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Sammanfattning  

 

Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan 

ogiltig skolfrånvaro och grad av psykologiska, emotionella och 

sociala resurser. Vi undersökte både hemmasittande ungdomar 

(N = 13) och normalpopulation (N = 235) i två delstudier med 

en enkätbaserad tvärsnittsdesign. Resultatet visade att 

hemmasittande ungdomar upplevde mycket låg grad av 

psykologiska resurser. Resultaten visade även att graden av 

ogiltig skolfrånvaro hängde samman med graden av 

psykologiska resurser. Ogiltig skolfrånvaro hängde även till 

viss del samman med sociala och emotionella resurser. 

Ogiltigt skolfrånvarande ungdomar använde sig i lägre grad 

av adaptiv emotionsreglering och upplevde lägre socialt stöd 

från lärare. Vidare forskning behövs för att bekräfta 

resursernas betydelse. 

 

Nyckelord. Hemmasittare, ungdomstiden, skolfrånvaro, 
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Complete school absenteeism and the meaning of resources 

A study about the relationship between unauthorized school absenteeism, psychological, 

emotional and social resources.
1
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Abstract  

The aim of this study was to examine the relationship between 

unauthorized absence from school and psychological, 

emotional and social resources. We examined two samples, 

one consisting of students with complete school absence 

(N=13), and one population based reference group (N=235), 

using a questionnaire based cross-sectional research design. 

Results showed that students with complete school absence 

experience a very low level of psychological resources. Results 

also showed that unauthorized absence from school was related 

to level of psychological resources. Unauthorized absence 

from school was also partly related to social and emotional 

resources. Students with unauthorized absence from school 

used adaptive emotional regulation strategies to a lesser extent, 

and experienced a lower level of social support from teachers. 

Further research is required to confirm the relevance of the 

psychological, emotional, and social resources.  

 

Keywords: School absenteeism, youth, SOC, social support, 

emotion regulation, hikikomori. 
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Hemmasittande ungdomar och betydelsen av resurser 

En studie på sambandet mellan ogiltig skolfrånvaro, psykologiska,  

emotionella och sociala resurser.  

Människan är en social varelse. Det är viktigt att vara tillsammans med andra och 

känna tillhörighet. Att skapa relationer och knyta an till andra kan således ses som ett starkt 

behov hos oss (Baumeister & Leary, 1995; Myers, 2008). Redan som spädbarn utvecklas 

individen i samspel med sin omgivning (Bowlby, 1971). Under ungdomstiden förfinas de 

sociala samspelsförmågorna och ungdomar vänder sig alltmer ut från familjen. Etablering 

och upprätthållande av relationer till jämnåriga spelar en allt viktigare roll i ungdomars liv 

och för deras välmående (Myers, 2008). Ungdomstiden är en period som på många sätt är 

utmanande och krävande för ungdomar. Det är en tid som innebär stora förändringar fysiskt, 

psykiskt och socialt. Något som ungdomar måste klara av att hantera. Därför är det inte 

uppseendeväckande att den psykiska ohälsan hos ungdomar ökar drastiskt under denna period 

(Santogrossi, Barlow & Durand, 2009). 

Trots människans grundläggande behov av tillhörighet drar sig ett växande antal 

ungdomar undan från samhället. Begreppet “hemmasittare” är relativt nytt och har under 

senaste tiden fått större plats i den offentliga debatten. Begreppet syftar på ungdomar som 

varken arbetar eller går i skolan utan istället stannar i hemmet. Det handlar alltså om 

ungdomar som är isolerade från samhällslivet. Även om en liten andel unga i Sverige är 

hemmasittande, är fenomenet allvarligt (Jällhagen, 2011; Arevik, 2013; “Hemmasittare”, 

2013). Enligt skolverkets rapport från 2010 har två av 1000 grundskoleelever och fyra av 

1000 gymnasieelever varit fullständigt frånvarande från skolan i minst en månad utan giltiga 

skäl. Det resulterar i att 1650 ungdomar per år inte färdigställer sin gymnasieutbildning 

(Skolverket, 2010). Vidare innebär det utifrån ett barnrättsligt perspektiv att dessa ungdomars 
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rättigheter till skolgång och utveckling inte tillgodoses (Regeringskansliet, 2006; SFS 

2010:800). 

Det är idag en brist på västerländsk forskning på mycket långvarig, ogiltig 

skolfrånvaro. Därmed saknas kunskap om detta allvarliga problem. Därutöver finns det en 

stor begreppsförvirring och avsaknad av en gemensam definition kring beteenden som 

handlar om att på grund av andra anledningar än sjukdom undvika att gå i skolan (Elliot, 

1999; Kearney, 2008). I den här uppsatsen undersöker vi om det finns något samband mellan 

ogiltig skolfrånvaro och de psykologiska, emotionella samt sociala resurser som är viktiga för 

att hantera ungdomstidens oundvikliga påfrestningar. Vi undersöker detta i två delstudier 

med både normalpopulation och kliniskt sample i form av hemmasittande ungdomar. 

Teoretiskt ramverk 

Känsla av sammanhang. Påfrestningar i livet och under ungdomstiden går inte att 

undvika och vilka resurser individer har för att bemöta krav och stress har stor betydelse för 

hälsan (Antonovsky, 1991). I denna uppsats utgår vi från ett salutogent perspektiv. Det 

handlar om att istället för att leta efter orsaker till sjukdom och svårigheter undersöka vad det 

är som gör att vissa mår bra trots alla de påfrestningar som livet innebär. Människors liv är 

ständigt under förändring och hur individer lyckas anpassa sig till dessa förändringar har 

betydelse för individers hälsa. Om individer kan lära sig att förstå och hantera dessa 

påfrestningar kan hälsan bibehållas. Stress ses som de krav och händelser som individer inte 

har resurser att hantera. Människors olika förmågor att hantera stress beror delvis på vilka 

psykologiska resurser de har att bemöta påfrestningar som uppstår i livet. Dessa resurser 

kallas för ”känsla av sammanhang” eller KASAM. Känsla av sammanhang handlar om 

individers upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i livet. Begriplighet 

avser om individer upplever inre och yttre stimuli som sammanhängande, tydligt och 

strukturerat. Motsatsen till begriplighet är upplevelsen av att någonting är rörigt och 
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svårförståeligt. Hanterbarhet handlar om individers resurser att hantera de situationer och 

stimuli som de möter. Individer som upplever en hög grad av hanterbarhet känner kontroll 

över det som sker i livet. Meningsfullhet avser i vilken grad individer finner en känslomässig 

mening i livet. Det avser huruvida individer upplever att de krav som livet ställer dem inför är 

värda att investera tid och engagemang i, att uppleva kraven som utmaningar snarare än 

problem (Antonovsky, 1991).  

KASAM har setts vara betydande för hälsan under ungdomstiden (Rivera, García-

Moya, Moreno & Ramos, 2012). Det finns ett starkt negativt samband mellan KASAM och 

depressiva symptom samt ångest under ungdomstiden (Moksens, Epnes & Lillefjell, 2012). 

KASAM kan således ses som en skyddande faktor. Vilken grad av KASAM ungdomar 

utvecklar beror på personliga egenskaper i kombination med faktorer i omgivningen 

(Cederblad, Dahlin, Hagnell & Hansson, 1994).  

KASAM och skolan. Det finns ett nära samband mellan skola och KASAM under 

ungdomstiden. Låg grad av KASAM är förknippat med en starkare upplevelse av att vara 

pressad av skolans krav. Ungdomar med låg grad av KASAM tenderar att uppleva mer stress, 

psykisk ohälsa, överbelastning och hopplöshet i livet än ungdomar med hög grad av 

KASAM. En hög grad av KASAM är istället förknippat med högre ambitioner och bättre 

prestationer i skolan. Socialt stöd från klasskamrater och lärare har stort inflytande över en 

ungdoms utvecklande av KASAM (Rivera et al., 2012). Graden av KASAM är också 

förknippat med i vilken mån ungdomar upplever livstillfredsställelse (Moksnes, Løhre & 

Espnes, 2012). Det är därför viktigt att identifiera de resurser som ungdomar behöver för att 

hantera ungdomstidens påfrestningar. För att minska risken för långvarig ogiltig skolfrånvaro 

kan det vara viktigt att identifiera hur resurserna skiljer sig mellan ungdomar med hög 

respektive låg grad av ogiltig skolfrånvaro. 
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Ogiltig skolfrånvaro 

Definition. I vår studie har vi valt att definiera ogiltig skolfrånvaro som all form av 

skolfrånvaro som inte beror på sjukdom, tandläkarbesök eller ur skolans synvinkel andra 

giltiga orsaker. Hemmasittande ungdomar definierar vi som ungdomar som har varit näst 

intill fullständigt frånvarande från skolan i minst en månad med föräldrarnas kännedom och 

utan giltig orsak. Definitionen inkluderar endast de ungdomar som stannar i hemmet och som 

blir isolerade från omvärlden. Alltså exkluderar definitionen de ungdomar som istället för att 

vara i skolan umgås med kompisar eller ägnar sig åt andra sociala aktiviteter. 

Funktionen av skolfrånvaro. Ogiltig skolfrånvaro kan fylla olika funktioner. För 

vissa kan skolfrånvaro vara ett sätt att undvika negativa emotioner. För andra kan 

skolfrånvaro vara en flykt från situationer som skapar rädsla. Ogiltig skolfrånvaro kan även 

vara ett sätt att få uppmärksamhet från omgivningen eller en möjlighet att byta ut studier mot 

roligare saker som finns utanför skolan (Kearney, 2007). Att vara ogiltigt frånvarande från 

skolan kan således fylla många olika funktioner  

Processen till hemmasittande. Hur processen från närvaro i skolan till 

hemmasittande ser ut är det få som kan svara på. Att ungdomar stannar i hemmet och isolerar 

sig från omvärlden är dock inget som förväntas ske från den ena dagen till den andra (Strand, 

2013; Tamaki, 2013). I många fall sker en gradvis utveckling som ofta börjar med att 

ungdomar är frånvarande någon timme då och då. Strötimmar utvecklas till flera dagar i 

månaden, som blir flera dagar i veckan för att därefter utvecklas till flera veckor eller 

månader i sträck (Strand, 2013). Även om inte alla ungdomar som uppvisar någon form av 

ogiltig skolfrånvaro hamnar i total isolering är det ändå viktigt att uppmärksamma ett sådant 

problembeteende i ett tidigt skede (Tamaki, 2013). Det är viktigt att tidigt identifiera och 

fånga upp problem för att kunna förebygga en vidareutveckling och förhindra stora 

konsekvenser (National research Council and Institute of Medicine, 2009). För att förebygga 
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att ungdomar blir hemmasittande är det därför viktigt att uppmärksamma all ogiltig 

skolfrånvaro. 

