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Förord 

 

Jag vill tacka samtliga deltagare för deras medverkan i denna studie, utan er hade denna 

undersökning inte varit möjlig. Det har varit intressant att få ta del av era åsikter och 

kunskaper inom ämnet. Arbetet har tidvis varit intensivt då denna studie påbörjades 

tillsammans med en annan skribent. Tyvärr var vi tvungna att gå skilda vägar under 

uppsatsskrivandet. Vi har gjort uppsatsen till viss del tillsammans vad gäller den första 

utvecklingen av uppsatsidéen. Vi har utvecklat intervjuguiden och intervjuat våra 

respondenter tillsammans, därför vill jag även tacka honom för hans del i arbetet. Därefter har 

jag själv arbetat fram syfte, bakgrund och tidigare forskning, teori, resultat och analys i den 

form det har nu. Jag vill också tacka min handledare Jette Trolle- Schultz Jensen för hennes 

tid, engagemang och vägledning när uppsatsen varit problematisk, utan henne hade denna 

studie heller inte varit möjlig att göra.  
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Abstrakt och nyckelord 

I Sverige gäller skolplikt för alla barn från sex år upp till 18 år. Trots skolplikten är det ändå 

en betydande del av barn och unga 6-17 år som är frånvarande från skolan i större eller 

mindre omfattning. I Skollagen inklusive skolplikten finns en inbyggd strävan efter likvärdig 

utbildning för samtliga barn i Sverige.  

Utifrån problematiken med andelen frånvarande elever trots skolplikt och strävan efter 

likvärdig utbildning för alla barn syftar denna studie till att öka kunskapen om och en 

förståelse för hur rektorer i högstadieskolor hanterar skolfrånvaron samt utforska hur 

rektorerna förhåller sig till sitt handlingsutrymme mellan statens riktlinjer och lagar, deras 

egen uppfattning, skolans organisation och elevsammansättningen. För att uppnå syftet 

ställdes en huvudfråga och tre underfrågor: Hur uppfattar sex rektorer på högstadieskolor i 

Halmstad kommun skolfrånvaro och hur hanteras frånvaron i det dagliga arbetet? Hur 

förhåller de sig till de överordnade direktiven i Halmstad kommun? Vilka orsaker ligger 

enligt rektorerna i studien till grund för skolfrånvaro? Hur bedrivs ett förebyggande och 

åtgärdande arbete för att minska skolfrånvaro? Resultatet baseras på sex intervjuer med 

rektorer samt två intervjuer med nyckelpersoner för problemområdet. Som teoretisk 

referensram har Organisationssociologi, Implementeringsteori och begreppet skolkultur valts 

ut för att kunna analysera det empiriska materialet.  

Resultatet visar att frånvaro i skolan kan uppkomma på olika sätt. Frånvaron kan bero på 

olika orsaker. Möjliga orsaker är att elever är sjuka i cykler, elever är omotiverade och att de 

har en negativ attityd till skolan. Resultatet visar att rektorernas uppfattning och hantering av 

frånvarande elever skiljer sig åt. Rektorerna använder olika rutiner för att rapportera in, det 

finns inte en tydlig gräns för när närvaro övergår till frånvaro eller vilka åtgärder som är mest 

lämpliga, vilket bidrar till att rektorernas egna tolkningar avgör vilka insatser som ska sättas 

in för att minska frånvaron på den enskilda skolan. Studien visar att det finns ett samband 

mellan rektorernas handlingsutrymme och den kultur som kännetecknar skolan. Hur rektorer 

utnyttjar sitt handlingsutrymme påverkar hur skolans verksamhet organiseras samtidigt som 

handlingsutrymmet ser olika ut beroende på den härskande skolkulturen. Studien visar även 

att frånvaro är mer omfattande i skolor som kännetecknas av en tvångskultur.  

 

 

Nyckelord: Högstadieelever, Skolfrånvaro, närbyråkrati, skolkultur, integrerad skola   

 

 



 
 

Abstract and keywords 

In Sweden, school attendance is compulsory for all children from six years up to 18 years. 

Although school attendance is still a significant proportion of children and young people 6-17 

years who are absent from school to a greater or lesser extent. In the Education Law 

including school attendance is an inherent quest for equal education for all children in 

Sweden.  

Based on the problems of the proportion of pupils absent despite compulsory schooling and 

the quest for equal education for all children this study aims to increase the knowledge and 

understanding of the principals of secondary schools deal with school absence and to explore 

how principals relate to their discretion between the state guidelines and laws, their own 

perception, organization of the school and the students composition. The study is based on a 

major question and three sub-headings: How do six principals of secondary schools in 

Halmstad perceive school absence and how is the school absence handled in their daily 

work? How do they relate to the overarching directives in Halmstad? What are the reasons 

according to principals in this study as the basis for school absences? How pursued a 

proactive and reactive work to reduce school absenteeism? The result is based on six 

interviews principals with school principals and two interviews with important people in the 

problem area. As a theoretical framework has Organizational Sociology, Implementation 

Theory and the concept of school culture selected to analyze the empirical material. The 

result shows that the absence of the school may arise in different ways. The absence may be 

due to various causes. Possible reasons are that the pupils are sick in cycles, pupils are 

unjustified and that they have a negative attitude to school. The result shows that principal’s 

view and handling absent pupils are different. Principals use different procedures for 

reporting, there is not a clear line for when the presence passes to absence or what measures 

are most appropriate, which contributes to the principals ‘own interpretations determines 

what solution should be taken to reduce absenteeism at the individual school. The study 

shows that there is a correlation between the principals´ discretion and the culture that 

characterizes the school. How principals utilize its discretion affect how the school is 

organized, while the discretion differs depending on the prevailing school culture. The study 

also shows that the absence is more extensive in schools characterized by a compulsion 

culture. 

Keywords: Secondary schoolers, school absenteeism, street-level bureaucraty, school 

culture. Integrated school 
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1. Inledning 
 

“Trots skolplikt kommer många elever aldrig till undervisningen” (Delin, 2015).  

 

Skolan är en viktig del av ett barns liv, den utvecklar barnets identitet, förbereder barnet inför 

vuxenlivet samt ökar dess delaktighet i samhället. Trots detta är det enormt många elever som 

är frånvarande från skolan. Ett statistiskt material från TNS Sifo beräknar att i 186 av landets 

kommuner, är det 70 000 mellanstadie- och högstadieelever som möjligtvis är hemma från 

skolan i snitt mer än en halv dag i veckan (Öhman, 2016). En annan rapport visar att den 

totala sammanhängande frånvaron under 2015 var omkring 1700 frånvarande elever under 

minst en månad. 200 av dessa har varit borta under mer än en termin (Skolinspektionen, 

2016). I förhållande till de uppgifter som framförts ovan kan detta möjligtvis ses som en liten 

mängd elever (Skolverket, 2010) men det är ändå viktigt att betrakta all frånvaro som ett 

problem. Frånvaro i skolan gör att elever förlorar sin möjlighet till utbildning. Dessutom är 

det ett tecken på att något brister eller att eleverna har andra problem exempelvis i skolan 

eller i hemmet. Både samhället och individen förlorar på att ha frånvarande elever, då dessa 

löper större risk för både utanförskap och ohälsa. Frånvaro kan innebära att eleven inte klarar 

kunskapsmålen i skolan, vilket gör att eleven inte utvecklar sin förmåga att tillgodogöra sig 

kunskap samt är sämre utrustad för vidare studier och arbetsliv. Det kostar således samhället i 

både kronor och humankapital. Därför har skolan ett ansvar att fungera som samhällets 

verktyg för att se till att barn får det stöd som de behöver för att kunna närvara i skolan 

(Skolinspektionen, 2016). Skolplikten ska säkerställa att alla barn bosatta i Sverige får 

utbildning och att elever ska vara närvarande i skolan. Grundtanken är att alla bör få samma 

möjligheter att lyckas i skolan (Skolverket, 2010).  

Även om rapporterna ovan ger en bild över hur det ser ut nationellt så blev det intressant att 

undersöka vidare och se hur det ser ut lokalt i Halmstad kommun bland dess rektorer. Då 

denna fråga är mer än en praktisk skolfråga - den kan kopplas till ohälsa och utanförskap t.ex. 

– är den även sociologisk intressant. Denna studie undersöker hur ett antal rektorer i 

Halmstad upplever och hanterar frånvarande elever olika, med hjälp av intervjuer. 

1.1 Sociologisk problemformulering 

Skolfrånvaro uppstår i mötet mellan statens strävan efter likartad organisering av landets 

skolor och rektorers skilda strategier som i praktiken påverkas av diverse faktorer. Dessa kan 

exempelvis vara politiska överenskommelser, resursfördelningar, skolornas 
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rekryteringsområde, socioekonomiska förutsättningar, regionala och kulturella skillnader 

m.fl. Skolan bör leva upp till ovan nämnda riktlinjer men dessvärre gör den inte det alla 

gånger. Det är närvaro som är rådande norm i skolans värld men dessvärre finns det ändå 

elever som är frånvarande och detta behöver hanteras. Staten önskar en likvärdig skola där 

funktion och organisering ska likna varandra men problemet är att verkligheten och 

omständigheterna för varje kommun och skola ser olika ut. Det är många elever som är 

frånvarande från grundskolan och det har kommit att bli ett växande problem i Sverige. 

Skolfrånvaro riskerar att leda till att elever mister både möjligheter och stöd som de i själva 

verket har rätt till. Skolfrånvaro kan på så sätt studeras på makro och mikronivå. 

Förhållanden och strukturer på makronivån, som exempelvis skolplikten och normen att vara 

i skolan, kan påverka hur aktörer på mikronivå fungerar och agerar. Exempelvis kan sättet 

som rektorerna använder sitt handlingsutrymme ha direkt effekt på den enskilda eleven. 

Denna studie fokuserar på hur rektorer uppfattar och hanterar skolfrånvaro. En utgångspunkt 

i studien är att skolorna styrs av rektorer som har möjlighet att bedriva verksamheten på olika 

sätt, vad gäller hantering av frånvaro. Rektorn är ytterst ansvarig och styrande när det gäller 

hur frånvaron hanteras. Därför utgår denna studie från en fenomenologisk inriktning där den 

fokuserar på att vilja förstå hur rektorer uppfattar och hanterar skolfrånvaro. En utgångspunkt 

har varit att om inte hanteringen av skolfrånvaro är korrekt gjord eller skiljer sig åt i alltför 

hög grad riskerar statens uppdrag att tillgodose en likvärdig utbildning att försvåras.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur hantering av skolfrånvaro kan se ut på 

högstadieskolor. Vidare utforskar studien hur rektorer förhåller sig till sitt handlingsutrymme 

mellan statens riktlinjer och lagar, deras egen uppfattning, skolans organisation och 

elevsammansättningen. Eftersom rektorer har ett visst handlingsutrymme, kan de också till 

viss del utforma sin egen skola och dess skolkultur.  

Den övergripande frågeställningen blir således: 

Hur uppfattar sex rektorer på högstadieskolor i Halmstad kommun skolfrånvaro och hur 

hanteras frånvaron i det dagliga arbetet? 

 

För att kunna besvara frågeställningen väljer jag att tydliggöra denna i de tre följande 

delfrågorna. 

- Hur förhåller de sig till de överordnade direktiven i Halmstad kommun? 

- Vilka orsaker ligger enligt rektorerna i studien till grund för skolfrånvaro? 
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- Hur bedrivs ett förebyggande och åtgärdande arbete för att minska skolfrånvaro? 

2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras en översiktlig bild av fenomenet skolfrånvaro. Studien startar 

med att ge läsaren en bild av vad skolfrånvaro innebär. Därefter fördjupar sig studien i hur 

skolan utgår från överordnade direktiv och hur dessa formar skolan. Vidare tas orsaker till 

frånvaro upp ur ett internationellt perspektiv. Avslutningsvis får läsaren en bild av hur många 

frånvarande elever det finns i Sverige samt mer specifikt i Halmstad kommun. Information 

om vilken omfattning och hur stort problemet anses vara i Halmstad kommun har tagits fram 

av en IT-samordnare och en tillsatt utredare i kommunen.  

2.1 Vad är skolfrånvaro?  

Elever som har svårigheter att stanna i skolan är inget nytt fenomen men det kan vara svårt att 

definiera vad skolfrånvaro egentligen innebär då det är ett komplext problem. Det finns 

många begrepp som används i samband med elevers otillåtna frånvaro exempelvis 

skolfrånvaro, skolvägran, hemmasittande och skolk. Skolfrånvaro enligt författarna Sundell, 

El-Khouri & Månsson (2005) kan ses som en process som inleds med att elever är sena till 

lektionerna. Sedan uteblir eleven från enstaka lektioner. Efter detta är eleven ofta frånvarande 

från skolan hela dagar eller längre perioder. I värsta fall hoppar eleven av skolan. Att elever 

är frånvarande kan ses som en protest mot skolan, att skolan inte förmår ge dessa elever 

arbetsglädje. Det ses också som en sund reaktion på en skola som inte tillgodoser elevernas 

behov (Karlberg & Sundell, 2004).  

Det finns både giltiga (godkänt av vårdnadshavare eller skola) och ogiltiga skäl (inte godkänt 

av vårdnadshavare eller skola) för frånvaro. Giltiga skäl är exempelvis sjukdom eller beviljad 

ledighet (Skolverket, 2013). Elever kan få beviljad ledighet, högst tio skoldagar under ett 

läsår. Om det finns särskilda skäl kan längre ledighet beviljas av skolans rektor men då är det 

viktigt att ta hänsyn till elevens studiesituation, frånvarons längd samt se till att det finns 

möjligheter till att kompensera den förlorade undervisningen (Skolverket, 2010).  

2.2 Skolplikt 

Enligt Skollagen har alla folkbokförda barn i Sverige så kallad skolplikt. I Skollagen regleras 

vilka rättigheter och skyldigheter barn och vårdnadshavare har samt vilka rättigheter och 

skyldigheter skola och kommun har. Alla barn har, enligt lagen, rätt att gå i skolan men de är 
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också skyldiga att delta i den utbildning som inrättas, om barnet inte är sjukt eller har andra 

skäl att inte närvara (SFS, 2010:800, 7 kap.17§, 15 kap.16§, 18 kap.11§). 

Skolplikten i Sverige innebär att alla barn i Sverige från 6 och upp till 17 år måste gå i skolan. 

Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att deras barn är närvarande i skolan. Om 

skolplikten inte uppfylls eller vårdnadshavare inte anmält att barnet inte kan komma till 

skolan, så har skolan ansvar att ta reda på frånvarons orsaker, att kontakta barnets 

vårdnadshavare samma dag, om eleven är ogiltigt frånvarande, samt att få eleven tillbaka till 

skolan. Det är rektorns ansvar att upprätta rutiner för hur en anmälan av frånvaro ska gå till. 

