timme ungefär och sa att han mådde dåligt. Jag kunde inte fortsätta jobba, 
jag hade ingen koncentration. Så jag var tvungen att åka hem ibland. […] Det var en period som 
han ringde varenda dag till mitt jobb. – Sara  

Man har ju delvis tankarna på framtid och hemma. […] Jag försöker stoppa ned dem där längst 
ned i magen och sen försöker jag jobba på, att sköta mitt jobb. – Kristina  

Några av mammorna beskriver att de har möjlighet till flexibla arbetstider, vilket underlättar 
för mammorna att kunna hantera barnens hemmasittarproblematik. Isabelle beskriver att det 
varit viktigt för henne att fortsätta arbeta trots barnets hemmasittarproblematik, vilket hon har 
kunnat göra då hennes man har vabbat mycket. Då hon inte velat gå ifrån arbetet och studerar 
halvtid brukar hon dessutom lägga möten angående barnet på sin studietid, detta har dock lett 
till att det blivit stressigt med studierna. Isabelle berättar dock att situationen inneburit vissa 
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karriärmässiga begränsningar och att skulle vilja byta arbete, men att det är så mycket runt 
barnets hemmasittarproblematik att hon inte orkar ta tag i det just nu. 

[…] och att jag inte har tagit de utmaningar som jag faktiskt vet att jag skulle kunna. […] Jag blev 
erbjuden ett annat jobb inom förvaltningen som jag fick säga nej till för jag kände att jag kan 
liksom inte, min hjärna klarar inte av att processa för många saker samtidigt. Så därför har jag fått 
kliva bort från karriärmöjligheter. – Isabelle  

Flera av mammorna beskriver att deras arbete påverkas negativt av situationen kring barnets 
hemmasittarproblematik, det kan tolkas som att de på grund av detta i viss mån blivit mindre 
nöjda med sitt liv, och därmed fått en försämrad livskvalitet (Brülde, 2003). De mammor som 
upplever att de på olika sätt hindras i karriären, och de som berättar om den ekonomiska oro 
som uppstått på grund av deras barns hemmasittarproblematik, kan antas ha fått ett försämrat 
mående. De kan också tänkas varit mer nöjda med livet om arbetssituationen skulle fungera 
bra. Däremot är det svårt att avgöra hur stor del av arbetssituationen som är en direkt orsak av 
barnens situation och vad som kan ha orsakats av andra omständigheter i livet. Det kan också 
tänkas att mammornas livskvalitet försämrats då de inte kan vara så produktiva som de själva 
skulle vilja vara (Brülde, 2003). Det kan antas att livskvaliteten i detta avseende inte försämrats 
särskilt mycket för Isabelle som beskriver att det varit viktigt för henne att fortsätta arbeta, 
vilket hon kunnat göra. Detta då det uppenbarligen är viktigt för henne att vara produktiv och 
konstruktiv och hon kunnat fortsätta vara det. Att Isabelle, som beskrivs ovan, hindras från att 
exempelvis byta arbete och att anta utmaningar kan däremot ses ha försvårat hennes personliga 
utveckling och därmed hennes livskvalitet i detta avseende (Brülde, 2003).  
Föräldrarnas relationer 
Alla mammor uppger att relationer till andra på ett eller annat sätt har förändrats negativt på 
grund av barnets hemmasittarproblematik, detta gäller dock inte alla av mammornas relationer. 
Några av mammorna beskriver att hela familjen blir påverkad av barnets hemmasittar-
problematik. Kristina berättar exempelvis att det ofta blir en otrevlig ton i hela huset då det 
uppstår mycket konflikter kring situationen gällande barnets hemmasittarproblematik. Förutom 
att familjen som helhet kan bli påverkad av situationen beskriver några mammor att deras 
relation till deras andra barn påverkas. Kristina och Anna berättar att det blir lite som att deras 
andra barn glöms bort och då det hemmasittande barnet kräver mycket tid och ork finns det inte 
möjlighet att ge syskonen samma uppmärksamhet. Relationen till sin partner beskriver Kristina, 
Anna och Isabelle påverkas av situationen kring det hemmasittande barnet. Kristina och Anna 
beskriver att deras partnerrelation påverkas på ett negativt sätt då de har blivit mer konflikter 
mellan dem, i Kristinas fall ledde delvis konflikterna till en separation. Till skillnad från detta 
uppger Isabelle att relationen mellan henne och partnern har förbättrats i och med barnets 
hemmasittarproblematik.  

Min man och jag har blivit tightare. Vi har liksom varit tvungna att bara ta på oss någon slags 
krigarväst ihop och bestämt oss för att det här ska inte få splittra oss. För då blir det bara jävligare 
för alla parter. […] och att jag ser till att han kan göra det. Och att han ser till att jag kan komma 
iväg på min träning. Att vi får liksom hitta det och att vi pratar med varandra. Så vi har nog blivit 
stärkta i varandra. – Isabelle  

Mammornas relationer till familjemedlemmar tycks bli påverkade av situationen kring det 
hemmasittande barnet och det kan antas att detta påverkar mammornas livskvalitet, detta då en 
individs relationer är en viktig faktor i livskvaliteten (Brülde, 2003). De mammor som upplever 
att deras relationer har försämrats, både till partnern och till de andra barnen, kan tolkas ha fått 
försämrad livskvalitet. Partnerrelationen verkar även kunna stärkas av den situation mammorna 
befinner sig i, som Isabelle beskriver. Detta visar på att relationer kan påverkas på olika sätt, 
därmed kan livskvaliteten i detta avseende både försämras och förbättras i olika stor grad av 
hemmasittarproblematiken för mammorna.  
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Barnets hemmasittarproblematik påverkar inte endast mammornas relationer inom närmaste 
familjen, utan alla mammor uppger också att deras relationer till vänner påverkas. Majoriteten 
av mammorna berättar att de undviker att gå på middagar och likande om de blir bortbjudna, 
bland annat på grund av bristande ork. Isabelle beskriver att hon alltid mått bra av sociala 
kontakter, vilket hennes barn inte gör. Detta är någonting som hon har svårt att förlika sig med 
och hon menar att hon mår dåligt när hon inte kan ha så många sociala kontakter hon själv 
skulle önska. Maria beskriver att när hon blir bortbjuden tänker hon aldrig ”åh, vad trevligt” i 
och med att barnets hemmasittarproblematik tar upp så mycket av hennes tid och ork. Liv 
beskriver på detta sätt hur hennes relationer till vänner påverkas av barnets situation: 

Dels så har vi ju, tyvärr har vi ju tappat ganska många vänner. […] Och så just att många tyckte 
att vi, ja men att man uppfostra honom fel och liksom lät honom få för mycket och allt sånt där. 
Så det… då blev det så att man drog sig undan och vi var mest hemma för att det var lugnast för 
alla. Att vara hemma och inte ha nått folk här, för då funka han bäst och så där. […] Och nu känner 
ju jag också ett stort behov av att bara vara, bara vara vi i familjen liksom och bara få ta det lugnt 
och så där, inte göra så mycket. – Liv  

Att man drar sig undan från sina vänner är någonting som Isabelle beskriver på ett likande sätt. 
Isabelle beskriver att hon inte vill prata om sitt barns hemmasittarproblematik då hon säger att 
det inte finns så mycket positivt att prata om, och hon vill inte vara en ”partypooper”. Dock 
beskriver hon att hon fått en stärkt relation till vissa vänner i och med barnets 
hemmasittarproblematik, detta för att de numera har djupare samtal med varandra. Anna 
beskriver på ett annat sätt hur hennes relationer har påverkats. Hon berättar att hon har 
omvärderat vilka personer hon mår bra av att umgås med.    