Skolfrånvarons konsekvenser. Skolans uppdrag är att främja barn och ungdomars 

lärande och den personliga utvecklingen (SFS 2010:800). Att vara frånvarande från skolan 

innebär att barn och ungdomar förlorar ett viktigt sammanhang för utveckling vilket också 

kan leda till ökad risk för att hamna i utanförskap. Att ungdomar är hemma från skolan för att 

de inte ”orkar” eller inte ”vill” gå till skolan kan tänkas spegla något annat än att ungdomen 

inte ”har lust” att gå till skolan.  

Att vara frånvarande från den sociala gemenskap som skolan innebär kan leda till 

socialt och ekonomiskt utanförskap både kortsiktigt såväl som långsiktigt. Dessutom kan det 

leda till psykiskt lidande (Baumeister, 1995; Flakierska-Praquin, Lindström, & Gillberg 

1997,). Ungdomar med låg utbildningsnivå är särskilt sårbara på arbetsmarknaden. Att lämna 

skolan utan godkända betyg innebär sämre möjligheter på arbetsmarknaden eller att fortsätta 

studera (SOU 2013:74). Arbetslöshet är även förknippat med högre nivåer av psykisk ohälsa 

(Eisenberg, Golberstein & Hunt 2009; Winefield & Winefield et al., 1991). För att motverka 

ett långvarigt utanförskap är det viktigt att ungdomar som är frånvarande från skolan 

identifieras och fångas upp så tidigt som möjligt (National research Council and Institute of 

Medicine, 2009). Det krävs också mer kunskap om den process som leder till att ungdomar 

blir hemmasittande. Det är också viktigt att identifiera de faktorer som hänger samman med 

olika grad av ogiltig skolfrånvaro. 

Orsaker till skolfrånvaro. Den största delen av den psykologiska forskningen på 

ogiltig skolfrånvaro har ägnat sig åt att söka orsaksförklaringar. Majoriteten har utgått från ett 

patogent perspektiv med mål att hitta en gemensam förklaring till varför de ungdomar som 

inte går till skolan avviker från normen. Detta har dock varit svårt. Det finns många orsaker 

till ogiltig skolfrånvaro och därför kan gruppen ses som heterogen. Ofta bottnar långvarig 
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skolfrånvaro i en komplex blandning av individ-, skol- och familjefaktorer (Elliott, 1999; 

Kearney, 2008; Tamaki, 2013). 

Individfaktorer. En mängd olika individfaktorer tycks hänga samman med ogiltig 

skolfrånvaro. Det finns bland annat samband mellan ogiltig skolfrånvaro och psykiatriska 

diagnoser såsom depression (Elliot, 1999; Kearney, 2008). Andra exempel på individfaktorer 

som har identifierats är fysiska symptom såsom huvudvärk och magont (Strand, 2013; 

Breuner, Smith & Womack, 2004). Lågt självförtroende gällande att prestera i skolämnen, för 

höga krav eller understimulans är andra faktorer som tycks höra ihop med långvarig ogiltig 

skolfrånvaro (Strand, 2013). Det finns således många individfaktorer såsom psykiska-, 

fysiska-, krav- och stimulansfaktorer som är förknippade med ogiltig skolfrånvaro. Någon 

kausalitet har däremot inte kunnat fastställas. 

Emotionella resurser. Utifrån ett resursperspektiv finns det många individfaktorer 

som kan fungera förebyggande för ungdomars hälsa. Utöver KASAM har emotioner och hur 

dessa hanteras stor betydelse för hälsan. Emotioner påverkar hur en människa upplever 

situationer, beter sig och styr även de fysiologiska reaktionerna. Emotioner hjälper individer 

att anpassa sig till olika situationer och bär därmed viktiga funktioner (Gross, 1998; Webb, 

Miles & Sheeran, 2012). Emotioner kan dels hjälpa människor att fatta beslut och kan också 

förbereda individer på att förflytta sig om de är i en farlig situation. Emotioner har även en 

social funktion genom att ge information om andra människors intentioner. Det finns många 

olika sätt att reglera emotioner och det kan ske både omedvetet och medvetet. Hur individen 

reglerar emotioner har betydelse för den psykiska hälsan (Gross, 1998). 

Emotionsreglering handlar om vilken strategi individer använder för att reglera 

emotioner. Svårigheter att reglera emotioner kan medföra sociala problem såväl som psykisk 

ohälsa (Gross, 1998; Webb et al., 2012). Vissa emotionsregleringsstrategier har setts vara 

mer adaptiva än andra. Att kognitivt försöka omvärdera upplevelsen (cognitive reappraisal) i 
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en situation är ett exempel på en mer adaptiv strategi. En individ som förändrar sitt sätt att 

tänka i en situation kan styra vilka emotioner som kommer att uppstå. På så vis kan individen 

till viss del förhindra uppkomsten av negativa emotioner. Att inhibera emotioner som redan 

har uppstått (expressive suppression) kan ses som en mer maladaptiv strategi. En individ som 

inhiberar sina emotioner kommunicerar inte heller sina behov till omgivningen. Det innebär 

att omgivningen får svårt att tillgodose de behov och skapa den förändring som behövs för att 

tillfredsställa individens behov (Gross, 1997). 

Många hemmasittande ungdomar har svårt att sätta ord på varför de är frånvarande 

från skolan och hur de upplever situationen. Det bidrar till att familj och skola kan ha svårt att 

förstå ungdomarnas upplevelse (Strand, 2013; Tamaki, 2013). En pilotstudie med fokus på 

ångestbaserad skolfrånvaro har visat att ogiltigt skolfrånvarande ungdomar inhiberar 

emotioner i högre grad och i lägre grad använder sig av kognitiv omvärdering (Huges, 2010). 

Detta tyder på att ungdomar som uppvisar ogiltig skolfrånvaro i lägre grad använder sig av 

adaptiv emotionsreglering. Detta kan ses som mindre resurser att hantera emotioner och 

sämre förutsättningar att klara av påfrestningar i livet. 

Miljöfaktorer. Det finns även många miljöfaktorer som tycks hänga samman med 

ogiltig skolfrånvaro. Exempel på miljöfaktorer är mobbning, utanförskap och dåligt 

skolklimat. Ogiltig skolfrånvaro är ofta förknippat med brist på tillhörighet (Elliot, 1999; 

Kearney, 2008; Strand, 2013). Lågt föräldraengagemang och andra familje- och hemfaktorer 

är också miljöfaktorer som ofta hänger samman med ogiltig skolfrånvaro (Elliot, 1999; 

Kearney, 2008). Lärarrollen tycks vara särskilt betydande för elevers skolgång. Låg tillit till 

lärare och en upplevelse av att inte synas är exempel på skolfaktorer som tycks bidra till 

ungdomars ogiltiga skolfrånvaro (Birch & Ladd, 1997; Strand, 2013). Att lärare har fördomar 

och ett dåligt bemötande gentemot ungdomar är ytterligare en faktor som har setts bidra till 

att ungdomar drar sig undan från skolan (Schoulz, 2011; Strand, 2013). Det finns således 
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många faktorer i omgivningen som tycks hänga samman med att ungdomar är ogiltigt 

frånvarande från skolan. 

Sociala resurser. Utifrån ett resursperspektiv finns det många miljöfaktorer som kan 

fungera förebyggande för ungdomars hälsa. Att som ungdom ha någon som lyssnar och 

hjälper till att hantera problem och svårigheter har stor betydelse för hälsan (Chu, Saucier & 

Hafner, 2010). Socialt stöd handlar om i vilken mån ungdomar har tillgång till någon som 

kan hjälpa till att hantera och reducera den stress som uppstår i livet. Socialt stöd kan vara 

psykologiskt, emotionellt och även materiellt (Cohen, 2004). Det finns mycket forskning som 

betonar vikten av socialt stöd från familj, vänner och skolpersonal för ungdomars välmående 

i skolan. Brist på socialt stöd kan medföra negativa konsekvenser i form av försämrad hälsa 

och även begränsa möjligheterna till problemlösning (Chu, et al., 2010). Om ungdomar 

försöker förmedla sina svårigheter till en omgivning som inte lyssnar eller inte finns till 

hands, är det enkelt att se att problemlösningsprocessen försvåras och att svårigheterna 

kvarstår. Kan det vara så att ungdomar med hög grad av ogiltig skolfrånvaro inte upplever 

omgivningen som lyhörd för de upplevelser och emotioner som uppstår i livet? 

Vilken kunskap saknas om ogiltig skolfrånvaro generellt och hemmasittande specifikt? 