Huvudmannens (kommunens) ansvar är att anpassa undervisningen så att alla elever kan 

tillgodogöra sig en likvärdig utbildning av hög kvalitet (Skolverket, 2013).  

Skolans personal styrs även av en anmälningsplikt, de måste anmäla fallet till socialnämnden 

om de vet eller misstänker att en elev far illa (SFS 2010:800 § 13 andra st.). 

I en rapport om skolpliktsbevakning redogör Skolinspektionen (2011) att årskurserna 7-9 är i 

behov av förändring och utveckling inriktat på skolpliktsbevakning. Rapporten granskar 50 

grundskolor, varav 32 var kommunala, i totalt 28 kommuner för att utreda om det finns 

fungerande rutiner på skol- och kommunnivå. Rapporten visade att endast 13 av 28 

kommuner har fungerande rutiner för frånvarorapportering men trots detta framkommer det 

att i genomsnitt två procent av eleverna i årskurserna 7-9 har hög ogiltig frånvaro. Det 

motsvarar två till fyra elever per skola. Med hög ogiltig frånvaro menas i denna granskning 

frånvaro mer än 20 % under tiden då granskningen har gjorts. Rapporten visar också att det 

huvudsakliga problemet är att kommuner inte har en samlad bild över hur stor 

frånvarosituationen ser ut. Man finner även att åtgärder inte följs upp på ett kontinuerligt vis. 

Åtgärderna varken omprövas eller utvärderas i tillräcklig utsträckning och det leder till att 

skolor har brister i att utreda orsaker till frånvaron. Dock menar Skolverket att det finns mer 

kunskap och medvetenhet om skolfrånvaro idag än tidigare. Sammanfattningsvis visar 

skolinspektionen att totalt 15 kommuner har fått kritik på grund av deras sätt att rapportera in 

frånvaro. Trots att det är skolan som i första hand ska ha fungerande rutiner för 

frånvarorapportering, är det kommuner som har det övergripande ansvaret att dessa rutiner 

upprättas och följs. För att kommunerna ska kunna hantera detta och fullgöra sitt ansvar krävs 

det att fakta och kunskaper insamlas för att kunna ge en bild på omfattningen av den ogiltiga 

frånvaron på kommunens skolor och på det sättet få fram ett underlag på huruvida eleverna 

på skolorna fullgör sin skolgång (Skolinspektionen, 2011) 
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2.3 Orsaker till skolfrånvaro ur ett svenskt perspektiv 

Det finns många orsaker till skolfrånvaro. En del kan finnas på skolan men de kan också 

finnas i hemmet eller i andra sammanhang. Vanligtvis finns det mer än en orsak till 

skolfrånvaro (Skolverket, 2010). De elever som är överrepresenterade gällande skolfrånvaro 

är elever med bristande stöd i skola och hem, med social problematik och med 

neuropsykiatriska svårigheter (Strand & Granlund, 2014). Det finns några generella drag för 

de flesta frånvarande elever. Det kan vara individuella faktorer, att de utsätts för bl.a. 

mobbning eller grupptryck. Det kan vara skolrelaterade faktorer, att man inte har förtroende 

för skolans personal eller att man inte får det stöd man behöver vilket kan bidra till lägre 

känsla av delaktighet. Det kan också vara familjerelaterade faktorer, att elever mår dåligt 

hemma p.g.a. att de lever under otrygga eller instabila förhållanden (Skolverket, 2010). Det är 

svårt att spekulera kring orsaker då det är flera variabler som samverkar när det gäller 

frånvaroproblematiken, det är en komplex bild. Den huvudsakliga poängen är att skolor 

måste ta reda på orsaker för att det senare blir enklare att åtgärda (Personlig intervju med 

utredare).   

2.4 Omfattning i Sverige 

Det finns inte ett absolut svar på hur stor omfattningen av frånvarande elever är, det kan dels 

bero på att lärare ibland missar att rapportera in elevers frånvaro i skolan och dels på att 

vårdnadshavare sjukanmäler sina barn från skolan fastän de inte är sjuka. I och med dessa 

felrisker finns det en del elever som faktiskt är frånvarande och som inte blir synliga i 

statistiken (Skolverket, 2010).  

186 av landets kommuner har deltagit i en ny rapport. Rapporten visar att endast 54 % av 

kommunerna idag har en överblick över frånvaron i skolan samt att Skolverket saknar en 

samlad statistik på frånvaron, vilket leder till att det finns ett stort mörkertal. Rapporten visar 

även att frånvaron ökar med åldern samt att den ökar för varje årskurs. Den anger också att 

över 50 000 elever i grundskolan har hög frånvaro. 17 % eller mer än var sjätte elev i 9:an 

beräknas exempelvis vara frånvarande en halv till över en hel dag i veckan (Öhman, 2016). I 

skolinspektionens rapport framkommer det att 18 000 elever har ogiltig ströfrånvaro. 

Rapporten visar även att frånvaron är mest utbredd bland högstadieelever, att det är lika 

vanligt att vara frånvarande bland pojkar och flickor samt att frånvaro sker lika mycket i 

storstäder som på glesbygden. Däremot är den upprepade ströfrånvaron vanligare i högre 

årskurser, bland pojkar och större i storstäder (Skolinspektionen, 2016).  

 



6 
 

2.4.1 Omfattning och kommunövergripande insatser kring skolfrånvaro i Halmstad kommun 

I Halmstad kommun registrerar man skolfrånvaro i skola24, vilket är skolornas digitala 

hantering av frånvaro. De siffror som registreras i skola24 kan både kommun och skolor ta 

del av, det har man haft möjlighet att göra sedan 2009. Siffror tas fram vid samtal med 

föräldrar, lärare och elever. De siffror som syns i Skola24 är beroende av hur väl skolorna 

registrerar frånvaron, hur ofta lärarna registrerar och om skolan haft andra metoder för att 

registrera. Frånvaronivåer runt om i kommunen hänger således starkt ihop med hur skolorna 

själva sköter sina egna uppbyggda rutiner för frånvarorapportering exempelvis hur man 

definierar skolfrånvaro (intervju med IT-samordnare). Därför kan det finnas felrisker i 

skola24, siffror är inte exakta och det kan finnas en viss felprocent av det som kommun och 

skolor kan ta del av. Exempelvis kan man se att det är ca 20st som har mer än 50 % frånvaro i 

skola24. Men när man gör en förfrågan bland rektorer visar det sig vara fler frånvarande 

elever än så (Intervju med utredare). Det förklaras även att vissa elever som har en väldigt 

hög andel frånvaroprocent, upp emot 100 % inte återges i rapporteringssystemet. Elever med 

skyddad identitet är ett annat problemområde då dessa inte får vara med i ett digitalt system. 

Skolorna arbetar manuellt med dessa elever och deras fall är generellt svårare att hantera än 

andra (Intervju med IT-samordnare). Men av det man kan utläsa i skola24 var det år 2015, 

1500 elever av totalt 9141 elever som hade en frånvaro på över 10 %. Totalt registrerades 

alltså i 2015, 16,49% av Halmstad kommuns elever frånvaro på mer än 10 % (Bilaga 1). 

Vidare kan man utläsa att totalt 1174 elever i högstadiet har mellan 10-20% frånvaro, det 

motsvarar 11,47%. Totalt 276 elever har mellan 20-40% frånvaro vilket motsvarar 2,43 % 

därutöver är 36 elever som har mellan 40-60% frånvaro, motsvarande 0,32 %. 11 elever har 

mellan 60-80%, det motsvarar 0,18 % samt är det en elev som har mellan 80-100% 

motsvarande 0,01 % (Bilaga 2 & 3). Siffrorna för skolfrånvaron mäts i både anmäld och 

oanmäld frånvaro, mellan årskurs F-9 samt endast i kommunala grundskolor (Personlig 

intervju med IT-samordnare).  

Insatser som Halmstad kommun har bestämt gällande giltig som ogiltig frånvaro är att varje 

rektor inledningsvis tillsammans med skolans elevhälsoteam avgör vilka insatser som behövs. 

Nästa steg är därefter kontakt med Kärnhuset
1
, som är en stödorganisation för att ytterligare 

organisera ett förstärkt stöd för frånvarande elever. För att dessa insatser ska fungera måste 

Halmstad kommuns skolor främst ha ett fungerande rapporteringssystem. Det har dock visat 

                                                
1
 Kärnhuset är ett resurscentrum för föräldrar och personal med barn och ungdomar mellan 1-20 år som är i 

behov av särskilt stöd. Kärnhuset består av tre enheter: Barn- och elevhälsa, modersmål och migration, lärande. 

Enheterna arbetar med att ge stöd åt samtliga förskolor och grundskolor i Halmstad kommun.  
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sig att Halmstad kommun fått ett vitesföreläggande på 1,8 miljoner för en högstadieelev som 

varit frånvarande från skolan. Enligt en tidningsartikel från Hallandsposten har skolan bland 

annat försökt att erbjuda taxiresor eller en timmes skolgång per dag men det har inte visat 

några resultat. Anledningen till att skolor får ett vitesföreläggande av Skolinspektionen är 

generellt att det ska användas som ett påtryckningsmedel men eftersom Skolinspektionen 

varit inblandad i ärendet i två år och då kommunen fått tre viteskrav utan tillräckliga resultat 

har de valt att vitesförelägga skolan med det höga beloppet (Hallandsposten, 2016). 

Utredaren nämner inte varför kommunen fått vitesföreläggandet men hen nämner att 

kommunen och en del rektorer önskar ett övergripande system för att hitta rutiner om 

bemötande och hantering av skolfrånvaro. För att fullfölja detta har man i år tillsatt en 

utredare. Utredaren ska jobba med ett projekt som heter ABIS
2
. Syftet är att säkerställa att 

alla elever får någon form av utbildning samt att skapa en handlingsplan för hur man ska 

arbeta med olovlig frånvaro. ABIS är ett samverkansprojekt där BUF (barn och 

ungdomsförvaltningen), BUP (barn och ungdomspsykiatrin) och SOC (socialförvaltningen) 

är involverade. Projektet bygger dels på rektorers uppfattningar om hur deras skolors 

frånvaronivåer ser ut och dels på att skapa sig en bättre överblick på huvudmannanivå, för att 

det finns brister och kommunen och skolor är i stort behov av en sådan överblick. Kommunen 

vill minska utanförskapet och skolor vill ha ett erfarenhetsbyte med varandra - BUP, SOC 

och personer som arbetar med elever som har dessa svårigheter. Enligt utredaren förklaras 

arbetet med frånvaro genom en pyramid som är uppdelad i tre steg. Det första steget består av 

främjande och förebyggande insatser mot frånvaro. Där ska skolan veta hur och vad de ska 

göra för att aktivt få eleverna att vara närvarande. Föräldrar ska också få information snabbt 

om elever inte är i skolan. Det andra steget innebär stöd i form av ett elevhälsoteam för elever 

med risk för oroväckande frånvaro. Detta gäller elever som är frånvarande mer än 1-2 gånger 

i veckan, då ska mentor ringa hem för att fråga om elevens mående och varför eleven inte är i 

skolan. Det tredje steget innefattar elever med lång olovlig frånvaro samt elever med lång 

frånvaro som ska få stöd i form av ett centralt stödteam bestående av bland annat SOC och 

BUP. Där ska elevhälsotemat med mentor utreda mer kring frånvaron och försöka se mönster 

i den förbättrade skola24. Man förväntar sig att genom detta arbete kunna få syn på mönster 

som skulle kunna hjälpa för att hitta speciallösningar. Skolor ska vara mer flexibla och man 

ska försöka individualisera skolgången efter elevens behov. Man ska även kunna få 

samtalsstöd eller föräldrastöd från BUP och SOC (Personlig intervju med utredare).  

                                                
2
 ABIS står för ”Alla barn i skolan”.  
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3. Tidigare forskning 

Nedanstående artiklar har valts för att öka kunskapen om fenomenet skolfrånvaro. En del 

beskriver fenomenet ur ett internationellt perspektiv, resterande beskriver ur ett svenskt 

perspektiv. Detta avsnitt har utgått från en forskningsöversikt från vilken det har valts ut 

speciellt relevanta artiklar för innevarande studie. Avsnittet inleds med att beskriva vad 

skolfrånvaro enligt vetenskaplig forskning innebär och vilka bakomliggande orsaker det kan 

finnas. Följande två artiklar föreslår olika rekommendationer på hur man ska hantera 

skolfrånvaro. Därefter tar nästa artikel upp hur man organiserar en skola och vilken betydelse 

det kan ha för att öka närvaron i skolan. Avslutningsvis redovisas de konklusioner som 

framhävs i forskningsöversikten.  

3.1 Orsaker till skolfrånvaro ur ett internationellt perspektiv  

Skolfrånvaro är ett stort problem som kan leda till negativa konsekvenser för både individ 

och samhälle. Enligt Maynard, Peters, Salas-Wright & Vaughn (2012)  kan skolfrånvaro 

påverka individens välbefinnande, dess framtid och dess skolutveckling samt åsamka 

samhället stora kostnader. Exempelvis leder skolfrånvaro till en mindre utbildad arbetskraft 

och större brottslighet. Skolfrånvaro fortsätter att öka i USA, därför har man i denna 

amerikanska studie velat öka förståelsen för vad skolfrånvaro innebär och vilka 

bakomliggande orsaker kan finnas till skolfrånvaro. Sättet att se på frånvarande elever har 

oftast varit att det är en homogen grupp som är frånvarande av samma anledningar eller i 

liknande situationer. Författarna menar dock att det inte är hela sanningen och vill därför 

nyansera bilden av dessa elever. Fyra faktorer som är kopplade till skolfrånvaro är: individ, 

familj, skola och samhälle. Författarna menar att alla fyra har ett samband med skolfrånvaro. 

Individuella faktorer kan exempelvis handla om personliga egenskaper, den mentala hälsan 

samt en elevs inlärningssvårigheter. Familjefaktorer kan exempelvis vara föräldrarnas sociala 

och utbildningsbakgrund, deras attityd till skolan samt andra omständigheter i hemmet. 

Skolfaktorer kan exempelvis vara skolkulturen, undervisningen och relationen man har till 

vuxna. Samhälleliga faktorer kan exempelvis handla om samhällsnormer och brist på socialt 

stöd. Sammanfattningsvis visar denna artikel att skolfrånvaro ska betraktas som heterogena 

förhållanden alltså att dessa frånvarande elever inte kommer från samma situation eller har 

samma förutsättningar. Det förklaras att frånvaro är ett svårt sammansatt problem som 

innebär och fodrar mångsidiga alternativa lösningar (Maynard, Peters, Salas-Wright & 

Vaughn, 2012).  
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3.2 Skolfrånvaro - inte bara skolans ansvar? 