Man blir ju påverkad på gott och ont, mest på gott kan jag känna. […] Samtidigt som jag har blivit 
mer duktig på att förstå folks olikheter och utmaningar så kan jag bli väldigt, inombords i alla fall, 
väldigt så där ifrågasättande. Ska jag verkligen lägga energi på den här personen?  
– Anna  

De flesta av mammorna har fortfarande relationer som de upplever givande i någon form, vilket 
självklart bidrar till en bättre livskvalitet för dem. Några av mammorna beskriver dock att de 
drar sig undan från vänner på grund barnets hemmasittarproblematik. Detta kan ses försämra 
deras livskvalitet då det kan tänkas att de drar sig undan från relationer de tidigare mått bra av 
men inte längre mäktar med på grund av sitt barns hemmasittarproblematik (Brülde, 2003). En 
anledning till att mammorna drar sig undan från sina vänner kan utifrån Taylors (2015) teori 
om socialt stöd förstås vara för att mammorna känner skuld över att de tar upp vännernas tid. 
Ett exempel på detta är Isabelle som beskriver att hon inte vill prata om sitt barns 
hemmasittarproblematik för att inte förstöra stämningen när hon umgås med sina vänner. Flera 
av mammorna beskriver också att de undviker att gå på exempelvis middagar på grund av 
bristande ork. Den bristande orken kan förstås komma utifrån barnets hemmasittarproblematik, 
att de måste lägga mycket av sin energi på barnet. I och med att barnets hemmasittarproblematik 
i så fall upptar mycket utav deras ork begränsas deras möjligheter i livet, exempelvis möjlighet 
att träffa vänner över en middag. Att ha möjligheter i livet beskriver Brülde (2003) är en del av 
en individs livskvalitet. Om mammorna då inte känner att de orkar gå på exempelvis middagar 
begränsas deras möjligheter och därmed försämras livskvaliteten.    
Föräldrarnas välmående 
Situationen kring hemmasittarproblematiken är påfrestande för mammorna som uppger hur 
deras välmående påverkas på olika sätt av situationen. Lisa uttrycker det på detta sätt: 

Att aldrig få sova ordentligt, att alltid gå runt med en ständig beredskap, att oroa sig dygnet runt, 
att alltid behöva skynda sig hem, att knappt våga lämna sonen ensam, att aldrig känna att man 
räcker till är oerhört påfrestande. Först och främst oroar jag mig för sonen och hans hälsa och 
framtid. Men jag oroar mig givetvis även för mitt andra barn som hela tiden kommer i kläm 
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eftersom all min energi och tid går åt till storebror. Jag oroar mig för min egen hälsa, hur länge 
ska jag orka? Barnen har bara mig. – Lisa  

Mammorna beskriver flera olika känslor som väcks i samband med barnets hemmasittar-
problematik. Känslor de beskriver att situationen väcker hos dem är: rädsla, sorg, ledsenhet, 
oro, uppgivenhet, ångest, maktlöshet, hjälplöshet, hopplöshet, trötthet, ilska, stress och 
frustration. Det handlar bland annat om frustration att deras försök att hjälpa barnet inte är 
tillräckliga samt rädsla inför framtiden och för bakslag. Uppgivenhet då ingenting tycks hjälpa, 
en trötthet av allt kämpande och ilska gentemot samhället som inte hjälper till. Oro tycks vara 
en gemensam nämnare då flera av mammorna uttrycker stark oro inför deras barns framtid på 
grund av hemmasittarproblematiken. Maria beskriver hur hennes oro delvis kunnat vändas till 
någonting positivt. Hon berättar att barnets hemmasittarproblematik har gett henne perspektiv 
på livet. Att hennes barn mår dåligt har medfört att hon inte oroar sig lika mycket för andra 
småsaker hon kanske tidigare oroat sig för.  
Samtliga mammor berättar att de på olika sätt mår psykiskt dåligt av situationen och att barnets 
hemmasittarproblematik ständigt finns med i tankarna. Sara beskriver exempelvis att det är som 
att hela tiden bära på en tung ryggsäck. Både Maria och Isabelle beskriver att de rycker till varje 
gång telefonen ringer eller de får ett sms, då de tänker att det kan vara från deras barn som inte 
mår bra. Isabelle berättar också att hon upplever att hennes hälsa påverkas väldigt mycket av 
situationen kring barnets hemmasittarproblematik. Majoriteten av mammorna beskriver vidare 
att de har sömnsvårigheter, som åtminstone till viss del har utvecklats på grund av deras barns 
hemmasittarproblematik. Mammorna berättar att deras sömnsvårigheter främst beror på oroliga 
tankar kring barnets situation. Kristina och Lisa beskriver att deras fysiska hälsa också påverkas 
negativt, de får bland annat ofta magkatarr eller magont. Anna berättar att hon blivit mycket 
trött och att hon upplever att hennes humör ständigt pendlar. Lisa förklarar att hon beskriver att 
hon inte har tid att ta hand om sig själv och att behöva se sitt barn må sämre och sämre har lett 
till ett psykiskt nedbrytande.  