Trots gedigen forskning om ungdomars ogiltiga skolfrånvaro är det idag en brist på 

forskning om hemmasittande ungdomar. Eftersom hemmasittande ungdomar är ett växande 

problem är det av hög relevans att undersöka fenomenet närmare. Det finns även få studier 

som undersöker ogiltig skolfrånvaro utifrån ett salutogent perspektiv. Tidigare forskning har 

konstaterat att det finns många olika orsaker till ogiltig skolfrånvaro. Däremot finns det få 

studier som undersöker vilka resurser ogiltigt skolfrånvarande ungdomar har samt vilka 

resurser som är bristande. Har ungdomar som uppvisar ogiltig skolfrånvaro de resurser som 

krävs för att hantera ungdomstiden? Det saknas studier av såväl normalpopulation som 

hemmasittande ungdomar.   
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Denna uppsats 

Vi vill med vår studie utifrån ett salutogent perspektiv undersöka psykologiska, 

sociala och emotionella resurser hos ogiltigt skolfrånvarande ungdomar samt hemmasittande 

ungdomar. Vårt syfte är att undersöka huruvida det finns något samband mellan ogiltig 

skolfrånvaro och de resurser som behövs för att hantera ungdomstidens påfrestningar. Vi vill 

utifrån detta undersöka om de ungdomar som är ogiltigt frånvarande från skolan förmedlar 

sina problem och svårigheter till sin omgivning. Därutöver vill vi undersöka om de ungdomar 

som är ogiltigt frånvarande från skolan upplever KASAM och huruvida de använder sig av 

adaptiv emotionsreglering. Vi vill också undersöka i vilken mån ungdomen upplever att 

omgivningen är lyhörd och finns som stöd. Håller ogiltigt skolfrånvarande ungdomar sina 

emotioner för sig själva eller är det så att omgivningen inte finns till hands för att tillgodose 

ungdomens behov? Eftersom ogiltig skolfrånvaro kan te sig olika i normalpopulationen 

jämfört med kliniska grupper, undersöks detta i två delstudier med dels en normalpopulation 

och dels ett kliniskt sample med hemmasittande ungdomar. På detta sätt kan vi dessutom 

identifiera hur resurserna skiljer sig mellan ungdomar med hög respektive låg grad av ogiltig 

skolfrånvaro. 

Frågeställningar för delstudie ett 

1.  Hänger graden av ogiltig skolfrånvaro samman med graden av symptom på psykisk 

ohälsa? 

2.   Hänger ogiltig skolfrånvaro samman med användandet av adaptiv emotionsreglering?  

3.   Hänger ogiltig skolfrånvaro samman med graden av KASAM? 

4.  Hänger ogiltig skolfrånvaro samman med upplevt socialt stöd? 

Frågeställningar för delstudie två 

1.  Vilken grad av KASAM har hemmasittande ungdomar? 

2.  I vilken grad använder sig hemmasittande ungdomar av adaptiv emotionsreglering? 
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Metod för delstudie ett 

Design 

Det övergripande syftet med delstudie ett var att undersöka relationen mellan grad av 

ogiltig skolfrånvaro å ena sidan och psykisk ohälsa, psykologiska, sociala och emotionella 

resurser å den andra. I delstudie ett undersökte vi en normalpopulation och designen var en 

enkätbaserad tvärsnittsstudie.    

Urval 

Urvalet bestod av totalt 235 ungdomar i en normalpopulation varav 28 procent var 

killar och 72 procent var tjejer. Åldern varierade mellan 15 och 19 år (M = 16.44). 

Ungdomarna rekryterades från tre gymnasieskolor i Örebro. Alla gymnasieskolor i Örebro, 

Hallsberg, Kumla och Arboga blev tillfrågade att delta i undersökningen men endast tre 

tackade ja. Vårt sample bestod således av 14 gymnasieklasser (tio praktiska 

gymnasieprogram och fyra teoretiska gymnasieprogram) och kan ses som ett 

bekvämlighetsurval. Vi genomförde en pilottestning för mätinstrumenten Känsla av 

sammanhang-13 (KASAM-13) och The Emotion Regulation Questionnaire for Children and 

Adolescents (ERQ-CA) i en grupp om 55 ungdomar. Efter pilottestningen inkluderades även 

dessa ungdomar i normalsamplet i studie ett vilket innebär att samplets storlek varierar för de 

olika måtten. Specifik information om samplestorleken för respektive mätinstrument går att 

läsa i Tabell 1. 

Mätinstrument 

Val av mätinstrument. Syfte tillsammans med användarvänlighet var det som styrde 

valet av mätinstrument. Vi avsåg mäta ogiltig skolfrånvaro, symptom på psykisk ohälsa samt 

psykologiska, sociala och emotionella resurser. Ungdomars mående mättes i grad av 

depressiva symptom samt grad av fysiska symptom. Psykologiska resurser mättes i grad av 

känsla av sammanhang (KASAM). Sociala resurser mättes i form av upplevt stöd från 
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vänner, familj och lärare. Emotionella resurser mättes i grad av inhibering av emotioner samt 

graden av kognitiv omvärdering. Eftersom vi i denna delstudie vände oss till 

normalpopulation ville vi använda oss av mätinstrument som var anpassade efter denna 

målgrupp. Vi höll enkäten så kort som möjligt för att minimera risken för uteblivna svar i 

slutet av enkäten (Erlandsson & Sjöberg, 2013). Med en kort enkät minskade vi även den tid 

som ungdomarna förlorade från sina ursprungliga lektioner, en etisk aspekt vi valde att ta 

hänsyn till. För att motivera ungdomarna att fylla i hela enkäten valde vi att börja med de 

frågor som kunde uppfattas som lättast att ta ställning till. Vi valde att i så hög grad som 

möjligt använda enbart mätinstrument som tidigare var utprovade och med god reliabilitet. 

Valet av mätinstrument byggde således på användarvänlighet i kombination med 

testpålitlighet. 

Frekvens och anledning till skolfrånvaro. För att undersöka frekvensen av 

ungdomarnas skolfrånvaro under den senaste månaden, användes frågan “Hur mycket har du 

under den senaste månade varit frånvarande från skolan?”. Svarsalternativen var (1) Aldrig, 

(2) En lektion, (3) Några enstaka lektioner, (4) Två till flera lektioner, (5) 1 hel dag i veckan, 

(6) 2-3 hela dagar i veckan, (7) 3-4 hela dagar i veckan, samt (8) Alla dagar i veckan (5 

dagar i veckan). För att kunna särskilja giltig och ogiltig skolfrånvaro användes frågan “Vad 

var anledningen till att du var frånvarande från skolan?”. Svarsalternativen på frågan var “Jag 

var sjuk”, “Jag ville inte gå till skolan”, “Jag vågade inte gå till skolan”, “Jag kände mig 

stressad”, samt “Annan anledning”, där ungdomen fick skriva en egen förklaring i en ruta. 

Formuleringen av dessa frågor var egenutformade för att anpassa och fånga in de variabler vi 

avsåg att undersöka i studien. 

Depressiva symptom. För att undersöka ungdomars depressiva symptom användes 

mätinstrumentet “Center for Epidemiology Studies- Depression Child” (CES-DC). CES-DC 

består av 20 frågor som avser mäta symptom på depression. CES-DC är ett mätinstrument för 
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barn och ungdomar i åldrarna 12-18 år. Skalan är en anpassad version av CES-D som riktar 

sig till vuxna. CES-DC fångar upp emotionella aspekter av depressiva symptom och är 

anpassad till normpopulation. Sexton frågor är negativa och fyra är positiva. Högsta poäng på 

skalan är 60 och lägsta poäng är noll. Skalan har inga frågor om suicidtankar eller 

suicidförsök. CES-DC mäter upplevda symptom under senaste veckan (Weissman, Orvashel 

& Padian, 1980). Vi valde att byta ut “senaste veckan” mot “senaste månaden” för att vara så 

konsekventa som möjligt med tidsangivelser genom hela enkäten. Exempel på frågor är 

“Under den senaste månaden har jag oroat mig för sådant som jag inte brukar oroa mig för” 

och “Under den senaste månaden har jag känt mig för trött för att orka göra något”. 

Svarsalternativen är på en fyra-gradig poängsskala, (1) Inte alls (2) Enstaka gånger (3) Då 

och då, samt (4) Ofta. Mätinstrumentet är utprovat på svenska ungdomar och har Cronbachs 

alfa på .91 för tjejer och .87 för killar (Olsson & von Knorring, 1997) vilket visar på god 

reliabilitet (Kazdin, 2010). 

Fysiska besvär. Syftet med detta mätinstrument var att undersöka i vilken grad 

ungdomar har upplevt fysiska symptom under den senaste månaden. Fysiska symptom 

definierades och undersöktes utifrån ungdomars upplevelse av huvudvärk, magont, värk 

i axlar/ skuldror/ nacke/ rygg/ höfter/ händer/ knän/ ben och fötter, nervositet, irritation, stress 

och sömn. Svarsalternativen var på en fem-gradig skala; (1) Aldrig, (2) Sällan, (3) Ibland, (4) 

Ofta, och (5) Alltid. Frågorna kommer från den enkät som användes i undersökningen Liv 

och hälsa Ung 2012, som är en enkätbaserad tvärsnittsstudie som genomförs vartannat år för 

ungdomar i årskurs sju, nio och årskurs två på gymnasiet. Liv och hälso-undersökningarna 

påbörjades 1995 och utförs i Landstinget i Västmanland. Frågorna i Liv och hälsa baseras på 

validerade skalor och kan därför anses vara pålitliga (Söderqvist & Simonsson, 2012). 

Psykologiska resurser. För att undersöka ungdomars psykologiska resurser användes 

KASAM-13. KASAM- 13 är en kortversion av KASAM-29. Testet finns översatt till svenska 
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och är välbeprövat med en Cronbachs alfa mellan .70 och .92 (Eriksson & Lindström, 2005) 

vilket visar på en god reliabilitet (Kazdin, 2010). Mätinstrumentet består av 13 frågor som 

skattas utifrån en sju-gradig skala. Exempel på frågor är ”Har du en känsla av att du inte bryr 

dig om vad som händer omkring dig?”, “ Händer det att det känns som att det inte är någon 

mening med de saker du gör i ditt dagliga liv?” och ”Händer det att du har känslor inom dig 

som du helst inte vill känna?”. Frågorna är uppdelade efter variablerna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet som tillsammans utgör KASAM. Höga poäng på KASAM-

13 tyder på en hög grad av KASAM. Högsta poäng är 91 och lägsta är 13 poäng på skalan. 