Författarna Kerney & Bensaheb (2006) beskriver utifrån en amerikansk studie att 

skolfrånvaro är ett problem som skolans personal ofta möter. Skolfrånvaro leder till ett 

beteende hos en elev där eleven är borta från skolan under långa tidsperioder, delvis är borta 

genom att missa en lektion eller flera, ofta kommer försent eller innehar stark rädsla att gå till 

skolan. Det är svårt att säga hur stor omfattningen är på dessa elever men sannolikheten är att 

en del barn kommer att visa detta beteende någon gång i sitt liv. Det finns dock endast få 

rekommendationer tillgängliga i litteraturen för hur man ska hantera skolfrånvaro, eftersom 

det finns brist i hur man definierar skolfrånvaro och hur man hanterar dessa elever. Ett förslag 

är att elever ska ingå i en stödgrupp för elever som har problem med att gå till/ vara i skolan. 

Stödgruppen får träffa en skolsköterska under en fem veckors period, en timme i veckan där 

de tillsammans ska diskutera olika ämnen såsom vad de gillar och ogillar med skolan samt 

sätta upp mål för sin egen närvaro. Att bedöma och åtgärda varför barn inte är i skolan är en 

nödvändig uppgift. Det kan upplevas vara påfrestande, därför ska skolan enligt författarnas 

rekommendationer, inte vara ensambärare av denna uppgift utan det gäller för alla 

inblandade: föräldrar, psykologer, studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer att 

medverka eftersom det enligt denna studie leder till den mest framgångsrika hantering av 

problemet (Kerney & Bensaheb, 2006).  

3.3 Ansvar och ledarskap 

Enligt Asaya (2011) har rektorn en särskild ställning i utbildningssystemet. Han eller hon är 

översta ansvarig för skolan samt pedagogisk ledare vars inflytande är betydande. Denna 

studie har utformat ett antal rekommendationer som kan vara till hjälp för hur rektorer kan 

använda sitt handlingsutrymme samt hur de ska hantera dessa utmaningar på bästa sätt. Dessa 

rekommendationer har formats utifrån en studie i Nigeria men resultatet bör vara relevanta 

för skolverksamhet i allmänhet.  

 

Till en början måste rektorer och skolans personal utvecklas. De måste få kunskap om vad 

olika utmaningar inom skolan innebär och vilka konsekvenser de kan medföra. Det är skolans 

överst ansvariga som ständigt måste uppdatera personalens kunskap genom att exempelvis 

erbjuda kurser som finns inom personalutveckling. Det kan bidra till att personalen skaffar 

sig tekniska kunskaper som senare möjligtvis kommer kunna förbättra deras effektivitet i 

undervisningen. Det kan också bidra med nya akademiska kunskaper. Detta i sin tur kommer 

hjälpa både rektor och personal. Dels kommer personalen vilja arbeta längre inom sitt yrke 
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och dels kommer rektor ha tillräckliga förutsättningar för att kunna genomföra den 

utbildningspolitik som kräver en ny inriktning, ny attityd och nya färdigheter.  

För det andra kan både rektorer och personal anordna eller ingå i olika “workshops”. 

Workshop är ett eller flera möten där man diskuterar olika problemlösningar samt delar sina 

kunskaper och erfarenheter med varandra, kring ett specifikt tema. För att en workshop ska 

vara effektiv, måste deltagarna veta mötets syfte, för att kunna förbereda sig samt delta i 

diskussionen. Att skapa eller ingå i dessa workshops kan leda till att rektorer och lärare 

utbyter kunskaper och erfarenheter med varandra. 

För det tredje kan rektorer och personal delta i olika konferenser, som anordnas varje år runt 

om i landet. På dessa konferenser kan man presentera vetenskapliga uppsatser samt diskutera 

de idéer som presenteras. Sammanfattningsvis bidrar dessa rekommendationer till att rektorer 

och personal förbättrar sina kunskaper och färdigheter, för att kunna hantera de utmaningar 

som de kan möta i utbildningen (Asaya, 2011).  

 

3.4  Skolorganisationens betydelse för skolfrånvaro  

Denna studie enligt Strand & Granlund (2014) tittar tillbaka på 90 elever i niondeklass som 

redan har en historia av skolfrånvaro. Datainsamlingen har skett på två svenska grundskolor. 

Studien visar att skolfrånvaro kan betraktas som en tidig varning för att en elev har svårt att 

anpassa sig i skolan eller för att det kan vara en reaktion mot skolans miljö, att skolan inte 

uppfyller elevens behov. Studien visar också att den större representationen av frånvarande 

elever är de elever med ensamstående förälder samt att för 50 % av alla 90 elever blev 

skolfrånvaro uppenbar efter sjunde klass. Enligt forskning som redovisas i artikeln så har det 

visats i att det bland frånvarande elever finns en överrepresentation av elever med 

inlärningsvårigheter. Det krävs dock ytterligare studier för att fastställa ett sådant samband. 

  

Vidare pekar denna studie på lösningar av problemet skolfrånvaro. Skolan, i likhet med all 

annan verksamhet i välfärdssystemet måste organiseras vilket innebär att det eventuellt måste 

ske förändring av skolans organisation för att hantera frånvaron. Att använda sig av 

specialundervisning, att kommunicera med personal (skolsköterska, lärare, kurator m.m.) 

samt få stöd av personal ökar närvaron i skolan och är olika sätt för organisationen att 

individanpassa elevernas skolgång. Ytterligare hjälpmedel som kan öka närvaron är att 

placera elever i mindre grupper så kallade särskilda undervisningsgrupper och att anpassa 

elevens kurstakt med exempelvis färre lektioner. Studien visar att det spelar stor roll hur man 
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organiserar en organisation, i det här fallet en skola. Det kan påverka hur elever klarar sig och 

fungerar i skolan. Ytterligare analyser tyder på att elevens individuella problem vanligen är 

dokumenterade men att de inte följs upp tillräckligt med stöd och insatser. Kontinuitet och 

hållbarhet över tid verkar saknas i pedagogiska insatser som genomförs idag. Forskning visar 

även att skolfrånvaro kan kosta samhället mellan 12-15 miljoner kronor per elev (Strand & 

Granlund, 2014).  

3.5 Forskningsöversikt 

Denna forskningsöversikt av Ekstrand (2015) diskuterar vidare kring resonemangen ovan och 

presenterar resultat och rekommendationer översiktligt från 155 forskningsrapporter från hela 

världen. Den har sitt fokus på elevernas skolfrånvaro och deras skolgång samt förebyggandet 

av skolfrånvaro. Författaren till forskningsöversikten finner i materialet fyra kategorier av 

aktörer som tillsammans skapar förutsättningarna för lyckad skolgång. Dessa fyra kategorier 

är: individ, familj, skola och samhälle. Inledningsvis måste man stärka förhållandet mellan 

lärare och elev, en studie i Skottland visar exempelvis att omotiverade elever och 

drogmissbruk är förknippat med deras dåliga relation till sina lärare. Sedan måste man stärka 

förhållandet mellan föräldrar, elev och skola. Stöd av föräldrar och aktörer i skolan samt en 

god miljö skulle kunna främja närvaro. Sist måste man stärka förhållandet mellan familj, 

skola och andra instanser i samhället.  

Sammanfattningsvis visar forskning att ny kunskap, nya perspektiv och ny förmåga krävs 

inom skolledningen. Man måste ändra skolans attityd till frånvarande elever, skapa mening 

för individen samt utmana elever. Frånvaro är ett motstånd till den traditionella skolkulturen 

och därför behövs ett nytt skifte göras, ett perspektivbyte för att förebygga skolfrånvaro och 

uppmuntra till närvaro. Ett perspektivbyte från att skolfrånvaro ses som en individuell 

mentalitet, psykiskt, social brist eller övriga faktorer såsom vårdnadshavare och kamrater till 

att snarare handla om vad som är framgångsrikt i skolan. Fokus behöver förflyttas från 

ungdomars svagheter till ungdomars styrkor. En framgångsrik skola kommer alltså från en 

positiv miljö och positiva relationer med vuxna. Komplicerade lösningar måste övervägas, 

först behöver förändringar göras på alla nivåer. På regeringsnivå, kommunalnivå, skol- och 

organisationsnivå samt bland personalen på skolan för att uppdatera skolan och utveckla en 

ny skolkultur. Skolan kommer att bli förbättrad och mer framgångsrik förbättras om systemen 

och strukturerna såsom scheman, skolkultur och utbildningsmiljöer förändras. Det kommer 

leda till att eleven känner sig mer delaktig och behövd i skolan. Långsiktigt kommer det leda 

till en ökad närvaro (Ekstrand, 2015). 
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3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Samtliga artiklar är användbara i denna studie då de ger läsaren en ökad förståelse och 

kunskap om fenomenet skolfrånvaro. Genom att använda Maynard, Peters, Salas-Wright & 

Vaughns (2012) studie kan man lättare förstå hur skolfrånvaro uppstår, vilka bakomliggande 

orsaker som kan finnas och hur skolan arbetar. Dessa är viktiga komponenter att förstå dels 

för att kunna bedriva ett förebyggande och åtgärdande arbete och dels för att minska 

frånvaron i skolan. Detta bekräftas av både Ekstrands (2015) studie och Kerney & Bensahebs 

(2006) studie där de beskriver att det finns fyra kategorier av aktörer som är kopplade till 

skolfrånvaro: individ, familj, skola och samhälle och att dessa tillsammans skapar 

förutsättningar för en lyckad skolgång. Därför har denna studie bland annat fokuserat på en 

av aktörerna: skolan och dess personal.  

För att skolans personal lättare ska kunna hantera frånvarande elever behöver de se över 

skolans organisering samt individanpassa undervisning efter elevernas egna behov, vilket 

Strand & Granlund (2014) behandlar i sin studie. Detta kan kompletteras med Asayas (2011) 

studie, där det är rektorns ansvar att se till att dessa förändringar genomförs på skolan 

eftersom rektorn är översta ansvarig för skolan. Dessa artiklar har även varit användbara då 

de har gett inspiration för hur denna studie ska utvecklas vidare och öka kunskapen om hur 

hantering av skolfrånvaro kan se ut på högstadieskolor. Ytterligare hur rektorer förhåller sig 

till sitt handlingsutrymme mellan statens riktlinjer och lagar, deras egen uppfattning, skolans 

organisation och elevsammansättningen. 

 

4. Metod 

Detta kapitel beskriver dels vilka metoder som har använts i studien, dels val av respondenter 

relaterat till studiens syfte: att bidra till ökad kunskap om hur rektorer uppfattar och hanterar 

skolfrånvaro. Studien genomfördes med en kvalitativ metod utifrån en fenomenologisk 

forskningsansats. Vidare kommer det att beskrivas hur det empiriska materialet har bearbetats 

och analyserats utifrån den data som samlats in. Avslutningsvis redogörs för etiska aspekter 

knutna till studien.  

4.1 Fenomenologisk inspirerad ansats 

En fenomenologisk forskningsansats är enligt Denscombe (2009) subjektiv, medverkande, 

tolkande och beskrivande. Fenomenologin fokuserar inte på att hitta orsaksförklaringar, utan 
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den fokuserar istället på människors uppfattningar, åsikter, känslor, attityder och övertygelser 

kring ett fenomen. Utgångspunkten är att fenomen behöver förklaras av människor som 

direkt upplever fenomenet. Ett fenomen kan vara något vi människor är medvetna om men 

som vi fortfarande behöver utveckla vår kunskap om för att kunna förstå fenomenet i sig. 

Fenomenologi strävar efter att synliggöra det osynliga och att förstå fenomen utifrån vad de 

intervjuade i en undersökning talar om. Ett fenomen kan förklaras på olika sätt av olika 

grupper av människor, det kan exempelvis variera mellan kulturer men utifrån enskilda 

människors upplevda erfarenheter kan en tydligare bild av fenomenet åstadkommas. Vidare 

är det fenomenologins uppgift att sätta sig in i de berördas livsvärld, reflektera och tolka vad 

de upplever samt förstå fenomenet genom andras ögon. Detta innebär att man förstår och 

beskriver på det sätt som de berörda förstår och skildrar fenomenet. Deras berättelser om 

världen speglar alltså verkligheten, eftersom att forskaren utgår från vad den intervjuade 

berättar. Fenomenologi har visat sig vara användbart för forskare inom områden som 

exempelvis utbildning och hälsa, där man vill förstå hur elever och patienter tänker. 

Forskningsansatsen strävar även efter att synliggöra det osynliga. Att använda sig av ett 

fenomenologiskt tillvägagångssätt har både för- och nackdelar.  Fördelar är att forskning är 

lämplig på småskaliga studier, den kräver exempelvis få intervjupersoner. Dessutom 

fokuserar man som forskare på mänskliga erfarenheter. Nackdelarna är att fenomenologin 

saknar en vetenskaplig stränghet. Den omfattas inte av en objektivitet eller analys då den 

enbart är en beskrivande ansats. Negativa konsekvenser som kan uppstå av en 

fenomenologisk forskningsansats är att forskaren utgår från sina vardagliga övertygelser om 

ett fenomen.  

 

Studien är inspirerad av en fenomenologisk forskningsansats. Fenomenet skolfrånvaro 

studeras utifrånrektorernas livsvärld genom att lyfta deras uppfattning, erfarenhet och 

hantering av fenomenet. Eftersom rektorer dagligen arbetar med frånvarande elever och 

innehar erfarenheter är denna ansats lämplig att använda sig av. Skolfrånvaro på den enskilda 

skolan kan förklaras utifrån hur rektorer beskriver, förstår och skildrar fenomenet. Studien 

strävar även efter att synliggöra skolornas organisation, dess skolkultur samt rektorernas 

handlingsutrymme för att få en ökad kunskap för hur rektorer uppfattar och hanterar 

skolfrånvaro.  
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4.2 Datainsamling 

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer  

Som samhällsvetenskaplig metodologi är fenomenologin ett tillvägagångssätt för kvalitativ 

forskning. Fenomenologiska studier samlar oftast in data med hjälp av intervjuer. 

Intervjuerna är antingen ostrukturerade eller semistrukturerade (Szklarski, 2009).   

 

Den insamlingsmetod som har använts i denna studie är intervjuer. Dels för att studiens syfte 

är att öka förståelsen för hur rektorer uppfattar och hanterar skolfrånvaro och dels för att den 

fenomenolgiska forskningsansatsen avser att beskriva ett fenomen utifrån de berördas 

synvinkel. Därför är intervjuer den mest lämpliga insamlingsmetoden. Att använda sig av 

intervjuer ger mer utvecklade svar samt en större möjlighet att på djupet fånga upp 

respondenternas uppfattning, erfarenheter och upplevelser av fenomenet skolfrånvaro. 

Studien grundar sig även på semistrukturerade intervjuer, vilket är en metod där forskaren 

utgår från förvalda teman men samtidigt ger utrymme för andra frågor och diskussioner. 

Utgångspunkten är att forskaren låter informanten tala utförligt om de ämnen som forskaren 

berör.  