Jag mår givetvis fruktansvärt dåligt av situationen som har pågått i så många år och påverkat hela 
vår familj på ett oerhört negativt sätt. […] Jag har drabbats av utmattningssyndrom två gånger och 
jag har en ständigt pågående depression. Jag känner mig sällan glad och lycklig, utan är bara trött, 
ledsen, arg och orolig. – Lisa  

Mammorna beskriver på olika sätt hur deras välmående blir negativt påverkat av barnets 
hemmasittarproblematik. Situationen tycks uppbringa många negativa känslor och påverka 
mammornas hälsa och välmående på flera olika plan, både psykiskt och fysiskt. Det kan utifrån 
detta således antas att dessa mammors välmående, och därmed livskvalitet, försämrats på grund 
av barnets hemmasittarproblematik (Brülde, 2003). Mammorna beskriver trötthet, oro och att 
tankarna är mycket upptagna av deras barns svåra situation. Då mammorna mår dåligt kan det 
tolkas som att deras möjligheter till personlig utvecklig försämras då bland annat inte orken 
finns till det (Brülde, 2003). Däremot kan de självklart även bli stärkta av de motgångar de 
möter i och med barnets hemmasittarproblematik. Maria beskriver exempelvis att situationen 
ger henne perspektiv på livet, och hon verkar kunna använda sina erfarenheter för att utvecklas. 
Utifrån detta kan det således tolkas att Marias livskvalitet till viss del förbättrats utifrån 
situationen då hon slutat oroa sig för småsaker i livet. De mammor som beskriver att de känner 
frustration över att inte kunna hjälpa sitt barn tillräckligt kan tänkas uppleva en avsaknad att 
göra skillnad (Brülde, 2003). Naturligtvis kan det vara svårt av flera anledningar att inte lyckas 
hjälpa sitt barn att vända situationen men att inte kunna göra skillnad kan tänkas vara en sådan 
sak. Det kan antas att mammornas välmående och därmed livskvalitet främst försämrats av 
situationen deras familj befinner sig i på grund av barnets hemmasittarproblematik, även om 
det för några av mammorna till viss del kan ses ha medfört någonting positivt. 



34 
	

Föräldrarnas nöjdhet med livet 
Det är av förklarliga skäl ingen mamma som uppger att hon känner sig helt nöjd med sitt liv. 
Sara, Maria, Liv, Anna och Isabelle beskriver ändå att livet känns bra på andra plan än 
situationen kring barnet. Exempelvis berättar Isabelle att även om familjen har det jobbigt så 
känner hon att det yrkesmässigt har gått väldigt bra för henne på sistone, vilket gör att hon 
delvis kan känna sig nöjd med livet. Maria beskriver att hon känner att livet, utöver hennes 
barns hemmasittarproblematik, egentligen är ganska bra. Däremot förklarar hon att det inte 
riktigt går att uppskatta då barnets situation överskuggar det positiva. Lisa och Kristina upplever 
däremot att den svåra situationen kring deras barn har tagit över helt. Lisa beskriver det på detta 
sätt:  

Jag skulle vilja att livet fungerade för mina två barn, att de fick det stöd de har rätt till i skolan, att 
de kan få må bra och trivas i skolan och ha kompisar att umgås med både i skolan och på fritiden. 
Jag skulle vilja bo i hus, jag skulle vilja vara sambo, jag skulle vilja kunna åka på semesterresor, 
jag skulle vilja kunna träna, umgås med vänner och kunna arbeta heltid med något jag tycker är 
stimulerande och roligt. – Lisa  

En individs livskvalitet är hög om individen upplever sig ha det bra respektive låg om individen 
upplever sig ha det dåligt (Brülde, 2003). Det går inte att uttala sig om dessa mammor har en 
hög eller låg livskvalitet. Däremot kan det utifrån deras utsagor tolkas som att de har svårt att 
känna sig nöjda med livet. För några av mammorna har barnets hemmasittarproblematik 
medfört att stora delar av livet upplevs som negativt, vilket kan vara ett tecken på lägre 
livskvalitet. Även hos de mammor som uppger att de till viss mån kan känna sig nöjda med 
livet tycks livskvaliteten försämrats, då det inte går att bortse från barnets situation. 
Mammornas livskvalitet kan således antas ha försämrats på grund av situationen kring barnets 
hemmasittarproblematik, dock i olika stor utsträckning.  

Sammanfattning av resultat och analys 
Som tidigare nämnts i ingressen till detta avsnitt har vi inte skilt på de mammor som har barn 
med respektive utan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Resultat och analys utgår från 
barnets hemmasittarproblematik då det är det vi ställt intervjufrågor om, dock presenteras även 
delar som möjligtvis kan upplevas vara kopplade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Detta för att det inte helt och hållet går att skilja en individs olika problematiker åt. Dock är 
utgångspunkten hemmasittarproblematiken.  

Det har framkommit att alla mammor upplever att det finns krav från samhället och 
omgivningen på hur en god förälder ska vara. De kan ses uppleva att det kan vara svårt att leva 
upp till förväntningarna och det kan tolkas som att omgivningen ser dem som avvikare, detta 
då alla mammor upplevt negativa reaktioner från omgivningen. Detta är tecken på 
stigmatisering. Det kan tolkas som att mammorna både undviks av omgivningen och själva 
undviker omgivningen som ett resultat av barnets hemmasittarproblematik. Majoriteten av 
mammorna ger uttryck för skam- och skuldkänslor till följd av förväntningar från omgivningen 
och sig själva.  

Hur mammorna hanterar situationen skiljer sig åt. Stöd från professionella, omgivningen och 
andra föräldrar till hemmasittare har samtliga upplevt som hjälpsamt. Dock är det svårt att veta 
om det stöd som de får är tillräckligt, flera av mammorna uttrycker exempelvis att de skulle 
vilja ha mer stöd i någon form. Om stödet inte skulle vara tillräckligt skulle detta kunna ses som 
en riskfaktor för sämre hälsa och välmående. Flera av mammorna berättar att de för att hantera 
situationen varit tvungna att utveckla nya beteenden och strategier i vardagen för att få det att 
fungera. För att hantera deras känslor kring situationen gällande barnets hemmasittar-
problematik använder mammorna sig av olika strategier som bland annat undvikande av 
känslor, positivt tänkande och att de tänker att det finns värre saker att oroa sig för.  
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Alla mammors livskvalitet har försämrats på något sätt på grund av barnets hemmasittar-
problematik. Samtliga berättar att deras arbetssituation påverkas negativt i olika stor 
utsträckning, att deras relationer blivit påverkade och att de drar sig undan sina vänner på ett 
eller annat sätt. Alla uppger även att de mår psykiskt dåligt och är oroliga för sitt barns situation 
och framtid. Utifrån detta har deras möjligheter till personlig utveckling, produktivitet, nära 
relationer och välmående försämrats och därmed har mammornas livskvalitet försämrats. Delar 
av situationen kring barnets hemmasittarproblematik som kan ha förbättrat några av 
mammornas livskvalitet är att de kan ses ha blivit stärkta av motgångar, fått perspektiv på livet 
och någon har fått förbättrade relationer till vissa personer. Detta kan således ses ha förbättrat 
mammornas livskvalitet. Ingen av mammorna uppger att de är helt nöjda med livet, majoriteten 
upplever att livet i övrigt känns ganska bra, dock upplever några att situationen tagit över helt.  

Slutdiskussion 

Följande avsnitt består av resultatdiskussion, metoddiskussion och förslag till vidare forskning. 
I resultatdiskussionen redovisas studiens slutsatser och studiens resultat diskuteras, delvis i 
förhållande till tidigare forskning. Studiens relevans för socialt arbete samt studiens styrkor och 
begränsningar diskuteras även. I metoddiskussionen diskuteras det metodologiska 
tillvägagångssättet samt validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Slutdiskussionen avslutats 
med förslag till vidare forskning.  