Poäng som ligger mellan 30-60 anses som en låg grad av KASAM. Medelhög KASAM är 

61-75 poäng och som hög KASAM anses 76-91 poäng på skalan. Testet riktar sig till vuxna 

men är även testat på ungdomar ner till 13 år (Eriksson & Lindström, 2005).   

Emotionsreglering. För att undersöka ungdomars olika sätt att hantera emotioner 

användes ERQ-CA. ERQ-CA är ett mätinstrument som består av 10 frågor som avser mäta 

två former av emotionsreglering hos barn och ungdomar. Sex frågor avser mäta kognitiv 

omvärdering, det vill säga huruvida ungdomar försöker omvärdera sina tankar för att reglera 

emotioner. Fyra frågor avser mäta inhibering av emotioner vilken innebär huruvida 

ungdomar håller sina upplevda emotioner för sig själv eller inte. Svarsalternativen är på en 

femgradig skala; (1) Stämmer inte alls, (2) Stämmer ganska dåligt, (3) Stämmer ibland och 

ibland inte, (4) Stämmer ganska bra och (5) Stämmer mycket bra. Maxpoäng på frågorna om 

inhibering av emotioner är 20 poäng och maxpoäng frågorna om kognitiv omvärdering är 30 

poäng. Exempel på frågor om inhibering av emotioner är: (1) ”Jag håller mina känslor för 

mig själv”, (2) ”Jag kontrollerar mina känslor genom att inte visa dem”. Exempel på frågor 

gällande kognitiv omvärdering är: (1) ”När jag är orolig över något, får jag mig själv att tänka 

på det på ett sätt som hjälper mig att må bättre”, (2) ”När jag vill må mindre dåligt (ex. 

mindre ledsen, arg eller orolig) för något, ändrar jag mitt sätt att tänka på det”. För 
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åldersgruppen 16-18 år är Cronbachs alfa .86 för kognitiv omvärdering och .79 för inhibering 

av emotioner (Gullone & Taffe, 2011) vilket visar att ERQ-CA har en god reliabilitet 

(Kazdin, 2010). ERQ-CA bygger på Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) som är ett 

välbeprövat mätinstrument för vuxna och anses ha god validitet och reliabilitet (Gross & 

John, 2003). Reliabiliteten för ERQ-CA anses vara jämförbar med det ursprungliga 

mätinstrumentet såväl som de svenska översättningar som finns för ERQ (Enebrink, 

Björnsdotterb & Ghaderi, 2013; Gross & John, 2003). 

Då mätinstrumentet inte fanns i svensk översättning genomfördes en översättning till 

svenska enligt WHO´s riktlinjer (“Process of translation”, 2013). Fem personer med svenska 

som modersmål och goda kunskaper i engelska översatte var för sig den engelska versionen 

till svenska. Tre av personerna var psykologstuderande med goda kunskaper i terminologin, 

den fjärde var engelskalärare och den femte var tvåspråkig med engelska och svenska som 

huvudmål. Utifrån dessa versioner komponerades en gemensam version. Denna version 

översattes därefter tillbaka till engelska av tre oberoende tvåspråkiga individer. Detta 

resulterade i några korrigeringar av den svenska versionen. Vi avslutade med att skicka denna 

version till en sista tvåspråkig individ som översatte formuläret till engelska. Detta 

resulterade i en version som motsvarade originalet. Det färdigställda mätinstrumentet 

jämfördes sedan med den svenska översättningen av ERQ för vuxna (Enebrink et al., 2013). 

Dessa två versioner stämde väl överens med varandra och testet kunde pilottestas på 55 

ungdomar i åldern 16-18 år. 

Socialt stöd. För att undersöka ungdomars upplevelse av socialt stöd från vänner och 

familj ställdes frågor om deras relation till familj och vänner. Frågorna kommer från skalan 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). Skalan mäter socialt stöd 

utifrån tre kategorier; familj, vänner och signifikanta andra (Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 

1988). I denna studie uteslöts frågor om signifikanta andra på grund av att vårt syfte var att 
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undersöka upplevt socialt stöd från familj, vänner och lärare. Sammanlagt använde vi åtta 

frågor från MSPSS, varav fyra handlade om vänner och fyra handlade om familj. Exempel på 

frågor från enkäten är “Min familj är villig att hjälpa mig att fatta beslut”, “Jag kan prata om 

mina problem med min familj” och “Mina vänner försöker verkligen hjälpa mig”. 

Svarsalternativen är på en sju-gradig Likertskala från (1) Stämmer absolut inte, till (7) 

Stämmer precis. Poängen på skalan förs samman och höga poäng på skalan tyder på stark 

subjektiv upplevelse av socialt stöd. MSPSS är ett välanvänt mätinstrument med god 

reliabilitet (Zimet et al., 1988). Testet har även översatts till svenska och är utprovat på 

svensk population, med en Cronbachs alfa mellan .91-.95 (Ekbäck, Benzein, Lindberg & 

Årstedt, 2013) vilket tyder på god reliabilitet (Kazdin, 2010). 

För att undersöka ungdomars relation till lärare användes fyra frågor som kommer 

från Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:3 “Skolprojektet - Psykisk ohälsa och 

självmordshandlingar - implementering av resultat”. Projektet är ett samarbete mellan skola 

och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (Björk & 

Åkerman, 2010). Frågorna har således provats ut tidigare och kan anses vara pålitliga. Första 

frågan var: “Tycker du att lärarna och eleverna respekterar varandra och lyssnar på varandras 

åsikter?”, med svarsalternativen (1) Ja, absolut, (2) Ganska mycket, (3) Det beror på, (4) 

Lite, och (5) Inte alls. Den andra frågan var; “Tas dina åsikter på allvar av lärarna?”, med 

svarsalternativen: (1) Ja, absolut, (2) Ganska mycket, (3) Det beror på, (4) Lite, och (5) Inte 

alls. Den tredje frågan var; “Finns det någon/några vuxna som du känner att du kan lita på i 

skolan?” med två svarsalternativ: (1) Ja, och (2) Nej. Den fjärde frågan var “Finns det någon 

vuxen i skolan som du kan vända dig till om du skulle få problem?”, med svarsalternativen: 

(1) Ja och (2) Nej. 
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Procedur 

Data samlades in i enlighet med riktlinjer angående barn-och ungdomsforskning 

(Erlandsson & Sjöberg, 2013). Insamling av enkäter genomfördes med rektorernas 

godkännande. Mätningarna gjordes vid ett tillfälle då ungdomarna fick svara på enkäten i 

klassrummet. Vi utgick från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer angående forskningsetiska 

principer för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning vid information om studien. 

Ungdomarna informerades om frivillighet och anonymitet samt ett förtydligande om att lärare 

och skola inte kommer att ta del av ungdomarnas individuella svar. Vi lade stor vikt vid att 

tydligt få fram syftet med undersökningen och möjlighet att kontakta studiens författare 

(Vetenskapsrådet, 2002). Under tiden som ungdomarna fyllde i enkäten fick lärarna gå ut från 

klassrummet för att minimera risken för att ungdomarnas svar skulle påverkas av lärarens 

närvaro. Vi uppmanade ungdomarna att fylla i svaren enskilt på enkäten och under tystnad 

för att minimera riskerna för påverkan av andra. När ungdomarna hade fyllt i enkäterna fick 

de fortsätta med skolarbete eller vänta in de andra. Alla elever som fanns i klassrummet fick 

medverka i undersökningen. Vi hade inga övriga exklusionskriterier. 

Analaysmetoder 

Sambandsanalyser. Vi genomförde alla statistiska analyser i SPSS, version 20.0. Vi 

undersökte normalfördelningen med hjälp av Shapiro Wilks-tester, visuella analyser samt 

skewness och kurtosis för de olika måtten. För de mått som inte var signifikant 

normalfördelade i samplet beräknas Spearmans rangkorrelationer. För de mått som var 

signifikant normalfördelade beräknas Pearsons produktmomentkorrelationer.  

Variansanalyser. Om en signifikant korrelation uppvisades med hjälp av 

sambandsanalyser ville vi även undersöka huruvida det var specifikt ogiltig frånvaro som 

skiljer sig från ungdomar som aldrig eller sällan är frånvarande från skolan eller om även 

giltigt frånvarande ungdomar skiljer sig från resterande grupper. För att undersöka eventuella 
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skillnader mellan ogiltig frånvaro, giltig frånvaro och ingen frånvaro delades samplet in i tre 

kategorier. I gruppen “Ingen skolfrånvaro” ingick de som aldrig var frånvarande från skolan, 

samt de som hade varit frånvarande en lektion under den senaste månaden. I gruppen “giltig 

skolfrånvaro” ingick de som hade varit frånvarande från skolan minst ett flertal lektioner 

senaste månaden där frånvaron var orsakad av fysisk sjukdom, tandläkarbesök, läkarbesök 

eller utlandsresa. I gruppen “Ogiltig skolfrånvaro” ingick de ungdomar som hade varit 

frånvarande från skolan minst ett flertal lektioner senaste månaden, där inga giltiga 

anledningar till skolfrånvaro fanns. 

Vi undersökte normalfördelningen för mätinstrumenten i dessa tre grupper med hjälp 

av Shapiro Wilks-tester, visuella analyser samt skewness och kurtosis. För de mått som inte 

var signifikant normalfördelade i samplet beräknades Kruskal Wallis-tester. Om måtten var 

normalfördelade i samplet beräknades ANOVor. Levene´s test of homogenity styrde vårt val 

av Post hoc-tester. Fanns en signifikant variansskillnad (p < .05) mellan grupperna använde 

vi Games Hollow post-hoc analys. Fanns inga signifikanta variansskillnader använde vi 

Tukeys post hoc-test. 