Fördelar med kvalitativa intervjuer är att denna metod kräver enkel utrustning i form av bland 

annat en digital ljudinspelare. Forskaren har större möjlighet att vara flexibel exempelvis 

ställa följdfrågor samtidigt som informanten har större möjlighet att utveckla sina svar. All 

data baseras på vad informanten tycker och tänker kring ett fenomen, vilket också kan vara 

till nackdel. Att uttrycka sina åsikter kring ett fenomen behöver inte stämma överens med 

personens handlingar, vad personen exempelvis säger att hen gör, bör eller vill göra. Fler 

nackdelar kan vara att kvalitativa intervjuer är tidskrävande, forskaren måste kunna anpassa 

sig efter informanternas tillgänglighet. Sedan måste man dels arbeta med att ställa rätt frågor 

och dels transkribera det empiriska materialet, innan man kan se resultatet och börja 

analysera (Denscombe, 2009).  

4.2.2 Val av respondenter 

Inom kvalitativ forskning är det viktigt att veta vilka grupper av människor man ska studera, 

speciellt vilka människor man ska inrikta sig på för att få bästa möjliga svarsresultat (Ahrne 

& Svensson, 2011).  

Det finns olika former av urvalsmetoder. Utifrån syfte och frågeställningar utgår denna studie 

därför från ett subjektivt urval, vilket innebär att forskaren avsiktligt väljer vissa respondenter 
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efter relevans, kunskap och erfarenhet av ämnet (Denscombe, 2009). I denna studie har därför 

sex rektorer intervjuats för att de dagligen arbetar med frånvarande elever eftersom rektorer 

har det yttersta ansvaret för hanteringen av skolfrånvaro. Rektorerna har inte avgränsats 

gällande ålder, kön eller erfarenhet för att dessa faktorer inte utgår från studiens syfte och 

frågeställning. Detta kan vara till fördel eftersom det kan leda till en mångfald av olika svar 

på hur de uppfattar och hanterar skolfrånvaro på den enskilda skolan, beroende på deras 

ålder, kön och erfarenhet. För att avgränsa urvalet så utfördes intervjuer på sex kommunala 

högstadieskolor i Halmstad kommun. Högstadiet valdes för att barnen blivit äldre men 

fortfarande innefattas av skolplikten och Halmstad kommun valdes av tillgänglighetsskäl. De 

utvalda skolorna ligger på olika geografiska områden, både inne i Halmstad och utanför 

staden.   

4.3 Tillvägagångasätt 

Idéen till uppsatsen grundar sig i ett intresse att arbeta med barn och unga. Vidare blev det 

intressant att när skolfrånvaro blev ett aktuellt ämne i media. Som intervjuperson är det 

viktigt att vara kunnig inom det område man avser att forska om (Kvale, 1997). Därför lästes 

många artiklar och mycket forskning kring fenomenet skolfrånvaro, vad det innebär och hur 

frånvaronivåerna ser ut i Sverige. Det här gjordes främst för att dels skapa sig bättre 

förståelse kring fenomenet och dels för att få bättre förutsättningar till ett bättre och mer 

värdefullt empiriskt material. Skolfrånvaro visade sig vara ett stort problem som alltmer ökar 

i samhället, vilket väckte en stor nyfikenhet för hur det ser ut i Halmstad kommunen. Därför 

kontaktades Halmstad kommun via mejl för att få uppgifter. Eftersom kommunen hade svårt 

att ge ut dessa uppgifter, hänvisade kommunen vidare till datastudion, som är en enhet som 

ansvarar för de digitala verktyg (ex. Skola24) som används av både skolor och 

vårdnadshavare. En IT-samordnare sammanställde kommunens frånvaronivåer från 

programmet Skola24 och visade vilka skolor som hade högst respektive lägst frånvaro i 

skolan (se bilagor). Vidare kontaktades skolor via telefon, utifrån ovan nämnda 

sammanställning, främst skolor med högre nivåer av frånvaro. Kontaktuppgifter till 

rektorerna hittades på kommunens hemsida.  

4.3.1 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats på respektive skola, för att det är den 

plats där respondenterna agerar och tar beslut om skolfrånvaro. De fick själva välja tid för 

intervjuerna främst för att underlätta deras deltagande i studien. En svaghet kan vara att 
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intervjua informanter på en specifik plats vid en specifik tid (Zetterquist & Ahrne, 2011). Att 

intervjua informanterna på deras arbetsplats och under arbetstid kan omedvetet eller medvetet 

ha påverkat deras svar, då de kan försöka att försköna deras uppfattning kring fenomenet 

skolfrånvaro och hur de hanterar skolfrånvaron i deras dagliga arbete i skolan.  

För att kunna få svar på studiens syfte och frågeställning är det viktigt att ställa enkla, korta 

och tydliga frågor till informanten, vilka ger bättre förutsättningar för att skapa en förmånlig 

intervjuguide (Kvale, 1997).  Intervjuguiden följdes till viss del. Samtliga informanter fick 

huvudsakligen samma frågor att besvara. Däremot lades två frågor till för att de var relevanta 

för studiens forskningsfråga (se bilaga 5). Två frågor förändrades mot slutet för att de dels 

kunde uppfattas som ledande och dels för att de egentligen inte i den ursprungliga formen var 

relevanta för studiens omarbetade forskningsfråga (se bilagor 4 och 5). Det är också viktigt 

att intervjupersonen är öppen och flexibel, vilket denna studie har varit då de dels använts sig 

av semistrukturerade intervjuer och dels strävat efter att förstå hur rektorer uppfattar 

fenomenet skolfrånvaro och hur de hanterar frånvarande elever. Intervjuerna varade mellan 

15 min och en timme. Det empiriska materialet samlades in av två. Båda deltog till en viss 

del på samtliga intervjuer, vilket både kan vara en styrka och en svaghet. Styrkan är att båda 

författarna turas om att hålla i intervjun. Den ena kan exempelvis ställa frågor medan den 

andra kan lägga fokus på att lyssna för att eventuellt ställa följdfrågor. En svaghet med två 

intervjupersoner kan vara att informaten känner sig mer utsatt eller obekväm med att svara på 

intervjupersonernas frågor. Det kan också vara till fördel att ensam intervjuare för då kan 

man lättare ha en dialog mellan informanten och intervjupersonen. Med tillåtelse från 

informanterna spelades samtliga intervjuer in med mobiltelefon, för att sedan kunna 

transkribera och gå tillbaka i intervjutexterna. Det insamlade empiriska materialet samlades 

in efter varje intervju. Samtliga bandinspelningar raderades efter att transkriberingen var 

färdig.  

4.4 Analysförfarande 

Innan man kan påbörja en analys krävs en översiktlig genomgång av det empiriska materialet, 

främst för att få en uppfattning om det huvudsakliga innehållet i intervjuerna. Vidare måste 

man bedöma om det empiriska materialet är begripligt och innehåller utsagor om 

respondenternas upplevelser om ett fenomen (Fejes & Thornberg, 2009). Samtliga intervjuer 

fördjupades och det empiriska materialet sorterades för att identifiera mönster, om det 

exempelvis fanns skillnader i respondenternas utsagor, vilket är viktigt eftersom det visar 
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olika aspekter av det utforskade fenomenet skolfrånvaro och för att ge det insamlade 

materialet en tydlig struktur åt resultatet. Detta gjordes för att kunna hitta svar på de 

frågeställningar som har formulerats. Samtliga informanter har fingerade namn,  Analysens 

teman är skolan som organisation, skolkultur och närbyråkratens handlingsutrymme. Att 

samla in det empiriska materialet av två kan vara till förmån för både författarna och läsaren. 

Det kan ge två ingångar till en analys och en större kunskap kring fenomenet skolfrånvaro 

kan upptäckas.   

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om att det som man hade för avsikt att mäta eller undersöka 

överensstämmer med det man faktiskt har gjort. Reliabilitet handlar om studiens tillförtlighet 

samt om det blir samma resultat om studien utförs ytterligare gånger (Bryman, 2011). 

Denna studie kan inte ge en generell bild av hur rektorer uppfattar och hanterar skolfrånvaron 

i Halmstad kommun. Det har inte varit avsikt att göra det, utan syftet har varit att ge en liten 

inblick och förståelse för hur rektorer uppfattar och hanterar skolfrånvaro. Under 

uppsatsskrivandets gång ändrades studiens intervjuguide, vilket kan ha påverkat studiens 

reliabilitet. Intervjuguiden var inte perfekt, därför tillades två nya frågor samt ändrades två 

frågor i intervjuguiden. Dels för att de var ledande och dels för att de inte framstod som 

relevanta för våra forskningsfrågor (se bilagor 4 & 5). Det som ökar tillförligheten för denna 

studie är att samtliga intervjuer har spelats in samt har de transkriberats ordagrant (Kvale, 

1997).   

4.6 Etik 

När man kommer i kontakt med människor är det viktigt att tänka på etiska frågor, som bland 

annat handlar om relationen mellan forskaren och de människor som undersöks i en studie 

(Ahrne & Svensson, 2011). Denna studie har förhållit sig till vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer. Dessa riktlinjer behandlar fyra etiska huvudkrav på forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012).  

Inledningsvis användes informationskravet vilket innebär att respondenterna blev 

informerade om studiens syfte, vilka rättigheter de har samt hur intervjun kommer att 

struktureras. Respondenternas rättigheter innebar att deras deltagande i studien var frivillig 

och att de fick avbryta intervjun när som helst utan berätta om orsaken till det. Därefter 

användes samtyckeskravet vilket innebär att man frågar om deltagarnas samtycke, om de 

ville delta i studien. Det gjordes antingen via mejl eller telefonsamtal när respondenterna 
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kontaktades. Alla intervjuer spelades in med samtycke av respondenterna. Sedan tog studien 

hänsyn till konfidentialitetskravet, vilket innebär att forskaren förvarar respondenternas 

uppgifter så att andra inte kan ta del av det samt inte kan identifiera vilka respondenterna är. 

Alla respondenter garanterades anonymitet. Avslutningsvis användes nyttjandekravet, vilket 

innebär att de uppgifter som respondenterna angav inte skulle användas till något annat syfte 

än för vår forskning (Vetenskapsrådet, 2012). De etiska aspekter denna studie har tagit upp är 

för att undvika negativa konsekvenser för forskningens fortsatta framtida roll, för Högskolan 

i Halmstad och dess studenters anseende.  

  

5. Teoretisk referensram 

Detta avsnitt har för avsikt att bygga en teoretisk referensram till bruk vid analysen av det 

empiriska materialet. Studiens teoretiska referensram rör sig på tre nivåer. Den första nivån 

utgår från generell organisationssociologi för att ge en övergripande bild. Den andra nivån rör 

sig i hur skolor fungerar och blir styrda medan den sistnämnda nivån utgår från rektorns roll 

och funktion i den direkta kontakten med medborgaren i det här fallet eleven.  

5.1 Organisationsteori 

Det finns många definitioner på organisationer. En förklaring är att en organisation oftast 

definieras som en inrättad grupp av människor som samarbetar för att uppnå och sträva efter 

särskilda och gemensamma mål. Organisationer ses som grupper, kollektivt handlande, 

sociala rörelser och nätverk. En annan förklaring är att en organisation kan framstå som en 

självständig existens, vilket innebär att den kan bestå av en tillfällig grupp av människor som 

kan bytas ut med tiden samtidigt som den fortfarande finns kvar. Det betyder att 

organisationer kan vara äldre än den grupp av människor som arbetar och utför den 

nuvarande verksamheten. Fenomenet organisation är alltså paradoxalt, en organisation kan 

finnas oberoende av människor. Samtidigt är varje organisation beroende av vissa specifika 

individers handlingar den ska kunna fungera. Det innebär exempelvis att en arbetsplats vore 

inte en arbetsplats utan några anställda och dess relationer. Vidare kan en organisation vara 

exempelvis en idrottsförening, ett politiskt parti, ett företag, frivilliga organisationer eller en 

skolverksamhet (Ahrne & Hedström, 1999). 

Varje organisation är beroende av sin omvärld. Omvärlden innefattar alla aktörer och 

förhållanden både innanför och utanför en organisation men som kan ha en inverkan på den. 

Dessa förhållanden är beroende av att samverka med varandra för att en organisation ska 



19 
 

kunna överleva. Den del som ligger närmast organisationen och dess handlingsmiljö kallas 

för domän. De viktigaste aktörerna i domänen är bland annat organisationens “kunder, 

klienter och brukare” och “reglerande organisationer”. I den förstnämnda är det aktörer som 

har direkt betydelse för en organisation eftersom dessa aktörer är de som mottar och använder 

organisationens varor och tjänster. I den andra är det offentliga organ som beslutar vad en 

organisation får göra (Jacobsen & Thorsvik, 2001).  

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att studera organisationer. För att förstå hur individer och 

grupper tänker och agerar inom en organisation är det väsentligt att ha kunskap om 

organisationsteori. Organisationsteori är inte en enhetlig teori, den består av flera olika 

skolbildningar men de innebär framför allt att man analyserar en organisation. Genom denna 

analys kan man lättare förstå vad en organisation är, hur den har upprättats, vad den medför 

för effekter och hur den påverkar mänsklig interaktion. Om vi exempelvis vill förstå varför en 

skola fungerar på ett visst sätt, kan organisationsteori ge oss kunskap om hur ledningens 

styrning av skolan påverkar de anställdas beteende samt hur vi ska gå tillväga när ett problem 

uppstår. Den ger oss också redskap för att utreda och hitta aktuella åtgärder på ett problem 

(Jacobsen & Thorsvik, 2001). Organisationer kan också förstås som en kultur (Christensen et 

al, 2005), vilket jag utvecklar vidare i nästa avsnitt.  

5.2 Organisation ur ett kulturperspektiv 

Organisationer kan studeras utifrån ett kulturperspektiv, det innefattar de värderingar och 

informella normer som finns i en organisation och som har betydelse för verksamheten. Den 

har sitt främsta fokus på organisationens etablerade kulturer och traditioner, vilka egentligen 

är svåra att komma åt då detta oftast “sitter i väggarna” i en verksamhet. En sådan 

organisationskultur kan exempelvis finnas på en skola. För att en skola ska uppnå dess mål är 

det viktigt att man känner till hur skolans kultur ser ut och fungerar (Christensen et al, 2005).  

 

Organisationskultur växer successivt i samband med verksamhetens inre och yttre krav. De 

inre kraven är det som medlemmarna i en organisation själva för med sig in i verksamheten. 

De yttre kraven är närliggande aktörerna i organisationens omgivning exempelvis de aktörer 

man arbetar med eller är beroende av. De inre i samband med yttre krav skapar 

verksamhetens ledning och ledarskap. De bestämmer verksamhetens villkor och vilken roll 

den ska ha. Sammanfattningsvis innebär det att medlemmar både enskilt och tillsammans 

med andra kan utveckla en organisationskultur som präglas av deras värderingar och 
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egenskaper (Christensen et al, 2005).  Organisationskultur är alltså ett strategiskt medel för 

att förbättra en eller flera organisationers struktur och resultat. Genom verksamhetens 

organisationskultur kan deras värderingar, visioner och normer skapa gemenskap, en 

organisationsidentitet, motivation och samtidigt ge personal riktlinjer för hur de kan utföra 

sitt arbete (Jacobsen & Thorsvik, 2001).  