Resultatdiskussion 
Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras som besvarar studiens syfte: 

• När det gäller förväntningar från omgivningen påverkas samtliga föräldrar negativt och 
föräldrarnas egna förväntningar bidrar till att de känner skuld och skam över situationen 
kring barnets hemmasittarproblematik. 	

• Utifrån barnets hemmasittarproblematik hanterar föräldrarna problematiken, 
vardagslivet och sina egna känslor genom att tillämpa socialt stöd och olika 
copingstrategier. 	

• Beträffade livskvaliteten har den hos samtliga föräldrar försämrats till följd av barnets 
hemmasittarproblematik.   

Trots att mammorna tycks uppleva att de i stora drag påverkas på liknande sätt, skiljer sig 
naturligtvis deras upplevelser åt på olika plan. Det har inte gått att hitta några tydliga mönster 
gällande hur förväntningar och sätt att hantera situationen på har påverkat livskvaliteten, vilket 
skulle ha varit intressant. Även om alla mammor uppger att de upplever förväntningar från 
omgivningen har varje mamma upplevt det i olika stor utsträckning och från olika håll. Gällande 
hantering av situationen har samtliga mammor uppgett att de har strategier, dock går det inte 
att uttala sig om hur väl strategierna faktiskt fungerar. Trots att en mamma tycks ha fungerande 
strategier för att hantera situationen kan livskvaliteten ha försämrats. Samma strategier har setts 
hos både mammor som tycks ha lägre livskvalitet och hos dem som verkar ha högre livskvalitet. 
Därför går det heller inte att se några mönster mellan hur de hanterar situationen och deras 
livskvalitet. Trots att de upplever liknande förväntningar och kan använda samma sätt att 
hantera situationen på tycks livskvaliteten variera. Att vi inte funnit några tydliga mönster 
gällande detta beror antagligen till stor del på ett litet urval. Det är svårt att säga vad variationen 
i mammornas livskvalitet beror på, utöver variation i hur de upplever förväntningar och hur de 
hanterar situationen kan det tänkas handla om barnets mående och under hur lång tidsperiod 
barnet varit hemma. Har barnet varit hemma en längre period kan det tänkas att mamman 
antingen tycker att det känns värre med tiden eller att hon med tiden accepterat det. Variationen 
i livskvaliteten skulle även kunna bero på mammornas egenskaper, exempelvis klarar vissa 
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individer större påfrestningar än andra. Att två av mammorna är ensamstående kan även ha 
påverkat deras livskvalitet då de har varit ensamma med att hantera barnets hemmasittar-
problematik. Däremot har vi inte funnit några tydliga mönster på att just dessa två mammor 
skulle ha en ytterligare försämrad livskvalitet än de andra mammorna. Det kan också bero på 
vad de upplever som viktigt i livet, tycker man exempelvis inte att sociala relationer är viktigt 
kanske inte livskvaliteten skulle påverkas särskilt mycket om man skulle förlora dessa. 
Dessutom har det överlag varit svårt att bedöma mammornas livskvalitet. Exempelvis kan vi 
inte uttala oss om deras verklighetskontakt eller deras personliga egenskaper, som är två delar 
i teorin om livskvalitet. Vi kan inte heller uttala oss om hur hög eller låg deras livskvalitet 
faktiskt är, utan vi har endast kunnat tolka att livskvaliteten har försämrats respektive förbättrats 
i vissa avseenden. 

Upplevelsen av att vara förälder till en hemmasittare kan tänkas skilja sig åt beroende på barnets 
ålder. Tidigare har det belysts att föräldrar till ungdomar ofta har lägre PSE än föräldrar till 
yngre barn (Glatz & Buchanan, 2015), det vill säga att föräldrar till ungdomar har lägre tilltro 
till sin egen förmåga att ha en positiv inverkan på sitt barn än vad föräldrar till yngre barn har 
(Bandura, 1997). Med utgångspunkt i detta kan det tänkas att mammorna i föreliggande studie, 
som har barn mellan 14-16 år, har lägre PSE än föräldrar till yngre hemmasittande barn. Det 
tycks vara särskilt utmanande att vara förälder till en ungdom, vilket kan antas ha försvårat 
dessa mammors situation ytterligare. Bandura (1997) beskriver att låg PSE har visat sig vara en 
riskfaktor för känslomässigt lidande. Det känslomässiga lidandet tycks bli ännu större om man 
har ett barn med någon form av problematik (ibid.). Då mammorna i föreliggande studie är 
mammor till ungdomar med problematik, vilket utgör två komponenter som riskerar att sänka 
en förälders PSE, kan de förstås vara särskilt utsatta för känslomässigt lidande. Detta antas 
påverka deras välmående. Då välmåendet är en del av livskvaliteten antas även livskvaliteten 
försämras till följd av lägre PSE.  

Överlag stämmer studiens resultat överens med den tidigare forskningen, trots att den tidigare 
forskningen endast till viss del berör samma område: mammorna upplever höga förväntningar 
från omgivningen och de kan tolkas ifrågasätta sig själva, bli stigmatiserade, dra sig undan samt 
känna skuld (Mak & Kwok, 2010; Moses, 2010; Stapley et al., 2016); mammorna beskriver att 
de bland annat försöker hantera situationen kring deras barn genom socialt stöd, nya strategier 
i vardagen och positivt tänkande (Nunstedt et al., 2014; Judge, 1998); mammorna beskriver ett 
försämrat mående vilket exempelvis inbegriper stress, oro och försämrade relationer (Bahali et 
al., 2011; Stapley et al., 2016; Humphrey & Crisp, 2008; Moses, 2010; Ma, 2010). Att resultaten 
i föreliggande studie i stora drag kan ses likna resultat i tidigare forskning kan till viss del 
härledas till att liknande teorier har använts. Detta då valet av teorierna/begreppen delvis 
inspirerades utifrån genomgång av den tidigare forskningen. Dock har dessa teorier/begrepp 
tidigare använts i studier om föräldrar till barn med annan problematik än skolfrånvaro. Den 
tidigare forskning om föräldrar till skolvägrare har inte direkt kunnat jämföras med vår studies 
resultat då den forskningen haft en annan infallsvinkel än vi haft. Detta då tidigare forsknings 
fokus har legat på föräldrars egenskaper och familjekonstellationer. Exempelvis kan vi inte 
uttala oss om mammornas anpassningsförmågor eller självtillit. Vi kan heller inte uttala oss om 
huruvida det förekommer oklar rollfördelning i familjen eller om barnet kontrollerar 
familjesystemet.  
Att vi genomfört relativt långa livsvärldsintervjuer, till skillnad från tidigare forskning som i 
stor utsträckning bedrivits utifrån kvantitativa metoder, kan ha en stor betydelse för vilka 
resultat som kommit fram. Resultaten av föreliggande studie pekar på att några mammor i viss 
mån tycks ha påverkats positivt av situationen. Detta resultat kan anses vara särskilt intressant 
då det skiljer sig från den tidigare forskningen. Denna skillnad skulle kunna bero på att sådana 
delar inte syns i presentation av resultat i den tidigare forskningen, då man i kvantitativa studier 
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är intresserad av generella mönster och därmed inte alltid tar med sådant som skiljer sig åt. Det 
kan även tänkas bero på att mammorna i föreliggande studie fått större chans att beskriva 
situationen från olika perspektiv då vi kunnat ställa följdfrågor vilket möjliggjort att mammorna 
kunnat beskriva aspekter vi inte förväntade oss, vilket det inte finns möjlighet till i kvantitativa 
studier. Detta måste anses vara en styrka hos föreliggande studie, då vi i möjligaste mån lyfter 
fram hela beskrivningar av mammornas utsagor vilket gör att förståelsen för deras upplevelser 
blivit så heltäckande som möjligt. Dock är det intressant att resultaten tycks likna varandra i 
den utsträckning det gör, trots att metoderna för studiernas genomföranden har varit olika. Även 
om resultaten är liknande är föreliggande studies resultat mer ingående då det i tidigare 
forskningsresultat endast benämns att föräldrarna exempelvis känner skuldkänslor medan vi 
exemplifierar skulden. Vad som ytterligare är intressant är att denna studie är genomförd i 
Sverige, medan den tidigare forskningen främst genomförts i andra länder. Trots denna 
variation i kontext tycks resultaten vara liknande.  