Resultat för delstudie ett 

De analyser som användes valdes utifrån frågeställning samt huruvida samplet var 

normalfördelat i avseende för de olika mätinstrumenten eller inte. Deskriptiv data för de tre 

kategorierna “Ingen skolfrånvaro” (N = 122, 52%), “Giltig skolfrånvaro” (N = 66, 28%) samt 

“Ogiltig skolfrånvaro” (N = 47, 20%) redovisas i Tabell 1. 

Hänger graden av skolfrånvaro samman med graden av symptom på psykisk ohälsa? 

För att undersöka huruvida graden av ogiltig skolfrånvaro hänger samman med 

graden av psykisk ohälsa genomförde vi korrelationsanalyser. För att mäta graden av psykisk 

ohälsa användes måtten av depressiva symptom och fysiska symptom. Vi beräknade 
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Spearmans rangkorrelationer i avseende depressiva symptom medan vi beräknade Pearson 

produktmomentkorrelationer i avseende på fysiska symptom. 

Resultatet visade att det fanns en svag positiv korrelation mellan graden av ogiltig 

skolfrånvaro och graden av depressiva symtom, rs (164) = .20, p < .01 såväl som fysiska  

besvär, r (170) = .22, p < .01, tvåsidigt test. Ju mer ogiltig skolfrånvaro ungdomar uppvisade 

desto mer depressiva symptom och fysiska symptom upplevde de. 

Vi genomförde därefter två separata envägs-ANOVor för att undersöka om det fanns 

någon skillnad gällande fysiska- och depressiva symptom mellan de olika grupperna. Graden 

av depressiva symptom skiljde sig signifikant mellan grupperna, F (2, 163) = 6.67, p < .01. 

Eftersom Levenes test visade en signifikant variansskillnad mellan grupperna (p < .05) 

genomförde vi ett Games Hollow posthoc-test. Det visade att de som var ogiltigt frånvarande 

från skolan (M = 29.49, SD = 15.23) hade signifikant (p < .01) mer depressiva symptom än 

de som aldrig eller sällan var frånvarande från skolan (M= 20.26, SD = 11.75). Det fanns 

ingen signifikant (p > .05) skillnad mellan de som var giltigt frånvarande från skolan (M 

=24.42, SD = 12.47) och resterande grupper. Medan ogiltigt skolfrånvarande ungdomar 

skiljde sig från de som aldrig eller sällan är frånvarande från skolan i avseende för depressiva 

symptom fanns ingen skillnad mellan de som är giltigt frånvarande från skolan och resterande 

grupper. 

Graden av fysiska symptom skiljde sig också signifikant mellan grupperna, F (2, 169) 

= 6.01, p < .01. Eftersom Levene´s test visade att det inte fanns några signifikanta 

variansskillnader (p > .05) mellan grupperna genomförde vi ett Tukey posthoc-test som 

visade att de som är ogiltigt frånvarande från skolan (M = 26.74, SD = 6.69), hade signifikant 

mer (p < .01) fysiska besvär än de som aldrig var frånvarande från skolan (M = 22.22, SD = 

6.67 ). Det fanns ingen signifikant (p > .05) skillnad mellan de som var giltigt frånvarande 

från skolan (M = 24.55, SD = 6.94) och resterande grupper.
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Tabell 1  

  

Medelvärden, Standardavvikelser och Cronbach Alfa av Mätinstrumenten för Sample i Delstudie Ett och Normvärden.  
  

 

Not. CES-DC= The selfrating scale center for epidemiology studies- depression child. ERQ-CA= Emotion Regulation Questionnaire for Children and Adolescents. KASAM= 

Känsla Av Sammanhang. För mätinstrumentet CES-DC visar höga värden på högre nivåer av depressiva symptom. För mätinstrumentet KASAM visar höga värden på högre 

grad av Känsla Av Samamnhang. För ERQ-CA visar höga värden på mer användande av respektive strategi. För mätistrumentet för fysisk symptom visar höga värden på hög 

grad av fysiska symptom. Måtten för socialt stöd visar höga värden att individen har hög grad av socialt stöd. 
 

  Sample i delstudie ett   Normvärde 

  Tjej   Kille   Totalt  Tjej  Kille  Total  

Mätinstrument  n M (SD)  n M (SD)  n M (SD) α  M (SD) α  M (SD) α  M (SD) α 

Depressiva symtom  

(CES-DC)  

 

 132 

 

25.05 

(13.28) 

 

 

 34 

 

18.71 

(12.32) 

 166 23.75 

(13.30) 

.94  16.53 

(11.53) 

 

.91  9.85 

(8.61) 

.87    

Fysiska symtom      

  

       172 

 

23.98 

(6.96) 

 

.82          

KASAM                   

 

 163 

 

56.83 

(13.83) 

 

 62 

 

63.08 

(14.00) 

 225 58.55 .89  58.50 

(12.01) 

 

  61.10 

(12.14) 

   .86 

Inhibering av 

känslor 

(ERQ-CA)   

                                 

       231 

 

11.14 

(3.03) 

.68        10.45 

(3.04) 

.79 

Kognitiv förändring  

(ERQ-CA) 

 

  

 

     216 

 

18,39 

(4.06) 

.80        21.53 

(3.97) 

 

.86 

Socialt stöd vänner  

 

       175 

 

23.78 

(4.84) 

 

.91        20.37 

(6.75) 

.88 

Socialt stöd familj  

                                 

       176 

 

22.26 

(5.71) 

 

.89        21.08 

(6.59) 

.89 

Socialt stöd lärare  

 

       181 

 

3.19 

(0.80) 

.62          



HEMMASITTANDE UNGDOMAR  22 

Medan de som var ogiltigt frånvarande från skolan signifikant skiljde sig från 

ungdomar som aldrig eller sällan är frånvarande från skolan gällande graden av fysiska 

symptom, fanns inga signifikanta skillnader mellan de som var giltigt frånvarande från skolan 

och resterande grupper. 

Hänger ogiltig skolfrånvaro samman med användandet av adaptiv emotionsreglering? 

För att undersöka huruvida graden av ogiltig frånvaro hänger samman med graden av 

inhibering av emotioner samt kognitiv omvärdering genomförde vi Spearmans 

rangkorrelationer. Även om resultaten inte visade några signifikanta samband kunde vi uttyda 

en trend för en svag positiv korrelation mellan graden av ogiltig frånvaro och graden av 

inhibering av emotioner, rs (229) = .13, p = .056, tvåsidigt test. Det fanns inga signifikanta 

samband mellan graden av ogiltig skolfrånvaro och graden av kognitiv omvärdering, rs (214) 

= -.06, p > .05, tvåsidigt test. Det var således ingen specifik emotionsregleringsstrategi som 

signifikant hängde samman med graden av ogiltig skolfrånvaro.  

Hänger ogiltig skolfrånvaro samman med graden av KASAM? 

För att undersöka huruvida graden av ogiltig frånvaro hänger samman med graden av 

KASAM genomförde vi en korrelationsanalys. Vi beräknade en Pearsons 

produktmomentkorrelation. Resultatet visade att det fanns en svag negativ korrelation mellan 

graden av ogiltig frånvaro och graden av KASAM, r (223) = -.27, p < .01, tvåsidigt test. Ju 

mer ogiltig frånvaro ungdomar uppvisar desto lägre grad av KASAM upplever dem. 

Vi genomförde därefter en envägs-ANOVA för att undersöka om det fanns någon 

skillnad gällande KASAM mellan de som aldrig eller sällan är frånvarande från skolan, de 

som är giltigt frånvarande från skolan och de som är ogiltigt frånvarande från skolan. Graden 

av KASAM skiljde sig signifikant mellan grupperna, F (2, 222) = 7.47, p < .01. Ett Tukey 

posthoc-test visade att de som är ogiltigt frånvarande från skolan (M = 51.79, SD = 16.14) 

hade signifikant (p < .01) lägre grad av KASAM än de som aldrig eller sällan var frånvarande 
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från skolan (M = 61,21, SD = 13.00). Det fanns ingen signifikant (p > .05) skillnad mellan de 

ungdomar som uppvisade giltig skolfrånvaro (M = 58.14, SD = 13.31) och resterande 

grupper. Medan ogiltigt skolfrånvarande ungdomar skiljde sig signifikant från de som aldrig 

eller sällan var frånvarande från skolan gällande KASAM fanns inga signifikanta skillnader 

mellan ungdomar som var giltigt frånvarande från skolan och resterande grupper. 

Hänger ogiltig skolfrånvaro samman med upplevt socialt stöd? 

För att undersöka huruvida graden av ogiltig skolfrånvaro hänger samman med 

graden av socialt stöd genomfördes korrelationsanalyser. Socialt stöd undersöktes utifrån i 

vilken grad ungdomen upplevde socialt stöd från lärare, socialt stöd från föräldrar samt 

socialt stöd från vänner. Vi beräknade Spearmans rangkorrelationer och resultatet visade att 

det fanns en svag negativ korrelation mellan graden av ogiltig frånvaro och graden av upplevt 

lärarstöd, rs (179) = -.18, p < .05, tvåsidigt test. Ju mer ogiltig skolfrånvaro ungdomar 

uppvisade desto lägre grad av lärarstöd upplevde de. Graden av ogiltig skolfrånvaro 

korrelerade däremot inte med socialt stöd från vänner rs (173) = -.036, p > .05, tvåsidigt test, 

eller socialt stöd från familj rs (174) = -.091, p > .05, tvåsidigt test. 

För att vidare undersöka sambandet mellan ogiltig frånvaro och upplevt lärarstöd ville 

vi undersöka om det fanns någon skillnad mellan de som aldrig eller sällan är frånvarande 

från skolan, de som är giltigt frånvarande från skolan samt de som är ogiltigt frånvarande från 

skolan. Vi genomförde ett Kruskal-Wallis test och resultatet visade att grupperna signifikant 

skiljde sig åt (H(2) = 6.57, p < .05). En parvis jämförelse visade signifikanta skillnader 

mellan ungdomar som aldrig eller sällan är frånvarande från skolan och ungdomar som är 

ogiltigt frånvarande från skolan (U = 24.95, z = 2.51, p < .05). Det fanns däremot ingen 

signifikant skillnad mellan ungdomar som är giltigt frånvarande från skolan och ungdomar 

som aldrig är frånvarande från skolan (U = 4.00, z = .45, p > .05). Det fanns inte heller någon 

signifikant skillnad mellan den giltiga och den ogiltiga typen av skolfrånvaro (U = 20.96, z = 
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2.00, p > .05). Det var således endast de ungdomar som uppvisade ogiltig skolfrånvaro som 

skiljde sig från de andra i avseende upplevt socialt stöd från lärare.   