5.2.1  Skolkultur 

Även Persson (2003) pratar om skolan i ett kulturperspektiv. Han beskriver att kultur är ett 

svårt och otydligt begrepp att förstå, eftersom begreppet kan användas på olika sätt av olika 

människor. Det finns inte en enighet om hur begreppet ska definieras, det man kan säga är att 

“kultur är det av människorna skapade såsom exempelvis: normer, institutioner, mening, 

materiella och symboliska artefakter” (Persson, 2003). En symbolisk artefakt menar 

författarna är exempelvis en skolbyggnad, den är en del av en kultur följaktligen skolkultur. 

En skolbyggnad kan exempelvis se ut på många olika sätt. Det innebär i sin tur att lika olika 

kan skolkulturer vara. Skolkultur är en samling av normer, värderingar, institutioner och idéer 

som utmärker en skola och dess skolklimat. Den anger regler för hur man ska bete sig och 

agera i skolan samt har den stor betydelse för skolans effektivitet och förmåga att komma på 

nya idéer och lösningar. Skolkultur kan alltså uppfattas som ett analysredskap. För att 

exempelvis förstå hur en enskild skola fungerar måste man förstå skolkulturen. Vidare är 

denna kunskap viktig för att kunna se olika mönster i skolan. Skolkultur kan alltså vara en 

framgångsfaktor men den kan likaväl vara ett motstånd för en önskad skolutveckling. Därför 

ska man framför allt skapa en eller flera skolkulturer som i en särskild riktning bidrar till 

lärande och fostran (Persson m.fl, 2003).  

En skola består alltså inte endast av en skolkultur utan flera som integrerar med varandra. 

Vilken typ av skolkultur som råder i en skola beror på de normer och värderingar som skolan 

betraktar vara de mest värdefulla. Den skolkultur som då skapas kan påverka skolans aktörer 

såsom lärare, elever och rektor. Det går inte att avgöra vilken skolkultur eller vilket 

skolledarskap som är mest framgångsrikt eftersom elevernas livsvillkor och inställning till 

skolan ser olika ut. Vidare beskriver Persson m.fl. (2003) tre idealtyper som alla kan finnas 

på en skola: tvångskultur-, karriärkultur och kunskapskultur. Vilka av dessa som domineras i 

en skola beror alltså på vad elever har för inställning till skolan och skolans sätt att lära ut 

kunskap.  
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Tvångskultur innebär ett lagligt tvång exempelvis skolplikt, för elever att gå och vara i 

skolan, tvånget uttrycks även i form av förvaring och disciplin. Skolplikt kräver egentligen 

endast att elever är fysiskt närvarande och inte att elever är mentalt närvarande (Persson, 

1994). En skolas upptagningsområde kan bestå av flera olika sociala- och 

utbildningsbakgrunder och det kan i sin tur påverka en elevs motivation. Tvång är den 

främsta anledningen till att man är i skolan, det handlar inte om betyg eller om törst efter 

kunskap (Persson, 2003).  

Karriärkultur innebär att en skola är beroende av utbildningssystemets meritsystem samt att 

denna kultur huvudsakligen fokuserar på det som kan gynna elevens framtida karriär, 

exempelvis ämnesspecialisering, betyg och skolprestationer.  

Kunskapskultur innebär att den traditionella kunskapen är central, alltså att skolan prioriterar 

att eleverna ska få en utökad kunskap och inte bara fokusera på sina betyg. Utgångspunkten 

är att alla elever får vara som man är (Persson m.fl. 2003).  

5.3 Tjänstemannens handlingsutrymme 

Lipsky (2010) har i sin forskning fört resonemanget att en närbyråkrat är en tjänsteman som 

arbetar inom offentlig sektor, som är i direktkontakt med medborgare samt innehar ett särskilt 

handlingsutrymme när den utför sitt arbete i praktiken. Några exempel på närbyråkrater är 

rektorer och lärare. Det är närbyråkratens uppgift att utifrån politiska beslut implementera 

dessa, exempelvis i skolan men eftersom människor inte kan reduceras till ett specifikt 

ramverk som passar alla, måste närbyråkraten också ta hänsyn till den mänskliga faktorn och 

skapa ett flexibelt handlingsutrymme för en individuell anpassning. Det blir då tydligt att 

handlingsutrymmet existerar i ett spänningsförhållande där kontroll och frihet står som 

varandras motsatser. Att en närbyråkrat till viss grad själv utformar sin verksamhet ses som 

något betydelsefullt men det kan likväl vara något riskfyllt då denne närbyråkrat kan göra 

felaktiga beslut.  

 

Persson (1994) utvecklar resonemanget vidare kring skolans makt och elevernas motstånd till 

skolan. Författaren menar att statens riktlinjer har en omedveten makt över skolan, som i sin 

tur har en omedveten makt över sina elever. Staten försöker bygga ramar åt skolan, för att det 

ska kännas tryggt för både elev och personal men det leder istället till att dess riktlinjer 

bestämmer över vad eleverna ska lära sig samt vad lärarna ska lära ut. Dessa ger inte 

utrymme för elevens egen önskan, att lära sig i sin egen takt. Det ger likaså inte utrymme för 

lärarens egen förmåga att lära ut, vilket kan leda till negativa konsekvenser. Om en lärare 



22 
 

exempelvis måste följa statens riktlinjer utan att tycka att det egentligen är värdefull kunskap 

är risken stor att läraren inte engagerar sig i slutändan. Utbildningssystemet leder alltså till att 

skolan omedvetet formar och sorterar barn efter vad samhället förväntar sig och vill. Den 

tvingar alla barn att lära sig en viss typ av kunskap samt tvinga dem till skolan för att lära sig 

något de möjligtvis inte är intresserade av (Persson, 1994).  

 

Lundqvist (2008) beskriver vidare att det finns tre huvudsakliga villkor för genomförande av 

politiska beslut: förstå, kan och vill. Alla tre krävs för att en implementering ska bli 

framgångsrik. För att ett beslut ska verkställas enligt statens riktlinjer måste tjänstemän 

“förstå” och inneha kunskap om vad beslutet innebär samt “förstå” vad det innebär för deras 

arbetsroll. De måste “kunna” ha möjligheterna till att verkställa beslutet i form av tid och 

resurser. Dessutom är det en förutsättning för lyckad implementering att tjänstemän “vill” 

verkställa beslutet i form av attityd och inställning till beslutet. De två tidigare villkoren 

“förstå” och “kan” handlar om motivation och kan leda till att man inte “vill” verkställa ett 

beslut för att man i grunden tycker att det är fel.  

5.4 Teorisammanfattning 

Organisationsteori är användbar i analysarbetet då skolan är en typ av organisation som 

innefattar människor som samarbetar för att uppnå och sträva efter gemensamma mål. I detta 

fall är det personalen som strävar efter att förebygga och minska frånvaron i skolan. För att 

kunna uppnå detta behöver man titta på den enskilda skolorganisationen för att få kunskap 

om hur elever, lärare och rektorer tänker och agerar i skolan. Att studera den enskilda 

skolorganisationen kan man göra med hjälp av begreppet skolkultur därför är teorin om 

skolkultur relevant. Skolkultur innefattas av de värderingar och informella normer som finns 

och som har betydelse för skolan.  Hur en skola fungerar och utför sitt uppdrag t.ex. hanterar 

frånvarande elever hänger ihop med vilka inre och yttre omständigheter som präglar den, de 

inre motsvarar skolkulturer och de yttre motsvarar statliga påverkningar. Eftersom en rektor i 

kommunal skola arbetar dels inom den offentliga sektorn och dels är översta ansvarig för 

hanteringen av frånvarande elever, är teorin om närbyråkratens handlingsutrymme relevant. 

Med hjälp av Lipskys teori om närbyråkrater blir förståelsen större för hur rektorn hamnar i 

ett läge mellan att följa statliga riktlinjer och hur rektorer själva kan individanpassa sina 

insatser för frånvarande elever. 
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6. Resultat 

I följande kapitel kommer studiens empiri att redogöras. Studien är uppdelad i två 

huvudteman för att på det sättet lättare ge en översikt och som bedöms göra 

frågeställningarna lättare att besvara och syftet lättare att uppfylla. Dessa huvudteman är 

“Rektorernas uppfattning om skolfrånvaro” och “Rektorernas hantering av skolfrånvaro”. Då 

studien har för avsikt att undersöka och öka kunskap och förståelse för hur kommunen och 

dess skolor tillsammans uppfattar och hanterar skolfrånvaron har det därför valts att visa den 

empiri som kan underlätta en vidare analys. 

6.1 Rektorers uppfattning om skolfrånvaro 

I det här avsnittet presenteras det samlade resultatet av rektorernas uppfattning av fenomenet 

skolfrånvaro. De redogör för tidiga tecken på skolfrånvaro, deras uppfattning om orsaker 

samt hur de uppfattar omfånget och allvarsgraden av skolfrånvaro.  

6.1.1 Vad är skolfrånvaro? 
Under intervjuerna uttryckte samtliga rektorer att skolfrånvaro kan uppkomma olika, 

beroende på vilka elever som går i skolan. Skolfrånvaro uppkommer när elever är 

frånvarande en dag till flera veckor, när elever inte är närvarande på en eller flera lektioner 

eller när elever kommer försent så kallad ströfrånvaro. En rektor uttrycker att skolfrånvaro är 

dels att man fysiskt inte är i skolan, dels att man kan vara i skolan men inte är psykiskt 

närvarande på lektionen. En annan rektor uttrycker: 

 

“Frånvaron är en stark indikator på att något är fel”- Rektor 1 

 

En tredje rektor menar att skolfrånvaro innebär ett misslyckande, både ur elevens och skolans 

aspekt: 

“Skolfrånvaro är ett misslyckande, för deras del. Det kommer att 

drabba dom. Eleverna ser ju inte det. Dom ser ju inte dom 

konsekvenserna som vi kan se. Sen är det ju ett misslyckande från 

skolans sida, där vi inte lyckas anpassa så att man vill gå hit”. - 

Rektor 4 

 

Samma rektor tycker också att skolfrånvaro är obegriplig samt att det påverkar både 

individen och samhället: 
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“Det kostar så mycket i lidande och det kostar så mycket i resurser 

och det är bara negativt när vi inte kan förstå oss på ogiltig 

frånvaro”- Rektor 4 

 

Samtliga rektorer uttrycker att skolfrånvaro uppstår väldigt olika. Det finns inte en kategori 

med elever utan det beror på många olika orsaker. Rektorerna uppger egna förklaringar till 

vad deras frånvaro består i. En av rektorerna pekar ut möjliga orsaker till deras frånvaro; 

elever som är sjuka i cykler, elever som aktivt inte vill gå till skolan pga. andra 

fritidsaktiviteter och att vissa inte är tillräckligt motiverade till att gå i skolan. En annan 

rektor menar att skolan inte är viktig och att det i sin tur leder till att man inte vill gå i skolan. 

En tredje rektor menar att hög frånvaro hänger samman med korta frånvaroperioder, en del 

sena ankomster som så småningom mynnar ut i att eleven struntar helt i lektionen. Utöver 

sena ankomster menar samma rektor även att inställningen kan vara fel hos elever som i sin 

tur leder till att elever inte pririoterar skolan. Ett samarbete behövs mellan både föräldrar, 

elever och lärare för att skapa en total förståelse över hur viktigt det är med närvaro i skolan. 

En fjärde rektor tar upp sociala problem i hemmet och i skolan, med hjälp av samtal och 

individuella planer försöker man att stödja och ge struktur för att motverka detta. Samma 

rektor tycker att man inte kan ha en mall på alla utan man får utveckla olika mallar utifrån 

olika behov. Den femte och sjätte rektorn menar att många frånvarande elever mår dåligt. 

Den femte rektorn anser även att det finns ett mönster, oftast är en vårdnadshavare 

exempelvis sjukskriven. Den sjätte rektorn tycker också att dessa elever påverkas av 

samhället. Det är viktigt att exempelvis vara både snygg och duktig i skolan. Vidare tror 

samma rektor att skolan blivit alltför svår att passa in i. 

 

“Det är inte en skola för alla. Dom här känner att skolan inte är för 

dom. Och så blir skolan så fyrkantig där elever får svårt att passa in. 

Den fyrkantiga skolan innebär problem och den skulle behöva mer 

töjbara ramar”. - Rektor 5 

6.1.2 Uppfattning om omfång och allvarsgrad 

Rektorerna var medvetna om sina nivåer av frånvaro men har samtidigt svårt att uttala sig om 

frånvaron är hög eller låg i jämförandet med andra skolor. En av rektorerna ansåg att deras 

nivåer var låga medan en annan ansåg att deras nivåer var höga. Dessutom finns det en rektor 

som helt saknar koll på nivåerna av frånvaron. Samtliga rektorer känner inte till om deras 
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skola har högre respektive lägre nivåer av ogiltig frånvaro. En rektor lägger även över 

ansvaret på den tillsatta utredaren: 

 

“Nej jag känner inte till det utan jag väntar på den här kartläggningen så 

får vi se”-Rektor 6 

 

Dessutom har samtliga rektorer minst en hemmasittare på sin skola:  

 

“Problemet är ju en hemmasittare är ju en för mycket, men ja vi har några 

stycken”- Rektor 4 

 

Rektorerna tyckte också olika i frågan om hur skolfrånvaron kommer se ut i framtiden. Två 

rektorer anser att frånvaron kommer att sjunka medan två andra rektorer inte vill spekulera 

kring hur frånvarosituationen kommer att utvecklas. En av rektorerna hävdar dessutom att en 

specifik grupp av frånvarande elever s.k. hemmasittare kommer att öka i framtiden. Samma 

rektor uttrycker att all frånvaro bör uppmärksammas även om en elev exempelvis går till 

toaletten och är i frånvarande i 20 min, för att det kan det ett mönster. Om lärare inte 

uppmärksammar eleven kan de inte se mönster. Sist anser de resterande två rektorerna att 

frånvaron kommer att öka. Och motiverar det så här: 

 

“När vi för in rutinerna så kommer frånvaron synliggöras mer vilket 

innebär att den kommer ju att öka”- Rektor 6  

6.2 Rektorernas hantering av skolfrånvaro 

I det här avsnittet presenteras det samlade resultatet av rektorernas hantering av skolfrånvaro. 

De redogör för hur de rapporterar in, vad de har för rutiner gällande skolfrånvaro, hur de går 

tillväga för att hantera problematiken samt vad skolkulturen har för betydelse för hanteringen 

av frånvarande elever.  