Då den forskning vi tagit del av angående hur föräldrar påverkas av att ha ett barn som är 
hemmasittare inte varit heltäckande ansågs det vara av vikt att öka kunskapen. Vi är medvetna 
om att föreliggande studie kan uppfattas skuldbelägga hemmasittare då vi fokuserar på hur de 
kan påverka sina föräldrar. Det är dock inte vår mening att lägga någon skuld på hemmasittare, 
utan endast att lyfta hur föräldrar kan påverkas av situationen för att öka kunskapen så att 
omgivningen men främst socialarbetare kan se helheten kring hemmasittarproblematik. Genom 
att vi lyfter fram föräldrarnas upplevelser anses denna studie vara ett viktigt bidrag till 
forskningen på området. Detta är relevant för socialt arbete då studiens resultat ger ökad 
kunskap om föräldrars upplevelser av att vara förälder till en hemmasittare. Denna kunskap kan 
bidra till att socialarbetare som kommer i kontakt med hemmasittare och deras föräldrar får 
ökad förståelse för hur föräldrarna kan bli påverkade. Det kan förhoppningsvis leda till att 
socialarbetare ger mer adekvata insatser, vilket i bästa fall kan leda till ett förbättrat mående 
hos föräldrarna och därmed även barnet.  
Några av de intervjuade mammorna har barn som utöver hemmasittarproblematiken har en eller 
flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som vi tidigare nämnt kan vi inte skilja 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från hemmasittarproblematiken. Det kan tänkas att 
mammorna kan se vad som handlar om barnets neuropsykiatriska funktionsnedsättning när det 
kommer till typiska beteenden för en specifik diagnos. Däremot kan det även tänkas att det i 
många fall är mycket svårt att avgöra vad som handlar om diagnosen och vad som endast 
handlar om hemmasittarproblematiken. Samma sak gäller för oss. Då barnets hemmasittar-
problematik tydligt varit fokuset vid intervjuerna måste vi trots allt anta att mammornas 
beskrivningar om hur deras barns hemmasittarproblematik påverkat dem handlar om vad 
mammorna relaterar till just hemmasittarproblematiken. Vi tänker att varje barn är unikt, vilket 
gör att exempelvis deras personlighet spelar in. Även barn med samma neuropsykiatriska 
funktionsnedsättning kan ha skiftande problematik. Det går således inte med säkerhet att uttala 
sig om vissa delar av mammornas utsagor om sina upplevelser snarare har med barnets 
neuropsykiatriska funktionsnedsättning att göra än om barnets hemmasittar-problematik. Vi ser 
varken att det är möjligt eller nödvändigt att helt och hållet skilja dessa problematiker åt. Att vi 
inte funnit några tydliga skillnader i mammornas utsagor oavsett om de har ett barn med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller inte talar för att denna åtskiljning, om den vore 
möjlig, inte skulle ha någon större inverkan på studiens resultat. Dock vill vi förtydliga att det 
är just barns hemmasittarproblematik som varit vårt fokus under intervjuerna och hela studiens 
arbetsprocess. Hur vi utifrån bästa förmåga har försökt se till att detta varit fokus i intervjuerna 
beskrivs nedan i metoddiskussionen gällande validiteten.   
Sammanfattningsvis anses föreliggande studie styrkas av att resultaten ligger i linje med den 
tidigare forskningen vi tagit del av. En slutsats som kan dras är att det inte tycks spela särskilt 
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stor roll vilken problematik ett barn har då föräldrarna i stora drag tycks påverkas på liknande 
sätt, åtminstone gällande problematiken som benämns i föreliggande studies tidigare 
forskningsavsnitt. Studien anses, trots likheter med tidigare forskning, vara mycket viktig. 
Detta främst då studien inte bara skänker förståelse för hur det är att vara förälder till ett barn 
med någon form av problematik, utan specifikt hur det kan vara att ha ett barn som är 
hemmasittare och hur man som förälder påverkas av och handskas med situationen. 