Sammanfattande resultat 

 Det sammanfattande resultatet visade att ungdomar som är ogiltigt frånvarande från 

skolan uppvisade högre grad av psykisk ohälsa. De upplevde även mindre psykologiska 

resurser i livet, i form av lägre grad av KASAM. Resultaten visade att ogiltigt 

skolfrånvarande ungdomar till viss del upplevde lägre grad av socialt stöd. Det fanns inga 

signifikanta samband mellan upplevt socialt stöd från vänner och familj, men ogiltig 

skolfrånvaro korrelerade signifikant med graden av upplevt lärarstöd. Även om det inte fanns 

några signifikant samband mellan ogiltig skolfrånvaro och emotionsreglering, fanns det en 

trend för en svag positiv korrelation mellan ogiltig skolfrånvaro och inhibering av emotioner. 

Utifrån dessa resultat ville vi vidare undersöka gruppen hemmasittande ungdomar. I samråd 

med de professionella som arbetar med gruppen hemmasittande ungdomar beslutades att 

korta ned enkäten. Vi valde därför att närmare undersöka KASAM och emotionsreglering i 

den kliniska gruppen.   

Metod för delstudie två 

Design 

Det övergripande syftet med studie två var att undersöka hur hemmasittande 

ungdomar hanterar emotioner samt undersöka vilka psykologiska resurser de upplever sig ha 

att hantera de påfrestningar som ungdomstiden innebär. Studien är en enkätbaserad 

pilotstudie av tvärsnittsdesign.    

Urval 

Eftersom hemmasittande ungdomar är svåra att nå genom skolan, valde vi att rikta oss 

till kliniska verksamheter. Det kliniska samplet utgjordes av 13 deltagare varav sju var killar 

och sex var tjejer. Deltagarna var mellan 13 och 18 år (M = 15.62) varav fem stycken hade 
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varit borta tre till fyra dagar/vecka och åtta stycken hade varit totalt frånvarande från skolan 

under den senaste månaden. Eftersom målgruppen för vår undersökning bestod av ungdomar 

som isolerar sig i hemmet var det ett kritiskt moment att få tag på deltagare. Vi riktade oss 

därför till verksamheter som arbetar med hemmasittande ungdomar på olika sätt. Därav var 

ett bekvämlighetsurval nödvändigt för att möjliggöra datainsamling. 

Deltagarna i studien rekryterades från två barn- och ungdomspsykiatriska kliniker 

(BUP) i Mellansverige. Urvalet kom också från två specialpedagogiska verksamheter som 

arbetar med hemmasittande ungdomar i form av anpassad skolgång. Ungdomarna 

rekryterades till studien via deras behandlare. Sammanlagt var det 70 behandlare som 

rekryterade ungdomar utifrån det grundläggande inklusionskriteriet att ungdomen minst 

måste ha varit frånvarande från skolan en dag per vecka under den senaste månaden. Detta 

resulterade i 23 ungdomar som därefter gallrades ut utifrån grad av ogiltig skolfrånvaro. De 

deltagare som slutligen inkluderades i analysen var de ungdomar som ogiltigt hade varit borta 

från skolan minst 60 procent under den senaste månaden. Andra inklusionskriterier var att 

ungdomen skulle ha varit i hemmet istället för i skolan samt att skolfrånvaron skulle ha skett 

med föräldrarnas kännedom. Utöver tidigare nämnda inklusionskriterier exkluderades 

ungdomar som hade en enligt skolan giltig orsak till skolfrånvaro såsom sjukdom, 

tandläkarbesök, läkarbesök och utlandsresa. 

Mätinstrument 

I studie två hade vi fler begränsningar att förhålla oss till. Av flera orsaker använde vi 

oss endast av skalor som var så korta som möjligt. Den första anledningen var att målgruppen 

var ungdomar som inte går i skolan och eventuellt även mår psykiskt dåligt. Av den 

anledningen var det av stor vikt att enkäten anpassades efter vad ungdomar med denna 

problematik kan tänkas orka med. Den andra anledningen var att enkäten skulle fyllas i vid 

besök hos den kliniska verksamheten och av etiska skäl ville vi därför inte ta mer än 
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nödvändig tid från behandlingen. Den tredje anledningen var att vi inte ville förlora svar på 

grund av en för lång enkät. Den fjärde anledningen var att det var av stor vikt att enkäten var 

lätt att administrera på plats för behandlaren. Detta för att få de olika verksamheterna att vilja 

och kunna medverka. Det var också av stor vikt att de mätinstrument som användes är 

utprovade och har god reliabilitet. Valet av mätinstrument byggde således framförallt på 

studiens syfte samt användarvänlighet i kombination med testpålitlighet.  

Frekvens och anledning till skolfrånvaro. För att få en bild av skolfrånvarons 

omfattning samt huruvida skolfrånvaron var ogiltig eller giltig användes samma två frågor 

som i studie ett. För att säkerställa att endast de ungdomar som isolerades i hemmet på grund 

av sin frånvaro inkluderades, användes frågan “Om du har varit frånvarande från skolan, var 

befann du dig när du inte var i skolan?” med svarsalternativen (1) Hemma, (2) Var i skolan 

men gick inte på lektionerna, och (3) Annan plats. För att få kunskap om frånvaron skedde 

med föräldrars kännedom användes frågan; “Om du har varit frånvarande, visste dina 

föräldrar om det?”. Svarsalternativen var; (1) Ja och (2) Nej. 

Psykologiska resurser. För att mäta hemmasittande ungdomars psykologiska 

resurser använde vi samma mätinstrument som i studie ett, KASAM-13. 

 Emotionsreglering. För att mäta hur hemmasittande ungdomar hanterar sina 

emotioner användes samma mätinstrument som i studie ett, ERQ-CA. 

Procedur 

Data samlades in i enlighet med de riktlinjer som finns angående barn-och 

ungdomsforskning (Erlandsson & Sjöberg, 2013). Mätningen gjordes vid ett tillfälle och de 

hemmasittande ungdomarna fick svara på enkäten i samband med besök hos behandlare eller 

specialpedagog. Vi utgick från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer angående forskningsetiska 

principer för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning vid information om 

studien. Ungdomen blev informerad både muntligt och skriftligt om det övergripande syftet 
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med studien och hur lång tid det skulle ta att fylla i enkäten. De blev även informerade om att 

deras pågående kontakt med BUP eller den specialpedagogiska verksamheten inte skulle 

komma att påverkas av deras medverkan i studien och att ingen inom dessa verksamheter 

kommer att ta del av deras svar. Ungdomarna fick också information om att deltagande var 

frivilligt och att de skulle vara helt anonyma under hela processen. För att säkerställa detta 

lade ungdomen själv sitt ifyllda formulär i ett förseglat kuvert. Vid rekrytering av ungdomar 

under femton år var deras målsman tvungen att fylla i en samtyckesblankett som behandlaren 

på respektive verksamhet behöll till studiens slut. På så vis undvek vi att bryta den sekretess 

som råder inom psykiatriska verksamheter (Vetenskapsrådet, 2002). För att all data skulle 

kunna hämtas in på samma sätt fick alla behandlare och specialpedagoger som medverkade i 

studien ett brev med tydliga instruktioner. 

Analysmetoder 

Deskriptiv statistik och normjämförelse. För att undersöka de frågeställningar vi 

hade angående hemmasittande ungdomar, använde vi oss av deskriptiv analys. Vi jämförde 

de hemmasittande ungdomarnas medelvärden och standardavvikelse med de normvärden som 

finns för de olika mätinstrumenten. För att undersöka normalfördelningen använde vi Shapiro 

Wilks-tester, visuella analyser samt skewness och kurtosis. Om måtten var normalfördelade 

fördjupade vi jämförelsen med hjälp av ett One sample t-test för att se om det fanns tecken på 

signifikanta skillnader mellan den kliniska gruppen och de normvärden som finns. 

Analysmetoderna hjälpte oss således att skapa en bild av eventuella skillnader trots att 

samplet är väldigt litet. 

Resultat för delstudie två 

De analyser som användes valdes utifrån frågeställning samt huruvida samplet var 

normalfördelat i avseende för de olika måtten eller inte. Deskriptiv data redovisas i Tabell 2. 
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Vilken grad av KASAM har hemmasittande ungdomar? 

Ungdomarnas psykologiska resurser att hantera påfrestningar i livet mättes i grad av 

KASAM. Normdatan för KASAM är specifik för killar och tjejer. Av den anledningen 

undersökte vi killar och tjejer separat (Simonsson et al., 2008). De hemmasittande tjejerna 

uppvisade en mycket låg grad av KASAM (M = 41.33, SD = 7.23). Normdatan visar att tjejer 

i åldern 16-19 har betydligt högre grad av KASAM (M = 58.5, SD = 12.01). Resultatet tyder 

på att de hemmasittande tjejer som fanns i samplet upplevde mycket mindre resurser att 

hantera påfrestningar i livet än tjejer generellt. De hemmasittande killarna uppvisade också en 

mycket låg grad av KASAM (M = 49.00, SD = 9.33). Normvärdet för sextonåriga killar är 

betydligt högre (M = 61.1, SD = 12.14). Resultaten visade således att både hemmasittande 

killar och tjejer generellt sett uppvisade lägre grad av KASAM. I likhet med de mönster som 

finns i normpopulation har hemmasittande tjejer lägre grad av KASAM jämfört med 

hemmasittande killar. Vi genomförde ett One sample t-test för att undersöka eventuella 

signifikanta skillnader mellan hemmasittande ungdomar och det normvärde som finns för 

måttet. Eftersom normvärdet endast var uppdelat efter kön använde vi oss av det lägsta 

normvärdet för att vara konservativa i vår tolkning. Resultaten visade att det fanns en 

signifikant skillnad mellan hemmasittande ungdomar och det normvärde som finns för 

ungdomar t(12) = -5.22, p < .01. Hemmasittande ungdomar upplevde signifikant mindre 

psykologiska resurser i form av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet än 

normungdomar. 