 6.2.1 Inrapportering 

Samtliga rektorer uppger att skola24 används som det huvudsakliga 

inrapporteringsprogrammet för att föra närvaro och frånvaro digitalt men det uppfattas olika i 

hur man ska använda det. De beskriver att det är viktigt att föra närvaro och frånvaro för att 

det ger en trygghet för både vårdnadshavaren och skolan, att veta var barnet befinner sig. En 

av rektorerna uttrycker dock ett problem med hur giltig och ogiltig frånvaro ska betraktas.  
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”En hel del av den ogiltiga frånvaron syns inte för den är anmäld av 

vårdnadshavare men egentligen är det ren skolk. Det är ett dilemma”. 

– Rektor 2 

 

En av rektorerna säger att de fört en diskussion om ogiltig frånvaro och sen ankomst. I 

nuläget skiljer mentorer mellan “ogiltig frånvaro” och “sen ankomst” fastän de båda 

egentligen är ogiltig frånvaro. Fördelen med att det står “sen ankomst” i Skola24 är att 

föräldrar kan se att barnet kommit försent men nackdelen är att man inte skriver in det i 

betyget såsom man gör med ogiltig frånvaro. Rektorn anser att det vore bra att göra en sådan 

förändring eftersom föräldrar reagerar, de undrar vad den ogiltiga frånvaron kan bero på.  

De flesta av rektorerna uttrycker sig positivt om de förändringar som tillkom när skola24 

infördes. De uttrycker att systemet är lätt att hantera. En rektor uttryckte även att när systemet 

Skola24 infördes så minskade frånvaronivåerna. Det finns även andra positiva aspekter av 

Skola24 som en av rektorerna påpekade: 

“I skola24 är det fantastiskt, man får det som en kalender 

och så ser man då röd och grön markering på frånvaro och det 

blir jätte tydligt för att visa eleverna också”. – Rektor 5 

 

Flera av rektorerna redovisade problem med Skola24 där rutinerna inte fungerar lika överallt. 

Ett av problemen med Skola24 är att hitta bra rutiner när ordinarie lärare är frånvarande för 

att vikarier måste registrera skolfrånvaron via klasslistor. De har inte tillgång till Skola24 

såsom ordinarie lärare har. En av rektorerna anser att det sker ett problem när man byter 

schema. Skola24 är uppbyggt kring schemat, byter man schema då är mentor ansvarig för att 

gå in i systemet och korrigera. En av rektorerna lyfter fram en svaghet med Skola24, då det 

inte är särskilt användarvänligt.  

 

“Vi har ju föräldrar som har svårt att gå in och se dom här 

systemen, man vet inte riktigt hur man ska logga in på Halmstad 

kommun för att få tillgång till informationen”. - Rektor 4 

 

Problematiken utvecklas vidare där rektorn menar att en bristande skolgång och låga betyg 

hänger samman med högre frånvaronivåer. Det betyder att rektorn inte behöver kontrollera 

frånvaronivåerna direkt utan kan göra det indirekt via elevens betyg i skolan. 
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“Ligger dom över 10 %, då vet vi ju redan det här innan” - Rektor 5 

 

Samtliga rektor anser att det är viktigt att reagera och agera skyndsamt. En rektor påpekar att: 

 

“Ju längre man får lov o vara frånvarande utan att någon reagerar, 

ju svårare är det för eleven att komma tillbaka”- Rektor 5.  

 

Vid hantering av skolfrånvaron är det mentorerna som har det största ansvaret att rapportera 

in, kontrollera samt kontakta hemmet. Mentorer registrerar antingen den lektionen eller innan 

skoldagen är slut. Mentorerna kontaktar hemmet via mejl, sms eller samtal till 

vårdnadshavaren.  En av rektorerna menar att det kan finns en skillnad i när mentorer ska 

rapportera. Desto yngre barn desto snabbare behöver frånvaron uppmärksammas. Det finns 

också en skillnad i hur mentorer rapporterar. En rektor säger att föräldrar har möjlighet att 

antingen ringa till skolan eller logga in på Skola24 och meddela att deras barn är frånvarande. 

En annan rektor menar att mentor meddelar skolvärd som i sin tur meddelar elevens 

vårdnadshavare. En tredje rektor menar att frånvaron inte kontrolleras utifrån en bestämd 

procentsiffra. Det har man gjort tidigare och då har det funnits en procentsiffra på mer än 20 

% frånvaro i månaden men nu har mentorerna helhetsperspektivet. På en annan skola 

beskriver rektorn att det finns en bestämd procentsiffra över 20 % i månaden men då gäller 

detta både giltig och ogiltig frånvaro. För övriga rektorer ligger gränsen och procentsiffran 

över 10 % frånvaro i månaden.  

6.2.2 Rutin 

Emellertid kontrollerar rektorerna frånvaron på olika sätt. Två av skolorna för över ansvaret 

till mentorer att kontrollera frånvaron varje termin. På en av dessa två skolor kontaktar 

mentorer hemmet mer aktivt medan andra mentorer ber föräldrar själva att se över skola24. 

På en tredje skola kontrollerar både mentor och rektor frånvaron månadsvis för att ha extra 

koll. På en fjärde skola kontrolleras elevernas frånvaro endast av rektorn om denne blir 

tillfrågad eller får en rapport att se över dock kontrollerar mentorerna på denna skola en gång 

i veckan för att så småningom varje månad rapportera vidare till elevhälsan. På en femte 

skola har ett elevhälsoteam som träffas en gång i veckan för att samla in information om 

frånvaron och sedan kunna förebygga och stötta i rätt tid. Dessutom har de en klasskonferens 

åtminstone en gång per termin för att diskutera hur frånvaron ligger till. 
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“Dels har vi även en samling måndag morgon vad är det som är på 

gång denna veckan? Samlar in information från lärare, hur man 

kan förebygga och stötta i rätt tid. Vi lyfter de elever som antingen 

har problem i sin undervisning, sjukdom eller frånvaro eller annat. 

Det kan vara väldigt olika, anpassad undervisning.”- Rektor 3 

När det gäller nivåerna och hur de kontrolleras svarar man på den sjätte skolan att ansvaret 

överförts på skolsköterskan att kontrollera frånvaron och att det görs en gång i månaden.  

Rektorerna tycker att deras rutiner för skolfrånvaro är heltäckande men att de önskar att 

rutinerna hade följts upp bättre. Rutinerna fungerar således inte optimalt för att mentorerna 

inte anmäler som man ska eller glömmer bort. En av rektorerna tycker att vissa mentorer kan 

slarva, de rapporterar att de haft lektion men de rapporterar inte elevernas närvaro. Det 

framkommer i empirin att rektorerna tycker olika om kommunens stöd och hjälpmedel, en del 

hävdar att det finns och en del hävdar att det saknas. En av rektorerna menar exempelvis att 

det inte finns några särskilda riktlinjer som gäller för alla i Halmstad kommun men att 

kommunen hjälper till om det behövs. I kontrast till det förra menar en av rektorerna att man 

känner till att riktlinjer finns om hur frånvaron ska hanteras, exempelvis nämner hen att 

vårdnadshavare ska få veta samma dag men beskriver på samma gång att skolor fungerar 

olika. 

“Det finns några skolor som har noll koll, sen finns det några 

som har full koll” - Rektor 2 

När han tittar tillbaka uppfattar en av rektorerna att kommunen inte har fungerat som stöd alls 

men att det förändrats till att idag fungera mer stöttande. Rektorn beskriver att det saknas en 

gemensam handlingsplan kring frånvarohantering och att det är upp till varje skola att skapa 

en sådan. Det nämns även att det tidigare funnits stöd men att det brustit då väntetiderna var 

långa för att få hjälp med allvarlig skolfrånvaro. Samma rektor uttrycker att det tidigare har 

saknats krav på att meddela kommunen om hur skolfrånvaron ser ut och den har bara behövts 

registreras internt under två år. Idag kan man spara registreringen och följa den under lägre 

perioder, det går på ett annat sätt att se bland annat mönster ämnesvis idag jämfört med 

tidigare.  

“Oj det är alltid idrott. Men hon är där på svenska och matte” - 

Rektor 2 
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En tredje rektor anser att det finns stöd från kommunen för att det lanserades ett kompendiet 

för två år sedan som man har kunnat använda sig av sedan dess. Tidigare fick man 

omvärldsbevaka själv vad för möjliga insatser som fanns men hen är fortfarande inte nöjd 

med hur kommunen arbetar.  

 

“Jag lämnade kommunen för jag tyckte inte man satsade på 

eleverna. Då går det inte att driva skola som jag önskar. Och nu är 

jag i samma situation igen”- Rektor 3 

Samma rektor förklarar att de haft möjligheten att diskutera med andra skolor i skolområde 

norr vilket har lett till att de kunnat lära av varandra. Det finns också ett samarbete med 

kyrkan, polisen och fritidsnämnden för att motarbeta bland annat frånvaro. Man har också 

alltid har kunnat vända sig till någon med hemmasittare såsom elevhälsan och 

resurscentrum/kärnhuset. En annan rektor anser att det finns riktlinjer men att de bara gäller 

för hur det ska rapporteras, således skyndsamt och via Skola24. Samma rektor tycker däremot 

att det visserligen är svårt att ha gemensamma riktlinjer för kommunen för att alla skolor 

fungerar på olika sätt.  

Enligt Skolverket har många kommuner kritiserats för att de inte följer upp skolfrånvaron 

tillräckligt. Några av de intervjuade rektorerna tycker att skolorna inte gör tillräckligt, att 

systemet och rutinerna inte fungerar optimalt. En av rektorerna menar avslutningsvis anser att 

eftersom det finns elever som inte går i skolan så fungerar inte systemet optimalt. Det är 

viktigt att skolan får hjälp från andra instanser såsom SOC och BUP. 

“Det viktiga för oss är att också ha kontakten med andra instanser, vi 

pratar om socialtjänst och om BUP som kan göra stora insatser 

också”. - Rektor 1 

6.2.3 Insatser 

På alla skolor sammankallas elevhälsan och vårdnadshavare till ett möte om eleven är 

frånvarande upprepande gånger. Blir det inte en förbättring och eleven har en 

sammanhängande frånvaro anmäler man fallet till socialtjänsten eftersom man inte vet vart 

barnet är. På två skolor finns också en särskild undervisningsgrupp. Sker det en 

återkommande frånvaro kan man alltså på denna skola bli inskriven i denna grupp, vilket 

innebär att eleven får enskild undervisning eller får en extra lärare i klassrummet. På samtliga 

skolor består elevhälsan av kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, rektor, mentor 
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och specialpedagoger. Tillsammans försöker elevhälsan och vårdnadshavaren utreda kring 

vad skolfrånvaron består i. Samtliga skolor försöker behandla frånvaron efter 

individanpassade lösningar.  

 

“Vi har ett team först och främst på området som då är rektorer. 

Rektor på förskolan och grundskolan. Då får man ju den bilden 

också i och med att vi har hela spannet, från F-9. Det går ju i 

familjen så att säga, att din stora syster här är borta mycket så 

är lillebror på dagis också kanske det. För ibland handlar om 

en familjesituation” - Rektor 5 

 

Alla rektorer tar upp vikten av att åtgärda rätt faktor, eftersom elever har olika behov bör det 

finnas olika lösningar. Beroende på vad skolfrånvaro beror på kan man exempelvis halvera 

dagarna, plocka bort ett ämne, arbeta enskilt, anpassa skoltider, antal lektioner och ämnen 

utifrån vad eleven har för behov. En av rektorerna tycker det kan finnas väldigt olika och 

anpassade undervisningar för de elever som har problem i sin undervisning, sjukdom eller har 

hög frånvaro: 

 

“Det finns många sätt och det är bara fantasin som sätter hinder”. - 

Rektor 4 

En annan rektor anser att man måste arbeta med frånvarande elever i deras egen takt samt att 

upprepande gånger ringa hem och visa att eleven är saknad och behövd. En tredje rektor 

påpekar att det är viktigt att förstå att en enskild skola inte kan hantera frånvaroproblematiken 

själv. Denne tycker att skolan inte bör bli kritiserad som ensam bärare av frånvaron och anser 

istället att man bör fokusera på att arbeta tillsammans. En tredje rektor beskriver vikten av att 

ha en aktör på högre nivå såsom kommunen.  

På två av skolorna finns skolvärdar som hjälper till med skolfrånvaron, de kontrollerar och 

påminner eleverna att de måste gå till en lektion. På en annan skola finns det också en 

elevcoach som stöttar vid registreringar. På en fjärde skola planerar man att starta en särskild 

caféstund där personal pratar om olika aktiviteter som har med närvaro att göra och hur man 

ska göra skolan mer intressant. På den femte skolan har anställt en extra kurator för att det 

ska finnas stöd för frånvarande elever som mår dåligt. På den sjätte skolan har man ett 

rastvärdssystem där lärare kontrollerar om eleverna är på sina lektioner samt får hjälp från 
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kyrkan som pratar med elever på raster. Samma skola har även en särskild 

undervisningsgrupp. 

6.3 Skolkultur enligt rektorerna 

Vid en direkt ställd fråga om hur rektorernas skolor fungerar och om de har något som 

utmärker deras inre miljö (skolkultur) svarar en av rektorerna att de har flera kulturer på 

skolan som genomsyrar verksamheten både positivt och negativt, bland annat existerar någon 

form av skolkultur där låga betyg “duger” för att söka vidare till gymnasiet. Rektorn kallar 

det för en “E-kultur” vilket motsvarar det näst lägsta betyget i betygsskalan A-F. Samma 

rektor har infört en kultur som kallas för “väl underbyggda val” där studie och 

yrkesvägledningen förbereder elever inför framtiden. En annan rektor påpekar att det är svårt 

att säga vad deras skolkultur är. De har bytt hela sin ledning vilket medför till en ny 

skolkultur. De är i en process för tillfället. En tredje rektor uttrycker att de arbetar mycket 

med programmering för att det kan gynna i framtiden: 

 

“Sen jobbar vi en hel del med programmering, det vill vi få in. Om vi 

tänker vad behövs idag, det finns fler programmerare i Stockholm än 

vad det finns lärare. Det innebär att vi måste försöka få in 

programmering mer” - Rektor 3 

Samma rektor uttrycker att en annan skolkultur är att våga vara sig själv. Denna skola har 

exempelvis grupper där elever tillsammans med musiklärare och dramapedagog får prata om 

vilka förväntningar de finns på dem.  