Metoddiskussion  

Kvalitativ metod valdes då kvantitativ metod kan begränsa möjligheten att nå en djupare 
kunskap eftersom kvantitativa datainsamlingsmetoder som enkäter oftast bygger på fasta 
svarsalternativ (Nilsson, 2014). Då studiens syfte var att undersöka föräldrars upplevelser måste 
det anses svårt att nå detta via frågor med fasta svarsalternativ på lika bra sätt som vid 
kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade varje mamma endast en gång, däremot hade det varit 
intressant att kunna undersöka förändringar över tid för att se hur barnets förändringar påverkar 
föräldrarna. Det hade exempelvis varit intressant att undersöka hur föräldrarna upplever 
situationen om barnet återgår till skolundervisningen. Skulle mammorna må på samma sätt eller 
skulle deras mående ha förbättrats? Trots att detta hade varit intressant kan det inte ses som en 
av studiens begränsningar då syftet inte var att undersöka förändringar över tid. 
Halvstrukturerade intervjuer användes i denna studie, dock kunde strukturerade- och 
ostrukturerade intervjuer använts. Strukturerade intervjuer hade med fördel kunnat användas 
för att ännu tydligare kunna se mönster mellan intervjupersonernas svar. Fördelen med 
ostrukturerade intervjuer hade varit en större flexibilitet och en friare intervju där 
intervjupersonerna fått större möjlighet att välja vad de ville prata om (Bryman, 2011). Dock 
var dessa inte ett alternativ för denna studie då vi ville ha både flexibilitet och struktur valdes 
därmed halvstrukturerade intervjuer. 
Det hade varit fördelaktigt med ett större urval för att se tydligare mönster mellan hur 
intervjupersonerna blivit påverkade, och därmed kunna dra tydligare slutsatser. Dock var inte 
detta möjligt då tiden var för knapp. Då studien syftade till att undersöka hur föräldrar upplever 
att de blir påverkade, och då det skulle kunna finnas en skillnad mellan mammors och pappors 
upplevelser, kan det ses som en begränsning att urvalet endast resulterade i mammor. Plantin 
(2001) beskriver att det i samhället råder skilda förväntningar på moderskapet och faderskapet, 
bland annat genom att mammor förväntas ägna mer tid åt barnen än vad pappor gör. Craig 
(2006) har i sin studie om föräldraskap kommit fram till att det förekommer skillnader i hur 
mycket tid mammor och pappor spenderar med sina barn. Mammorna som deltog i studien 
spenderade både mer tid med barnen och lade ned mer tid på hushållet än vad pappor gjorde 
(ibid.). Förutsatt att dessa skillnader i moderskapet och faderskapet föreligger kan det tänkas 
att mammor och pappor inte har samma upplevelser av hur de blir påverkade av att ha ett barn 
som är hemmasittare, då de möjligtvis spenderar olika mycket tid med barnet. Däremot finns 
det tecken på att pappor just i Sverige spenderar allt mer tid med sina barn (Hagqvist, Gillander 
Gådin & Nordenmark, 2016), vilket visar på att denna skillnad kanske trots allt inte är så stor i 
den kontext studien genomförts. Barnen till intervjupersonerna i föreliggande studie var alla 
mellan 14 och 16 år. Detta kan ses som en begränsning då det inte blev någon spridning på 
barnens åldrar. Det är därmed svårt att uttala sig om hur man som förälder blir påverkad av att 
ha ett hemmasittande barn i en annan ålder. Dock kan detta även ses som en fördel då dessa 
mammor befinner sig mer i liknande situation vilket kan ha bidragit till att det har varit lättare 
att dra slutsatser, än det skulle ha varit vid större åldersspridning på barnen.  
Intervjuerna genomfördes via telefon-, direkt- eller skriftlig intervju. Fördelar med att vi 
genomförde telefonintervjuer var främst att det var billigare och mindre tidskrävande. Eftersom 
våra intervjuer innehöll en del känsliga frågor kan telefonintervjuer ses ha varit en fördel både 
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för oss och intervjupersonerna, detta stämmer överens med vad Bryman (2011) beskriver. Att 
intervjupersonerna inte kunde se oss kan ha bidragit till en känsla av säkerhet hos vissa 
intervjupersoner men en osäkerhet hos andra. Vi har gått miste om minspel och gester, dock 
inte om tonläget. Vi har inte upplevt någon begränsning gällande telefonintervjuer då vi fått 
djupa och innehållsrika svar. I den direkta intervjun fick vi ta del av gester och minspel, dock 
kunde vi inte se någon skillnad i intervjuernas resultat i telefonintervjuerna respektive den 
direkta intervjun (Bryman, 2011).  

Att vi använde oss av en skriftlig intervju kan ha medfört nackdelar, dock medförde den 
skriftliga intervjun även fördelar. Vid den skriftliga intervjun gick den personliga kontakten 
förlorad, vilket kan ha varit en nackdel för både oss och intervjupersonen då vi gått miste om 
minspel, gester och tonläge. En fördel var att transkriberingen undveks. Att intervjupersonen i 
den skriftliga intervjun fick tänka efter var både positivt och negativt. Negativt då svaren kanske 
inte blev spontana, dock kan detta också vara positivt då intervjupersonen endast fick med vad 
denne ansåg vara viktigt (Bryman, 2011). En muntlig intervju hade varit att föredra istället för 
en skriftlig om tid funnits, detta främst för att det hade kunnat gett mer uttömda svar. Dock blev 
denna skriftliga intervju bra då intervjupersonen skrev tydligt och relativt ingående. Det kan 
tänkas att en skriftlig intervju med någon annan inte hade blivit lika bra.    

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Då studien syftade till att undersöka föräldrars upplevelser genomfördes relativt långa 
livsvärldsintervjuer för att fånga just detta. Intervjufrågorna har bidragit till att höja validiteten 
då de har fångat vad som syftades att undersökas, detta främst då vi operationaliserat de 
teoretiska begreppen väl men också till viss del av att intervjuguiden korrigerades vid behov. 
De intervjuer som genomfördes efter korrigeringarna kan anses ha lite högre validitet än de 
föregående, däremot anses även de första intervjuerna vara giltiga. Då korrigeringarna till 
största del var förtydliganden anses det inte föreligga någon större skillnad mellan intervjuerna 
gällande validiteten. I resultat- och analysavsnittet lyfts intervjupersonernas olika upplevelser 
fram, både positiva och negativa aspekter belyses. Tolkningarna i analysen kan ibland anses 
spekulativa, men tolkningarna grundades både i vad och hur intervjupersonerna beskrev sin 
situation samt utifrån föreliggande studies teorier/begrepp (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det finns delar i intervjumaterialet som kan tänkas sänka validiteten (Kvale & Brinkmann, 
2014). Det var hos de föräldrar som har ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
svårt att urskilja vad som kunde härledas till barnets diagnos och vad som kunde härledas till 
skolfrånvaron gällande hur föräldrarna har påverkats av barnets hemmasittarproblematik. Hos 
de föräldrar som redan innan hade dåligt mående, exempelvis utmattningssyndrom, var det 
svårt att avgöra om det dåliga måendet idag beror på barnets hemmasittarproblematik eller 
förälderns egen problematik. För att försöka fånga vad som kan härledas till 
hemmasittarproblematiken var vi under intervjuerna noga med att ställa frågor alternativt 
följdfrågor med tydlig koppling till hemmasittarproblematiken. Då vi upplevde att någon 
intervjuperson blev inriktad på barnets diagnos alternativt sin egen problematik ställde vi 
följdfrågor om hemmasittarproblematiken för att leda tillbaka intervjupersonen. Trots våra 
försök att hålla isär barnets hemmasittarproblematik från barnets neuropsykiatriska 
funktionsnedsättning och föräldrarnas egen problematik kan vi givetvis inte helt och hållet 
skilja på dessa saker då individers problematik måste ses i sitt sammanhang och då 
intervjupersonerna själva förmodligen inte alltid kan skilja det åt. Det har även varit svårt att 
veta om andra livshändelser kan ha påverkat föräldrarna. Detta är sådant som kan tänkas sänka 
validiteten då det inte går att avgöra om deras upplevelser endast beror på barnets 
hemmasittarproblematik. Trots detta anses studien i helhet ha hög validitet då den mäter 
upplevelsen av att vara förälder till en hemmasittare. 
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Att det metodologiska	tillvägagångssättet är tydligt beskrivet är viktigt för reliabiliteten, vilket 
det i denna studie anses vara. I föreliggande studie beskrivs bland annat hur urvalet och 
konstruktionen av intervjuguiden har genomförts på ett tydligt sätt där det går att följa 
tankeprocessen. Detta medför att en annan forskare på ett enkelt sätt kan genomföra studien på 
ett liknande sätt som vi gjort. Teorierna/begreppen i studien är breda och öppna för tolkning, 
exempelvis kan teorin om livskvalitet antas kunna tolkas på olika sätt då många av begreppen 
är brett beskrivna. Exempelvis kan teorins begrepp ”verksamheter” innebära olika saker 
beroende på vad forskaren lägger för innebörd i begreppet. Eftersom teorierna/begreppen i 
studien är breda och öppna för tolkning finns det risk att andra forskare skulle tillämpa 
teorierna/begreppen på annat sätt än vi gjort. Detta skulle kunna medföra en annorlunda analys 
och därmed andra slutsatser, vilket kan antas sänka reliabiliteten. Reliabiliteten kan också antas 
sänkas då det finns en risk att samma intervjuperson inte skulle uppge samma svar till en annan 
forskare vid ett senare intervjutillfälle. Detta skulle exempelvis kunna bero på att deras situation 
har förändrats samt att de redan fått samma frågor vid ett tidigare tillfälle. Trots ingående 
beskrivningar av det metodologiska	 tillvägagångssättet måste studiens reliabilitet anses vara 
relativt låg då det är stor risk att en annan forskare inte skulle få fram samma resultat och 
slutsatser som vi (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Då föreliggande studie baseras på ett målstyrt urval, som är en typ av icke-sannolikhetsurval, 
är det inte möjligt att generalisera resultaten till en större population.  Det är särskilt svårt att 
generalisera studiens resultat på grund av det lilla urvalet som endast bestod av sju 
intervjupersoner (Bryman, 2011). Trots att resultaten inte går att generalisera kan det antas att 
andra föräldrar till hemmasittare kan uppleva hur det är att vara förälder till en hemmasittare på 
ett liknande sätt. Detta eftersom många av mammorna, trots att de befinner sig i skilda 
situationer, i flera avseenden uppgett liknande beskrivningar som också ligger i linje med den 
tidigare forskning som vi tagit del av.  