I vilken grad använder sig hemmasittande ungdomar av adaptiv emotionsreglering? 

För att undersöka i vilken grad hemmasittande ungdomar använder sig av adaptiv 

emotionsreglering använde vi beskrivande statistik. Resultaten visade att hemmasittande 

ungdomar inhiberade emotioner (M = 11.69, SD = 2.81) i lite högre grad än vad normvärdet 
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påvisade (M = 10.45, SD = 3.04) och använde sig av kognitiv omvärdering (M = 15.15, SD = 

2.85) i betydligt lägre grad än vad normvärdet uppvisade (M = 21.53, SD = 3.97).  

Vi genomförde två separata One sample t-test för att undersöka eventuella 

signifikanta skillnader mellan hemmasittande ungdomar och normvärdet för ungdomar 

gällande dessa två emotionsregleringsstrategier. Resultaten visade att det inte fanns några 

signifikanta skillnader mellan hemmasittande ungdomar och det normvärde som finns för 

ungdomar gällande inhibering av emotioner t(12) = 1.59, p > .05. Hemmasittande ungdomar 

inhiberade emotioner varken mer eller mindre än normungdomar. Däremot fanns en 

signifikant skillnad mellan hemmasittande ungdomar och det normvärde som finns för 

kognitiv omvärdering t(12) = 8.06, p < .001. Hemmasittande ungdomar använder sig i 

betydligt lägre grad av kognitiv omvärdering än normpopulationen.   

Sammanfattande resultat 

Det sammanfattade resultaten från delstudie två visade att hemmasittande ungdomar 

upplevde en mycket låg grad av psykologiska resurser i livet. Resultatet indikerade inte att de 

inhiberade emotioner i högre grad än normen. Däremot använde sig hemmasittande 

ungdomar i betydligt lägre grad av kognitiv omvärdering. Hemmasittande ungdomar använde 

sig således till viss del av lägre grad av adaptiv emotionsreglering.     

Diskussion  

Vi ville med vår studie uppmärksamma och bidra med kunskap kring hemmasittande 

ungdomar. I dagsläget finns det en stor kunskapslucka av empirisk forskning kring gruppen 

hemmasittande ungdomar. Därutöver saknas forskning på ogiltig skolfrånvaro som utgår från 

ett salutogent perspektiv. Det övergripande syftet med vår studie var att undersöka relationen 

mellan ogiltig skolfrånvaro och några av de resurser ungdomar behöver för att hantera de 

påfrestningar som ungdomstiden innebär. 
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Tabell 2  

 

Medelvärden och Standardavvikelser av Mätinstrument för Hemmasittande ungdomar och Normvärden. 

 

Not. ERQ-CA= Emotion Regulation Questionnaire for Children and Adolescents. KASAM= Känsla Av Sammanhang. För mätinstrumentet KASAM visar höga värden på högre 

grad av känsla av samamnhang. För ERQ-CA visar höga värden på mer användande av respektive strategi.

  Hemmasittande ungdomar  Normvärde 

  Tjej   Kille   Totalt  Tjej  Kille  Total 

Mätinstrument  n M (SD)  n M (SD)  n M (SD)  M (SD)  M (SD)  M (SD) 

KASAM                   

 

 6 41.33 

(7.23) 

 

 7 49.00  

(9.33) 

 13 45.46 

(9.00) 

 58.50 

(12.01) 

 

 61.10 

(12.14) 

  

Inhibering av känslor 

(ERQ-CA)   

                                 

       13 11.69 

(2.81) 

     10.45 

(3.04) 

Kognitiv förändring  

(ERQ-CA) 

 

  

 

     13 15.15 

(2.85) 

     21.53 

(3.97) 
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För att kunna urskilja eventuella resursmönster för graden av ogiltig skolfrånvaro undersökte 

vi både hemmasittande ungdomar och normalpopulation. 

Sammanfattningsvis visade resultaten att det fanns ett positivt samband mellan ogiltig 

skolfrånvaro och graden av psykisk ohälsa. Ju mer ogiltig skolfrånvaro ungdomar uppvisar 

desto sämre mår de. Detta ligger i linje med tidigare forskning (Elliot, 1999; Kearney, 2008). 

Resultaten visade också att ungdomar som är ogiltigt skolfrånvarande upplevde mindre 

psykologiska resurser i form av svag upplevelse av begriplighet och hanterbarhet såväl som 

en svag upplevelse av meningsfullhet i livet. Att skolan påverkar graden av KASAM är något 

som tidigare forskning har visat (Rivera et al., 2013). Våra resultat visar i tillägg att ogiltig 

skolfrånvaro hänger samman med lägre grad av KASAM. Ju mer ogiltig skolfrånvaro 

ungdomar uppvisar desto lägre grad av KASAM upplever de. Den mycket låga graden av 

KASAM som hemmasittande ungdomar uppvisade är ett nytt och uppseendeväckande 

resultat. Resultaten poängterar att även om orsakerna till att ungdomar isolerar sig i hemmet 

är många, är en gemensam faktor en mycket låg upplevelse av psykologiska resurser. Ett 

resultat som preventionsforskningen bör undersöka vidare. När det gäller sociala resurser 

visade resultaten att ungdomar som är ogiltigt frånvarande från skolan inte skiljer sig från 

andra ungdomar när det gäller upplevelsen av socialt stöd från vänner och familj. I linje med 

tidigare forskning skiljer sig däremot graden av upplevt lärarstöd. Ju högre grad av ogiltig 

skolfrånvaro en ungdom uppvisar, desto mindre socialt stöd från läraren upplevs (Birch & 

Ladd, 1997; Strand, 2013). Resultaten visade också att ogiltig skolfrånvaro till viss del 

hänger ihop med lägre grad av adaptiv emotionsreglering. Till skillnad från tidigare studier 

innebar inte våra resultat några signifikanta skillnader mellan ungdomar med ogiltig 

skolfrånvaro jämfört med ungdomar utan ogiltig skolfrånvaro i avseende för inhibering av 

emotioner, även om en positiv trend kunde urskiljas. Däremot bekräftade resultaten från den 

kliniska studien i enlighet med tidigare forskning, att hemmasittande ungdomar i lägre grad 
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använder sig av kognitiv omvärdering än normalpopulationen (Huges, 2010). Resultaten från 

båda delstudierna visar således att ungdomar som är ogiltigt frånvarande från skolan mår 

sämre än ungdomar som är i skolan. I tillägg påvisar resultaten lägre resurser hos ungdomar 

som är ogiltigt frånvarande från skolan både i avseende för KASAM, socialt stöd från lärare 

och adaptiv emotionsreglering. 

Eftersom ungdomstiden innebär stora påfrestningar för ungdomar (Santogrossi et al., 

2009), blir det särskilt viktigt att de besitter de resurser som behövs för att kunna hantera 

livets svårigheter på ett bra sätt. Våra resultat belyser att ogiltigt skolfrånvarande ungdomar 

upplever mindre psykologiska, sociala och till viss del emotionella resurser, vilket skapar en 

större förståelse för deras situation. Låga resurser kan tänkas innebära en starkare upplevelse 

av stress (Antonovsky,1991). Vår studie bidrar med att belysa vikten av att främja resurser. 

Genom att stärka och synliggöra de resurser som ungdomar redan besitter tillsammans med 

att skapa nya resurser kan man förbättra ungdomars förutsättningar i livet. Det är viktigt att 

ungdomar lär sig att identifiera och använda sig av de resurser som de redan har; 

psykologiska, emotionella såväl som sociala. Vuxna har ett viktigt ansvar att hjälpa 

ungdomar i denna process och skolan fyller en viktig funktion för ungdomars utveckling. 

 Skolan har ett i flera viktiga dokument uttalat ansvar för och skyldighet att tillse att 

alla barn och ungdomar får en god utbildning. Sverige har ratificerat FN:s konvention om 

Barnets rättigheter. Barn har enligt konventionen rätt att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda och samhället har skyldighet att svara på dessa behov. Det innebär bland annat 

att varje barn och ungdom har rätt till utveckling och trygghet och staten är skyldig att göra 

sitt yttersta för att följa konventionens intentioner. Alla myndigheter, kommuner, landsting 

och privata institutioner skall följa konventionen i beslut och handling (Regeringskanslitet, 

2006). Av denna anledning bär skolan ett stort ansvar när det gäller att tillgodose varje barns 
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rättigheter och alla barns lika villkor. Att ungdomar är frånvarande från skolan är således 

även utifrån ett barnrättsligt perspektiv något som bör tas på allvar. 

Resultaten visar också att upplevda resurser tycks vara kopplat till hur mycket 

ungdomen är ogiltigt frånvarande från skolan. Att det finns gradskillnader bekräftar vikten av 

att tidigt fånga upp ogiltigt skolfrånvarande ungdomar för att kunna förhindra en negativ 

utveckling. All ogiltig skolfrånvaro bör utifrån ett hälsofrämjande perspektiv tas på allvar och 

uppmärksammas. Hälsofrämjande arbete handlar framför allt om att förbereda ungdomen på 

vuxenlivets utmaningar genom att bygga upp viktiga kognitiva, psykologiska och sociala 

kunskaper (Park, 2004). Det mest effektiva hälsofrämjande arbetet är att integrera flera 

arenor i ungdomens liv, så som skola, familj och fritid (National research council and 

institute of medicine, 2009). Det finns därför anledning att detta appliceras vid arbete med 

ogiltigt frånvarande ungdomar. 