 

“Vi har en danssal och en dramasal, vi har olika föreställningar som 

eleverna får vara med och jobba fram idéerna. Det är vårt mål att alla 

ska våga och vara sig själva.” - Rektor 3 

En fjärde rektor arbetar mycket med värdegrundsarbetet, alla människors lika värde och att 

alla elever kan lyckas. En femte rektor tar upp betydelsen hur deras skolkultur hänger ihop 

med hur väl man presterar i olika mätningar. Bra värden i mätningar och utvärderingar tyder 

enligt samma rektor, på en god skola och en god förmåga att lära ut kunskap. En sjätte rektor 

uttrycker motsatsen, där mätningar och utvärderingar inte enbart kan ses som den enda 

värderingsgrunden för om en skola är bra eller dålig. 
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”Grisen blir inte tjockare för att man mäter den fler gånger. Det har 

blivit en mäthysteri i den svenska skolan som jag är skeptisk till om 

den verkligen ger det den vill d.v.s. bättre resultat för våra elever” - 

Rektor 2 

6.4 Resultatsammanfattning 

Rektorerna har i de flesta fallen uppfattat och hanterat skolfrånvaron olika, det finns ett 

system (skola24) och rutiner för att hantera skolfrånvaro men den följs inte upp tillräckligt 

och sättet Skola24 hanteras på skiljer sig mellan skolor. Det är visserligen så att skolor 

använder sig av liknande system men på något sätt uppstår skiftande tolknings- och 

handlingsmöjligheter. Samtidigt är det svårt att dra gränserna för när det är frånvaro och när 

det är närvaro. Rektorerna uppger i materialet att de i olika hög grad fokuserar på vad de 

själva anser sig vara viktigt där egna orsaksförklaringar och egna lösningar konstrueras. 

Exempelvis att det är viktigt att vara närvarande och att närvaro ska vara norm. Prestationer i 

skolan såsom betyg kan både anses som något bra och som något dåligt. Något annat som har 

varit viktigt för skolor är att motverka otrygghet och främja gemenskap, där kunskapen om 

varandras likheter har varit centrala. I denna empiri visar det sig att rektorerna uppfattar 

skollagen som så småningom blir kommunens riktlinjer olika, vilket resulterar i ett 

handlingsutrymme där tolkningen blir individuell angående skolfrånvaro. Rektorer skapar i 

detta skede olika förebyggande åtgärder och lösningar för vad de anser vara bra åtgärder och 

bra lösningar. Eftersom studien vill öka förståelsen om hur rektorer förhåller sig till sitt 

handlingsutrymme har rektorernas uppfattning och hantering av skolfrånvaro presenterats. 

Vilket utvecklas och analyseras vidare i nästkommande avsnitt. 

 

7. Analys 

Analysen som har kommit till i detta kapitel försöker förklara och förstå materialet med hjälp 

av teoretisk referensram och tidigare forskning. Detta görs för att sätta in studien i en 

vetenskaplig kontext. Analysen sker genom tre huvudsakliga teman; skolan som organisation, 

skolkultur och närbyråkratens handlingsutrymme. Utifrån studiens frågeställningar synliggör 

dessa teman hur skolan kan förstås utifrån olika organisationsteoretiska perspektiv, hur skolor 

organiserar sig olika med hjälp av Perssons (2004) resonemang om skolkultur samt hur 

rektorer orienterar sig i det utrymme som uppstår mellan statliga riktlinjer och den enskilda 

elevens behov av särskilt situationsanpassat stöd. Det visade sig att dessa tre teman 
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överlappar och har ett samband med varandra, vilket utförligt kommer att redogöras vidare i 

detta kapitel.  

7.1 Skolan som organisation 

 

Ett sätt att öka närvaron i skolan kan vara att studera organisationer eftersom att de enligt 

Ahrne & Hedström (1999) omvandlar människors handlingar till sociala processer: det 

rektorer och lärare exempelvis gör kan senare påverka eleven och dess lärande. I likhet med 

tidigare forskning är det alltså viktigt att förebygga skolfrånvaro för att det kan påverka 

elevernas välbefinnande och framtid. Ett annat sätt är att studera hur den egna skolan är 

uppbyggd, se över sina egna regler och normer för att i senare skede kunna förstå och hantera 

eleven och dess behov. Det skulle kunna motivera fler elever att både komma till skolan samt 

få dem att stanna kvar i skolan. Med hjälp av Lundqvists tolkning av Lipskys teori om 

implementering kan man lättare förstå hur skolan är organiserad samt med hjälp av Jacobsen 

& Thorsviks (2001) resonemang om omvärlden, att skolan är beroende av att samarbeta med 

alla aktörer och förhållanden i den för att skolan ska kunna upprätthållas. Skolans ”kunder, 

klienter och brukare” kan exempelvis vara elever eftersom det är dem som bland annat mottar 

lärarens kunskap som i sin tur upprätthåller verksamheten. En annan viktig aktör som skolan 

är beroende av är “offentliga organ” som i detta fall är staten och dess riktlinjer. Det är detta 

organ som har tillsyn över hur skolans verksamhet ska organiseras. I resultatet och tidigare 

forskning framkommer det alltså att skolan som organisation behöver förändras. Skolan 

måste tänka utanför ramarna och erbjuda elever mer än traditionell skolundervisning. 

Dessutom bör alla involverade instanser exempelvis skolan och föräldrar hjälpa till med att 

förändra synen på skolans funktion samt synen på skolnärvaro och skolfrånvaro. I likhet med 

tidigare forskning ska elever, lärare och rektorer skapa en god relation till varandra för att det 

har en positiv inverkan på elevernas vilja att komma till/ vara i skolan. Att skapa goda 

relationer och ett gott samarbete mellan elever, lärare, föräldrar och rektorer är något som det 

empiriska materialet har redogjort för, för att bland annat skapa en förståelse för hur viktigt 

det är med närvaro i skolan.  

I resultatet framkommer det även att rektorer vill vända på perspektivet, att prata om 

skolnärvaro och inte om skolfrånvaro, vilket innebär att man inte längre ska normalisera 

närvarande elever och problematisera skolfrånvarande elever.  

Resultatet visar också att det exempelvis hade underlättat för skolorna att hantera frånvarande 

elever om de hade bestämt en procentsiffra samt haft en tydlig definition över när något ska 



34 
 

betraktas som frånvaro. Vidare skulle det underlätta om det fanns en aktör som agerar på 

central nivå som bland annat kommunen, att de har en mer övergripande kontroll som kan ge 

råd på ett mer generellt plan som sedan rektorer kan utgå ifrån för att situationsanpassa. För 

att både kommun och skolledning ska kunna se mönster i ett tidigt skede så är det viktigt att 

alla skolor registrerar på samma sätt och med samma struktur.  Ett medel som skolor han ha 

större nytta av är Skola24. Skola24 har funnits under en längre tid men trots detta har 

kommun och dess skolor inte gjort statistiken användbar för att göra analyser och se mönster 

som möjliggör effektivare insatser. Utifrån den bakgrundsfakta som denna studie har fått från 

både IT-samordnare och utredare, är det möjligt att kontrollera de totala frånvaronivåerna 

historiskt och under vissa tidsintervaller. Det innebär att både rektorer och lärare borde 

kontrollera sina elever kontinuerligt för att kunna förhindra att en elev senare är frånvarande. 

Det kan bli möjligt genom att granska en elevs skolgång.  Är en elev borta enbart på 

måndagar eller på idrottslektioner, kan det vara lättare att komma fram till både problemet 

och en lösning på problemet, vilket en lärare har uppmärksammat. 

“Oj det är alltid idrott. Men hon är där på svenska och matte” - 

Rektor 2 

 

Samtidigt är det viktigt att både lärare och rektorer kontrollerar varför frånvaronivåerna ser 

olika ut då skolfrånvaro har ett samband med elevens mående och hens hemförhållanden.  

7.2 Ett kulturperspektiv på frånvaro 

Resultatet visar att en del av skolans organisation kan förstås ur ett kulturperspektiv. 

Rektorernas uppfattning samt skolornas hantering skiljer sig åt, därför att det existerar olika 

former av interna agendor för hur man ska hantera skolfrånvaron och skolornas 

inrapportering. Enligt detta perspektiv spelar det inte en roll hur andra skolor hanterar 

frånvaro så länge rektorer är nöjda på den egna skolan. Svenska skolor kan enligt detta 

perspektiv alltmer agera på egen hand och bilda sin egen organisering. Resultatet visar att 

rektorerna inte känner till hur andra skolor hanterar deras frånvaronivåer samt visar det 

empiriska material att rektorer värderar olika för hur en skola ska organiseras. En rektor 

utrycker exempelvis: 

“Det finns många sätt och det är bara fantasin som sätter hinder”. - 

Rektor 4 

Skolan kan kopplas till Ahrne & Hedströms resonemang om organisationen, då skolan är en 

organisation som är beroende av aktörernas handlingar och dess samarbete med varandra för 
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att skolans verksamhet ska kunna fungera och upprätthållas. Skolan kan också kopplas till 

Perssons teori om olika skolkulturer och arbetssätt, där studien påvisar att rektorernas 

arbetssätt passar in under några av dessa skolkulturer där antingen karriären, kunskapen eller 

tvånget står i centrum. En rektor beskriver att det existerar olika skolkulturer på hans skola, 

exempelvis “E-kulturen”. Rektorn förklarar E-kulturen som en norm som har sitt ursprung i 

en icke studiemotiverad socioekonomisk befolkningsgrupp där elever och föräldrar “nöjer 

sig” med de lägre i betygen i betygsskalan. En sådan E-kultur är möjligtvis mer vanlig i en 

tvångskultur om man använder Persson (2003) begrepp, där man bara är i skolan för att man 

måste - inte för kunskap och inte som led i en senare karriär. En tvångskultur kan medföra en 

större andel svårmotiverade elever, därför är det viktigt att skolor utvecklar egna arbetssätt 

som är bättre anpassade till dessa elever. Skolledningen gör sitt yttersta för att få alla elever 

att komma till skolan samt få dem att stanna kvar i skolan, detta kan leda till att skolor 

kategoriserar alla elever i två mallar: de närvarande och de frånvarande. Att vara närvarande i 

skolan är viktigt för att elever ska kunna tillgodogöra sig en utbildning. Att vara frånvarande 

kan ses som en reaktion mot det nuvarande utbildningssystemet som skolor organiserar. 

Resultatet visar också att inrapportering kan vara en del av tvångskulturen, genom att 

rapportera in elevens frånvaro och därefter kontakta föräldrar, så tvingar man barnet att gå till 

skolan.  

Ett annat arbetssätt på samma skola, är att öka medvetenheten om vad utbildningen ska leda 

till, som rektorn kallar för “väl underbyggda val”. Om elever från skilda bakgrunder får högre 

betyg, större medvetenhet i sina utbildningsval och trivs bättre i skolan minskar risken för 

skolfrånvaro. Denna kultur är möjligtvis mer vanlig i en kunskapskultur. För att elever ska 

kunna få de ultimata förutsättningarna att tillgodogöra sig en grundskoleutbildning bör det 

ske en pedagogisk modernisering av skolan, där elever kan få större inflytande och en större 

valfrihet gällande organiseringen av deras studier. Resultatet visar också inslag som kan 

tolkas som en kunskapskultur på vissa skolor. Ett typiskt exempel är den skola där en 

musiklärare och dramapedagog bland annat pratar gruppvis med eleverna om vilka 

förväntningar de finns på de och att de ska våga vara sig själva.  

“Vi har en danssal och en dramasal, vi har olika föreställningar som eleverna får 

vara med och jobba fram idéerna. Det är vårt mål att alla ska våga och vara sig 

själva.” - Rektor 3 
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Att prata och diskutera sådana frågor visar att skolan är öppen för frivillighet, att eleven är i 

fokus och att man skapar kunskap utifrån elevens behov. Ett annat exempel är skolor som 

arbetar med värdegrundsarbetet, alla människors lika värde. Att arbeta med 

värdegrundsarbetet innebär att man arbetar med att alla elever ska känna sig trygga och att de 

får vara som de vill vara. Detta kan i sin tur påverka en elevs skolsituation, känner barn att de 

är trygga och uppskattade kan det öka deras delaktighet och inflytande i skolan.  

Det som denna rektor menar är att olika arbetssätt att organisera skolan är skapade för att lösa 

problem, dessa lösningar är dock egna förklaringar på de problem som finns i deras skolor. 

Det behöver nödvändigtvis inte vara “rätt” eller “bra” lösningar för att just motverka problem 

som finns i skolan bland annat skolfrånvaro. Om dessa lösningar får fäste hos andra skolor 

finns ju även risken att andra skolor också tar efter “fel” lösningar. Om man vill förändra 

frånvaronivåerna och inrapporteringen av den är det bra att se över sin egna inre agenda, 

alltså de normer och värderingar som styr den enskilda skolan. 

En tredje arbetssätt på en annan skola är att arbeta med programmering. 

“Sen jobbar vi en hel del med programmering, det vill vi få in. Om vi 

tänker vad behövs idag, det finns fler programmerare i Stockholm än vad 

det finns lärare. Det innebär att vi måste försöka få in programmering 

mer” - Rektor 3 

De använder sig av detta för att de tror att det kommer att gynna eleverna i framtiden. Sättet 

att arbeta med programmering är möjligtvis mest vanlig i en karriärkultur. Karriärkultur 

innebär att skolan fokuserar på betyg och skolprestationer, faktorer som kan främja elevernas 

framtida karriär. Nackdelen med denna kultur är att elever som inte är anpassade efter denna 

mall riskerar att stöta på svårigheter exempelvis att frånvarande elever inte fullföljer sin 

grundskoleutbildning. Emellertid finns det flera typer av elever i skolan, som vill uppnå olika 

saker i livet. En del vill exempelvis lära sig att laga mat och lära sig nya språk medan andra 

vill forska eller undervisa. Frågan är om den rektor som infört programmering har utnyttjat 

sitt handlingsutrymme på ett bra eller dåligt sätt. Det medför att eleverna är tillräckligt 

förberedda inför framtiden men det medför också att vissa elever som inte vill arbeta med 

programmering kan tycka att skolan inte är rolig, viktig eller nödvändig.  

7.3 Närbyråkratens handlingsutrymme 

Genom att använda Lipskys (2010) resonemang om närbyråkrati avser denna studie att 

klarlägga komplexiteten mellan statens behov av att styra skolan och skolledningens behov 
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av flexibilitet. Det framstås som en svårighet att veta hur man bäst utnyttjar närbyråkratens 

handlingsutrymme för att resultatet ska bli så bra som möjligt.  

En rektors organisering av skolan handlar först och främst om vad statens riktlinjer 

bestämmer, hur skollagen styr samt hur den sätter upp riktlinjer för den svenska skolan. 

Skollagen är till viss del otydlig, den har öppnat upp för tolkningsmöjligheter vilket i sin tur 

har medfört en mångfald av lösningar för rektorer. Handlingsutrymmet kan inte vara alltför 

stort men det kan heller inte vara alltför strikt eftersom rektorer kan ha svårt att styra skolan 

genom politiska reformer. Detta kan kopplas till ett citat i resultatet där rektorn säger: 

“Jag lämnade kommunen för jag tyckte inte man satsade på eleverna. 