Förslag till vidare forskning  
Föreliggande studie har undersökt hur föräldrar upplever att de blir påverkade av sitt barns 
hemmasittarproblematik. Dock kan problematiken ses beröra hela familjen, därför är ett förslag 
till vidare forskning att utifrån ett systemteoretiskt perspektiv undersöka hur alla 
familjemedlemmar påverkas när ett barn är hemmasittare. Det vore intressant att undersöka 
vilka likheter och skillnader det finns mellan de olika familjemedlemmarnas upplevelser samt 
hur de påverkar varandra. Det finns givetvis många olika möjligheter till vidare forskning på 
området, detta är dock det förslag vi förespråkar.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev  

 
Information till dig som är med i studien  
 
 
Tack för att du vill medverka i denna studie. Vi är två socionomstudenter vid Örebro 
universitet som skriver vårt examensarbete inom socialt arbete.  
 
Studien syftar till att undersöka föräldrars upplevelser av hur det är att vara förälder till en 
hemmasittare/ett barn med problematisk skolfrånvaro. Vi vill lyfta fram hur problematiken 
påverkar dig som förälder och studien kommer att fokusera på hur du som förälder hanterar 
livssituationen, hur du upplever förväntningar från omgivningen och hur din livskvalitet 
påverkas. 
 
Vi garanterar i möjligaste mån att din medverkan kommer att anonymiseras. Vi kommer 
varken att nämna ditt namn, bostadsort eller annan information som kan avslöja vem du eller 
ditt barn är. Du medverkar frivilligt och du har rätt att dra dig ur när som helst under 
processen. Det innebär att om du så önskar har du rätt till att ångra din medverkan i efterhand 
och inga av dina svar kommer då att användas. Resultaten från intervjun kommer endast att 
användas till denna studie.  
 
Intervjun beräknas att ta 1,5 timme. Om du är intresserad finns det möjlighet att ta del av 
studien när den är klar. 
  
  
Tack ännu en gång, har du några frågor kan du höra av dig till någon av oss!  
  
 
Josefine Strömberg  
 
Kajsa Jansson  
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

Bakgrund 	
• Vill du berätta lite om dig själv?  
• Kan du beskriva er situation lite kort?  
• Hur började problematiken?  
• Har ditt barn någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?  
• Lider ditt barn av någon psykisk störning, som exempelvis depression eller 

ångest?  
• Vad är det värsta med att ditt barn är hemmasittare?  
• Vill du beskriva din familj lite kort?  
• Hur ser det ut i din familj gällande regler?  
• Har ni outtalade regler? 
• Det är ganska vanligt att det blir konflikter i familjer när ett barn har liknande 

problematik som ditt barn, är det något du känner igen dig i?  
 
Förväntningar	

• Vad upplever du att det finns för förväntningar eller krav på hur föräldrar ska vara 
idag?  

• Känner du att du lever upp till dessa förväntningar eller krav på dig som förälder?  
• Känner du att du lever upp till dina egna förväntningar eller krav på dig som 

förälder?  
• Tror du att de känslorna har att göra med ditt barns situation? 
• Upplever du att din omgivning har reagerat negativt på er situation?  
• Tror du att det finns något från start som hade kunnat förhindra att ditt barn 

började stanna hemma från skolan? 
• Tror du att finns något som hade kunnat förhindra att har fortsatt som det gjort?  
• Det är ganska vanligt att föräldrar till barn som mår dåligt på något sätt känner 

skuldkänslor, är det något du har upplevt?  
 

Livskvalitet  	
• Vad får dig att må bra?  
• Upplever du att din hälsa har påverkats?  
• Gör du något för att ta hand om dig själv?  
• Vilka känslor väcker ditt barns situation hos dig? 
• Hur reagerar du om ditt barn mår dåligt?  
• Hur upplever du att vardagslivet fungerar?  
• Arbetar du?  
• Har situationen påverkat ditt arbete?  
• Upplever du att situationen påverkat dina relationer till andra? 
• Känner du dig nöjd med livet?  
• Vad har du för mål i livet?  
• Hur ser du på din framtid?   

 
 
Hantera   

• Gör du någonting för att ditt barn ska gå till skolan?  
• Beskriv en dag då ditt barn inte vill gå till skolan och hur du hanterar det?  
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• Hur upplever du att du som förälder blivit påverkad av ditt barns situation?  
• Vill du beskriva hur du gör för att hantera jobbiga situationer? 
• Kan du beskriva en situation i vardagslivet som du tycker är extra jobbig?   
• Har du stöd från din omgivning?  
• Har du fått någon professionell hjälp, exempelvis kuratorskontakt?  
• Har du kontakt med andra som är i liknade situation?  