Styrkor och svagheter 

Denna studie har vissa begränsningar. En svaghet med studien är att båda delstudierna 

innefattar få deltagare. Ungdomar är den målgrupp som vi undersöker. Eftersom 

ungdomstiden är en period av många och större förändringar kan en stor variation i utfallet 

förväntas. För att underlätta upptäckten av systematisk variation hade ett större sample varit 

att föredra. Ett litet sample begränsar resultatens generaliserbarhet (Kazdin, 2010). Resultaten 

behöver därför bekräftas i studier med fler deltagare. Ett bekvämlighetsurval var ur vår 

synvinkel dock den enda lösningen för att möjliggöra studien. Studie två inkluderade 

hemmasittande ungdomar, vilket är ett nytt forskningsområde och en svår grupp att nå både 

av etiska och praktiska skäl. Utifrån professionella inom psykiatri och specialpedagogisk 

verksamhet är upplevelsen att många hemmasittande ungdomar mår dåligt. En viktig del av 

arbetet med hemmasittande ungdomar bygger på att skapa allians mellan behandlare och 

ungdomar. Utifrån ett etiskt perspektiv ansåg vi därför att det var av stor vikt att behandlarna 
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själva fick avgöra vilka ungdomar som kunde delta i studien. Detta begränsade samplets 

storlek. Praktiska skäl som tidsmässiga och geografiska aspekter påverkade också samplet. 

Studien utformades under de förutsättningar som fanns inom ramen för denna studie. 

Normalpopulationen i delstudie ett bestod av 14 gymnasieklasser. Samplets 

medelvärde gällande depressiva symptom var högre än de normvärden som fanns för skalan 

(Weissman et al., 1980). Detta innebär att studiens sample överlag mådde sämre än 

normpopulation. En potentiell förklaring är att vi i vår enkät undersökte upplevda symptom 

under den “senaste månaden” istället för under den “senaste veckan”. Detta kan ha bidragit 

till ett generellt högre utfall. Totalsamplets höga depressionsvärde tillsammans med de 

förändringar vi har gjort i det ursprungliga mätinstrumentet, sänker resultatets 

generaliserbarhet. Även i detta avseende bidrog tid och geografiska aspekter till denna 

begränsning. Alla gymnasieskolor i Örebro, Hallsberg, Kumla och Arboga kontaktades för 

medverkan, men endast ett fåtal valde att deltaga. Ett bekvämlighetsurval var ur detta 

perspektiv den enda lösningen för att möjliggöra studien. 

Data i studie två samlades in via behandlare och specialpedagoger i klinisk 

verksamhet. Detta kan ha inneburit en viss påverkan på resultatet. Ungdomarna kan ha blivit 

instruerade på olika sätt och vissa behandlare kan ha varit närvarande när ungdomen fyllde i 

enkäten, medan andra inte var närvarade. Detta kan ha påverkat hur ungdomarna svarade på 

enkäten. För att i så hög grad som möjligt kontrollera testledarnas inverkan över 

datainsamlingen fick alla behandlare samma instruktioner om tillvägagångssätt för 

administrering, både muntligt och skriftligt. I studie ett kunde testledarnas påverkan 

kontrolleras i högre grad, då vi själva förmedlade instruktionerna till gymnasieungdomarna. 

Vi hade därför högre kontroll över utförandet av enkätinsamlingen. Alla ungdomar fick 

instruktionerna om studien muntligt och skriftligt. 
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Båda delstudierna baseras på självskattning. Det finns vissa begränsningar när det 

gäller självskattningsformulär vilket bör tas i beaktande gällande de slutsatser som dras. 

Subjektivitet och yttre påverkan från omgivningen är två exempel på självskattningens 

nackdelar. Eftersom syftet med studien var att undersöka ungdomars upplevelse av olika 

fenomen ansåg vi dock att självskattningsformulär var det bästa alternativet.  

Även om båda delstudierna bygger på resultat av mätinstrument med god reliabilitet, 

finns det några få mätinstrument med vissa svagheter. Reliabiliteten för skattningen av 

lärarstöd var inte särskilt hög. Av den anledningen är det osäkert huruvida frågorna mätte just 

upplevt socialt stöd från lärare. Skalan bestod av fyra frågor som vi bedömde innefatta olika 

delar av lärarstöd. Att ungdomar upplever hög tillit till sina lärare behöver inte betyda att de 

även skulle vända sig till läraren vid upplevt problem. På grund av låg Cronbachs alfa bör de 

slutsatser som dras från detta resultat tolkas restriktivt. Även ERQ-CA innebär vissa 

begränsningar. Detta mätinstrument är utvecklat på australiensisk population och är inte 

tidigare utprovad på svensk normgrupp. Detta är ytterligare en faktor som begränsar den 

externa validiteten av resultaten. Eftersom det var av stor vikt att använda ett kort 

mätinstrument anpassat för ungdomar med låg motivation, var ERQ-CA ett bra alternativ för 

att mäta emotionsreglering. Översättningen genomfördes i så hög grad som möjligt enligt 

WHO´s riktlinjer (“Process of translation”, 2013). Mätinstrumentet provades även ut på en 

mindre grupp ungdomar före användning i större omfattning. 

Trots flera begränsningar med studien fanns också många styrkor. En styrka med 

denna studie är att trots de svårigheter som finns med att nå hemmasittande ungdomar, 

innefattar delstudie två tretton ungdomar med mycket hög grad av ogiltig skolfrånvaro. 

Studien var således genomförbar trots en “svår” målgrupp. Denna studie är också bland de 

första att undersöka hemmasittande ungdomar, såväl som ogiltigt skolfrånvarande ungdomar 

överlag utifrån ett resursperspektiv. Studien bör ses som ett pilotprojekt som kan lyfta viktiga 
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frågor för framtida forskning. Studien introducerar även ett nytt perspektiv på ogiltig 

skolfrånvaro, genom att skapa förståelse för ungdomarnas situation istället för att se 

ungdomen som ensam orsak till problemet.  

Ytterligare en styrka är att de mätinstrument som användes överlag hade god 

reliabilitet. Skalorna var också valda med hänsyn utifrån den målgrupp som undersöktes. 

Eftersom en av delstudierna innefattade ett kliniskt sample utformade vi en så kort enkät som 

möjligt. Det var även viktigt att enkäten var lätt att administrera för behandlarna för att ta så 

lite tid som möjligt från behandling. Hade enkäten varit längre och mer svåradministrerad 

hade studien förmodligen inte varit genomförbar. 

Att vi genom denna studie tar oss an ett mycket relevant och aktuellt 

forskningsområde bör också ses som en styrka. Begreppet hemmasittande ungdomar har fått 

stor uppmärksamhet i media och frågorna är många kring denna grupp. Hemmasittande är ett 

växande problem i klinisk verksamhet såväl som för skola och familjer, kring vilket kunskap 

baserat på vetenskapligt underlag saknas. Att ett ökande antal ungdomar riskerar att hamna i 

långvarigt utanförskap är allvarligt och ett mycket relevant forskningsområde. Vår studie är 

en första ansats att skapa en förståelse kring hemmasittande ungdomar.    

Framtida forskning 

Denna studie är en pilotstudie och kan ge vägvisning till framtida forskning. Vi har 

med våra resultat kunnat påvisa vissa samband mellan ogiltig skolfrånvaro och upplevda 

resurser, men kan inte uttala oss om någon kausalitet. Detta skulle behöva undersökas vidare 

i framtida forskning. Resultaten beskriver en liten del av problematiken kring ogiltig 

skolfrånvaro och hemmasittande ungdomar. Det finns många olika skäl till att vara 

frånvarande från skolan. Det finns också många olika resurser som förebygger psykisk ohälsa 

och som även skulle kunna tänkas vara förebyggande för ogiltig skolfrånvaro. Vi har valt att 
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undersöka några få resurser. Framtida studier bör undersöka en större bredd för att bättre 

kunna fånga in de mest inflytelserika resurserna för vidare implementering.  

Betydelsen för praktisk behandling 

I enlighet med tidigare forskning visade resultatet av delstudie ett att ungdomar med 

hög grad av ogiltig skolfrånvaro också upplever låg grad av lärarstöd. Detta betonar vikten av 

att etablera en bra relation mellan lärare och elever. Upplevelsen av ett gott lärarstöd kan 

fungera som en skyddsfaktor för att motverka att ogiltig skolfrånvaro utvecklas (Schoultz, 

2008; Strand, 2013). Resultatet från delstudie två visade att hemmasittande ungdomar 

upplever en uppseendeväckande låg grad av KASAM. I kombination med resultaten från 

delstudie ett kan ett samband urskiljas där högre grad av ogiltig skolfrånvaro innebär en allt 

lägre grad av upplevd KASAM. Detta visar tydligt på vikten av att uppmärksamma ogiltig 

frånvaro i tidigt skede oavsett om ungdomen själv uttrycker behovet eller ej. Ett 

hälsofrämjande arbete för att skapa resurser för alla ungdomar är något som är viktigt för 

skolan att tänka på. Resurser beror inte enbart på individuella egenskaper utan det är något 

som skapas i samspel med miljön.  

Slutsats 

 Ogiltig skolfrånvaro tycks hänga samman med högre grad av psykisk ohälsa och lägre 

grad av psykologiska, sociala och till viss del emotionella resurser. Ju högre grad av ogiltig 

skolfrånvaro ungdomar uppvisar, desto sämre förutsättningar för att klara av ungdomstiden 

på ett bra sätt tycks de ha. Eftersom ungdomstiden är en period som på många sätt är 

betydande för de förutsättningar ungdomen kommer att ha i livet, är det hälsofrämjande 

arbetet av stor vikt. Longitudinell forskning behövs för att vidare kunna ringa in de faktorer 

som bidrar till att ungdomar behåller hälsan. Forskning behöver också vidare undersöka 

resursernas betydelse för skolfrånvaro och hemmasittande ungdomar.        
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