 
 
Avslutning 	

• Har du något som du vill tillägga?  
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Bilaga 3 – Skriftlig intervju  

Tack för att du vill medverka i denna studie! Du kan svara på frågorna direkt i detta 
dokument. Ta den plats du behöver med dina svar. Frågorna inom parenteserna är 
följdfrågor, men du får gärna utveckla mer själv. Är det någon fråga du inte vill eller kan 
svara kan du hoppa över den/dem. 
 
Vi önskar att svar snarast eller senast onsdag 19 april 2017. Har du några frågor är du varm 
välkommen att höra av dig till oss. Svaren kan du maila tillbaka till oss på [mailadress] 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Beskriv lite kort om dig själv 
 
Kan du beskriva er situation lite kort? (När började problematiken? Hur länge har det 
pågått? Hur mycket är ditt barn hemma? Hur har det sett ut tidigare? Vad upplever du har 
förändrats?) 
 
Hur började problematiken med skolfrånvaro? (När? Någon särskild händelse? Varför tror 
du?) 
 
Har ditt barn någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? (Vilken?) 
 
Lider ditt barn av någon psykisk sjukdom, som exempelvis depression eller ångest?  
 
Vad är det värsta med att ditt barn är hemmasittare/har hög skolfrånvaro?  
 
Vill du beskriva din familj lite kort? (Vilka ingår i familjen? Civilstatus?)  
 
Hur ser det ut i din familj gällande regler? (Beskriv gärna lite kort) 
 
Har ni outtalade regler, exempelvis att ni äter middag ihop utan att ni har bestämt det eller 
liknande?  
 
Hur ser du på regler? (Är det viktigt?  Hur fungerar det med regler i familjen?)  
 
Det är ganska vanligt att det blir konflikter i familjer när ett barn har liknande problematik 
som ditt barn, är det något du känner igen dig i? (Vad handlar konflikterna om? Hur löser ni 
dem? Upplever du att konflikterna påverkar dig? I så fall på vilket sätt?)  
 
Tema 1 
 
Tycker du att det finns för höga förväntningar på föräldrar idag? 
 
Vad upplever du att det finns förväntningar på föräldrar idag från samhället eller din 
omgivning? 
 
Känner du att du lever upp till dessa förväntningar på dig som förälder? (Om ja: beskriv gärna 
lite kort, om nej: hur känns det? Har det förändrats över tid?) 
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Känner du att du lever upp till dina egna förväntningar på dig som förälder? (Om ja: beskriv 
gärna lite kort, om nej: hur känns det? Har det förändrats över tid?)  
 
Om du känner att du inte lever upp till antingen samhällets eller dina egna förväntningar, tror 
du att de känslorna har att göra med ditt barns situation? 
 
Hur upplever du att omgivningen har reagerat på situationen?  
 
Tror du att det finns något som hade kunnat förhindra att den här situationen uppstått? (Finns 
det något som någon annan kunnat gjort? Finns det något som du kunnat gjort?)  
 
Tema 2 
 
Vad får dig att må bra?  
 
Upplever du att din hälsa har påverkats? (På vilket sätt?) 
 
Gör du något för att ta hand om dig själv? T.ex. har du några fritidsintressen/hobbys, träffar 
du vänner? Eller något annat som du gör (Om ja: vad? Känner du att du har tid för att göra 
det? Känns det tillräckligt? Om nej: Varför inte? Vad hade du velat göra för dig själv?)  
 
Vilka känslor väcker ditt barns situation hos dig? (Både positiva och negativa känslor, ex. 
glädje, lycka, sorg, hjälplöshet, maktlöshet eller andra) 
 
Hur reagerar du om ditt barn mår dåligt?  
 
Hur upplever du att vardagslivet fungerar? (Upplever du några möjligheter eller 
begränsningar i vardagslivet? Hur såg det ut innan/tidigare jämfört med nu - finns det någon 
skillnad? Hur skulle det se ut om du fick önska?) 
 
Arbetar du? (Om ja: i vilken utsträckning? Om nej: Beror det på situationen? Hur såg det ut 
förut?) 
  
Har situationen med ditt barn påverkat ditt arbete? (Behöver du någon 
gång lämna arbetet pga. situationen? Har du behövt gå ner i tid? Har du behövt blivit 
sjukskriven?) 
  
Känner du dig nöjd med livet? (Om ja: Beskriv, om nej: Hur skulle du vilja att det såg ut?)  
 
Vad har du för mål i livet? (Vilka? Har du haft andra mål tidigare? Om målen har förändrats 
vad beror det på?   
 
Hur ser du på din framtid?   
 
Tema 3 
 
Gör du någonting för att ditt barn ska gå till skolan? (I så fall vad?) 
 
Beskriv en dag då ditt barn inte vill gå till skolan och hur du hanterar det? (Hur gjorde du i 
början? Skillnad nu och för en tid tillbaka?) 
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Hur upplever du att du som förälder blivit påverkad av ditt barns situation? (Upplever du t.ex. 
ökad stress/oro p.g.a. ditt barns situation? I så fall: Vad oroar du dig mest för? Vad är du mest 
stressad över? Eller annan påfrestning?)  
 
Beskriv en situation i vardagslivet som du tycker är extra jobbig, t.ex. kring ditt barn eller 
någon annan situation (Hur hanterar du den?)  
 
Beskriv hur du gör för att hantera jobbiga situationer? t.ex. den du nyss nämnde eller 
andra? (På vilket sätt? Fungerar det bra? Varför gör du på det sättet? Har du gjort på något 
annat sätt tidigare? Skulle du rekommendera andra att göra på samma sätt?)  
 
Har du stöd från din omgivning? (Om ja: Av vilka? På vilket sätt? Har detta förändrats pga. 
ditt barns situation? Har du fått hjälp med praktiska saker eller genom att du haft någon att 
prata med? Är det hjälpsamt? Om nej: Är det något du saknar? Vad skulle du vilja ha för stöd) 
 
Har du fått någon professionell hjälp, exempelvis kuratorskontakt? (Om ja: Hur fick du 
den? Hur kändes det för dig? Om nej: Skulle du vilja ha det?  Vilken hjälp eller stöd skulle du 
vilja ha?  
 
Har du kontakt med andra som är i liknade situation? (Om ja: Hur ser den kontakten ut? Vad 
har du fått ut från det? Har det hjälpt dig? Om nej: Skulle du vilja ha det? Tror du att det 
skulle hjälpa dig?) 
 
Här kan du skriva om det är någonting du vill tillägga 
 
 
 
Tack ännu en gång för din medverkan! 
 
 