Då går det inte att driva skola som jag önskar. Och nu är jag i samma 

situation igen”- Rektor 3 

 

Att låta rektorer ha sitt handlingsutrymme och samtidigt dra igång en viss “anda” eller 

“kultur” kan ändå uppfattas som någonting positivt. Rektorer kan då använda sina kunskaper 

och erfarenheter för att individanpassa och inspirera elever att vara i skolan men att ha ett 

handlingsutrymme riskerar samtidigt att öka frånvarande elever: en del rektorer kanske 

saknar den kompetens eller entusiasm som behövs och det kan leda till att kvaliteten i en 

skola sänks. Som Lipsky (2010) pekar på kan detta också bli en fråga om likvärdighet som 

ställs mot möjlighet till mångfald. Alla elever ska behandlas lika dessvärre blir det på samma 

gång en tvångströja som placeras över eleven. En mall eller ram där alla ska passa in i blir 

kvävande för elever som inte passar in, detta kan kopplas till ett citat i resultatet där rektorn 

säger: 

“Det är inte en skola för alla. Dom här känner att skolan inte är för 

dom. Och så blir skolan så fyrkantig där elever får svårt att passa in. 

Den fyrkantiga skolan innebär problem och den skulle behöva mer 

töjbara ramar”. - Rektor 5 
 

Svårigheten blir hur man ska lyckas göra individuella anpassningar när man samtidigt har 

riktlinjer och mål att följa. Resultatet visar exempelvis hur en rektor menar att svenska skolan 

är alltför fyrkantig och att den inte är gjord för alla och detta i sin tur är orsaken bakom 

frånvaron i skolan. Detta kan kopplas till Perssons (1994) diskussion om makt, att statens 

riktlinjer utövar makt över skolan och dess personal samt att denna makt i sin tur även 

påverkar deras elever. Statens riktlinjer ger varken utrymme för elevens eller lärarens egen 

önskan utan de formar och sorterar barn efter vad samhället vill och förväntar sig. Att 

använda sig av egna lösningar mer än att tänka på vad staten vill och kräver fodrar även till 
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att man lyssnar på eleven och tar hänsyn till vad eleven behöver, men det finns dock risker 

involverat i att skapa egna lösningar. Dessa lösningar är möjligtvis inte 100 % tillförlitliga, en 

rektor kan inte med säkerhet veta vad som är bäst att göra för att öka närvaron, men enligt 

Jacobsen & Thorsvik (2001) resonemang om omvärlden kan det vara gynnsamt att granska 

om det finns andra rektorer som stött på samma problem och om de har skapat en specifik 

lösning. Då kan man lära sig av denne rektor samt verkställa “smartare” insatser på sin egen 

skola. Därför är det viktigt att ta hänsyn till det som sker “innanför väggarna” i skolor. 

Slutsatsen är att rektorns handlingsutrymme är nödvändigt för hens arbete, dessvärre kan det 

samtidigt få konsekvenser som går emot hur en skolverksamhet ska bedrivas. En rektors 

handlingsutrymme är viktigt dels för att rektorer ska kunna handla flexibelt i olika lägen och 

dels för att de ska kunna se till varje elevs behov. Med hjälp av deras handlingsutrymme 

måste de bland annat använda sig av kreativitet för att lyckas, vilket också innevarande studie 

visar när rektorer säger att de försöker att individanpassa. Svårigheten är således att hantera 

handlingsutrymmet så att det inte blir ett hot mot likvärdigheten inom skolan. I studien 

uttrycker en rektor en medvetenhet om att handlingsutrymmet ibland inte är tillräckligt när 

han nämner att han lämnade kommunen för att kommunen inte satsade på eleverna och för att 

han varken fick eller kunde driva en skola som han ville. Vad som sker inom 

handlingsutrymmet beror på huruvida rektorn kan, vill och förstår verksamheten.   

7.3.1 Förstår rektorn? 

För att kunna påverka frånvarande elever samt minska skolfrånvaro i en skola behöver alla 

närbyråkrater förstå vad fenomenet skolfrånvaro innebär. Resultatet visar att samtliga 

rektorer förstår vad skolfrånvaro är. Typiska exempel från det empiriska materialet är:  

“Frånvaron är en stark indikator på att något är fel”- Rektor 1 

“Skolfrånvaro är ett misslyckande, för deras del. Det kommer att 

drabba dom. Eleverna ser ju inte det. Dom ser ju inte dom 

konsekvenserna som vi kan se. Sen är det ju ett misslyckande från 

skolans sida, där vi inte lyckas anpassa så att man vill gå hit”. - Rektor 

4 
 

Ett tredje exempel är att det påverkar både individen i lidande och samhället i resurser. 

Resultatet klargör att både rektorer och lärare har för stor arbetsbörda, vilket leder till att de i 

själva verket inte har tid för att förstå varför elever inte kommer till skolan, varför de kommer 

försent minst två gånger i veckan eller varför de är frånvarande från minst en lektion per 

vecka. För att verkligen förstå varför elever är frånvarande krävs det alltså att både lärare och 
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rektorer arbetar aktivt för att kontrollera elevernas frånvaronivåer. Vidare måste eleven känna 

sig uppskattad i skolan, är eleven dessutom frånvarande ska den känna sig saknad genom att 

man exempelvis ringer till hemmet och undrar varför en elev inte är i skolan. Om man förstår, 

underlättar det för skolan att ta itu med frånvarande elever. Att samtliga rektorer har 

uppmärksammat hemmasittare innebär att de har förstått hur allvarlig skolfrånvaro kan vara 

en vara men vissa rektorer har även förstått vad som krävs av dem då de på olika sätt försöker 

att individanpassa. Genom att arbeta emot E-kulturen, anställa ny personal och införa möten 

med kurator och dramapedagog redogör de olika förståelser för vad de tror att deras 

skolfrånvaro orsakas av.  

7.3.2 Kan rektorn? 

När man har förstått vad skolfrånvaro innebär är det lättare att kunna ta nästa steg, för då vet 

rektorer hur de ska gå tillväga för att kunna påverka frånvarande elever samt minska 

skolfrånvaro i en skola. Svårigheten här är om det finns tid och resurser till att kunna 

verkställa detta. För att rektorer ska kunna utnyttja sitt handlingsutrymme måste de själva 

tolka mål, upprätta rutiner samt utforma skolans organisering, detta kräver tid vilket 

närbyråkrater har i begränsad omfattning. Samtliga respondenter uttrycker att det ibland inte 

finns tillräckligt med tid i förhållande till den arbetsbörda som skolledningen har. Detta kan 

resultera i att både elever och rektorer blir lidande, då rektorer dels får använda material som 

inte är anpassat efter lärarens kunskap om elevernas behov, dels för att det har en verkan på 

rektorernas möjligheter att genomföra sitt arbete som de vill. Om det inte finns tid att arbeta 

förebyggande går det inte att hindra att elever riskerar att bli eller är skolfrånvarande.   

Resultatet visar även att trots att en del lärare har för stor arbetsbörda, gör samtliga rektorer 

sitt yttersta för att kunna påverka och minska frånvaron i skolan. Rektorer har bland annat 

anställt extra kuratorer, deras uppgift är att prata med eleverna om deras mående och att stötta 

i allt som rör deras liv. De har även anställt flera skolvärdar och elevcoacher som stöttar vid 

registreringar när ordinarie lärare inte är på skolan. Vidare har man startat en särskild 

caféstund där personal pratar om olika aktiviteter som har med närvaro att göra samt får flera 

skolor stöd från andra insatser såsom kyrkan, polisen och fritidsnämnden. Resultatet visar 

även att rektorer kan anpassa elevernas skolgång efter deras egna behov eftersom de erbjuder 

att ta bort lektioner, att arbeta enskilt eller att arbeta med extra lärare.  
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7.3.3 Vill rektorn? 

Det sista steget är en kombination av de två översta, här gäller det att både vilja förstå vad 

skolfrånvaro innebär och hur man ska göra för att minska skolfrånvaro i en skola samt 

handlar det om att vilja kunna göra något åt de frånvaronivåer som finns på en skola, i 

enlighet med lag och föreskrifter. Resultatet visar att en del rektorer verkligen vill både förstå 

och kunna detta eftersom de anställer extra personal samt utvecklar skolkulturer. Dessutom 

finns det rektorer som är villiga att arbeta med frånvarande elever i deras egen takt samt att 

de upprepande gånger tillsammans med lärare ringer hem och visar att eleven är saknad och 

behövd i skolan. Dessvärre visar resultatet också att en del rektorer varken vill förstå eller 

kunna hantera frånvarande elever. Exempelvis lägger en rektor över ansvaret på den tillsatta 

utredaren. Samma rektor kontrollerar inte frånvaronivåerna överhuvudtaget utan de gör 

skolsköterskan istället medan två andra rektorer har valt att bli engagerade när de blir 

tillfrågade eller får en rapport att se över.  

 

Sammanfattningsvis om man utgår från Lundqvists tolkning av Lipskys teori om 

implementeringens huvudkomponenter; förstå, kan och vill behöver rektorer förstå 

innebörden av hanteringen och kravet på hantering av skolfrånvaro. Rektorer behöver även 

skapa förutsättningar för att hantera skolfrånvaron där både tid och ekonomiska resurser 

behöver avsättas för att dels kunna få en fungerande inrapportering som sedan ger en bild av 

frånvaron och dels för att lättare kunna hantera frånvaron i tid genom att sätta in insatser 

tidigt. 

Man kan också koppla närbyråkratens handlingsutrymme och implementeringsteorin “kan, 

vill, förstå” med avsnittet om “Ansvar och ledning” i tidigare forskning. Den redogör 

rekommendationer för hur rektorer ska använda sitt handlingsutrymme, exempelvis om 

rektorer som har det yttersta ansvaret, utbildar sin personal kan det bidra till ny och kreativ 

kunskap som eleverna möjligen skulle tycka vara värdefull och rolig. Vidare visar vårt 

empiriska material att rektorerna använder sig av liknande koncept såsom “workshops”. De 

har exempelvis klasskonferenser minst en gång per termin men det krävs ett större samarbete 

med andra instanser för att kunna minska frånvaron i skolan. 

8. Avslutande sammanfattning och reflektion 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att skolfrånvaro är ett komplext fenomen som 

kräver samarbete mellan hem, skola, ett psykiatri och socialförvaltning med flera, vilket 
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Halmstad kommun tillsammans med en tillsatt utredare ämnar göra med projektet ABIS. 

Skolfrånvaro bör bekämpas och förebyggas. Delar man upp studien på en kommunnivå och 

en skolnivå framkommer en skiftande bild. På kommunnivå målas en bild upp av att 

kommunen saknar insyn och kunskap om den totala frånvarosituationen och det är därför 

viktigt att kommuner och skolor gör sitt bästa för att göra frånvarosituation transparent och 

överskådlig. Med denna kunskap kan bättre insatser göras och kommuner kan också på ett 

lättare sätt arbeta förebyggande mot skolfrånvaro. Kommunen har tillsatt en utredare för att 

utveckla en handlingsplan för olovlig frånvaro vilket förhoppningsvis kommer att hjälpa i 

framtiden. På skolnivå målas bilden upp av att skolorna organiserar sig olika bland annat 

beroende på olika skolkulturer och därmed hanteras skolfrånvaron på skiftande sätt. Å ena 

sidan önskar staten och kommunerna en gemensam homogen skola men å andra sidan möter 

den homogena inriktningen en heterogen verklighet med skiftande hemförhållanden, resurser, 

skolkulturer med mera som påverkar hur man hanterar och förebygger skolfrånvaro. Mitt 

emellan hamnar barnet/eleven som ska orientera sig i detta spänningsfält. Det är viktigt att ta 

vara på den erfarenhet som finns bland skolor för att barn/elever bättre ska kunna fungera och 

känna trygghet: dessvärre arbetar varje skola enskilt och mer eller mindre isolerat istället för 

att samverka och göra kreativa utbyten med varandra. Ahrne och Hedström (1999) menar 

exempelvis att samarbete mellan organisationer för med sig goda effekter, man kan uppnå 

effektivitet och öka den totala styrkan. Med det sagt är det en bra idé att skolor samarbetar 

och att kommunen ser till att samarbetet fungerar så att goda effekter kan uppnås. Samtliga 

skolor riskerar annars att uppfinna hjulet på nytt hela tiden. Skolfrånvaro är inte en unik 

företeelse för den enskilda skolan utan förekommer i alla kommuner och skolor. Det finns 

generella och gemensamma metoder för att hantera och förebygga i ett så tidigt skede så att 

utanförskap och andra sociala risker minimeras. Det är därför klokt att lära av varandra som 

det framgår i de delar av tidigare forskning som jag redovisar.  

8.1 Egna reflektioner och vidare forskning 

Innevarande studie har fokuserat på en kommun och ett antal skolor i den. Eftersom det finns 

skillnader mellan sex skolor i en kommun, då får man förmoda att det finns ännu fler 

skillnader mellan kommuner. Därför är det viktigt att man diskuterar vidare kring betydelsen 

av rektorernas handlingsutrymme. Det är svårt att säga att det ena perspektivet är mer rätt än 

det andra, en skola kan arbeta självständigt och anpassa sig efter sina egna behov och 

förutsättningar samtidigt som den skulle kunna ta del av andra skolors lösningar för att 
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motverka skolfrånvaro sen beror det väl också på varje skolas kultur, om den omfattas av 

tvång, karriär eller kunskap.  

De kunskaper jag hade i början av studien handlade bland annat om att barn måste gå i skolan 

genom skolplikten, skolfrånvaro visste jag existerade men inte i den omfattningen som jag 

har fått fram genom vår empiri. Jag trodde inte att skolan var så pass komplex som den är. 

Innan empirin placerades i en teoretisk referensram var jag inte helt medveten om hur 

organisationer kan förstås och hur pass komplex en organisation kan vara. När sedan 

teorierna applicerades på fenomenet blev ny kunskap tillgänglig. På samma sätt går det att 

förstå att skolor kan agera på olika sätt. Att skolor kan agera självständigt men samtidigt 

strikt enligt statliga riktlinjer är beroende av hur rektorer som är skolors ansvariga ledare 

utnyttjar sitt handlingsutrymme. Det innebär i sin tur att Lipskys (2010) resonemang om ett 

handlingsutrymme: underlättar förståelsen för fenomenet, varför rektorer å ena sidan gör 

individuell anpassning till eleven och när de å andra sidan följer de statliga riktlinjerna och 

målen. Utrymmet kan innebära att skolor riskerar att uppfinna hjulet på nytt och att skolor 

inte utnyttjar varandras lärdomar och kunskaper. Frågan är då om rektorer ska gå på 

magkänsla och arbeta fram egna individanpassade lösningar med hjälp av en organisering av 

skolan som de anser är bäst för eleverna eller om rektorerna ska göra som man alltid tidigare 

har gjort exempelvis att kontakta föräldrar, elevhälsa och senare socialtjänst? Att agera som 

det sistnämnda kan tolkas som att vissa rektorer sitter fast i en tvångskultur: de rapporterar 

och kontaktar föräldrar för att de måste.  

Det framkommer även i resultatet att samtliga rektorer önskar att skolfrånvaro upptäcks och 

åtgärdas i ett tidigt skede, vilket betyder att ju längre elever är frånvarande från skolan desto 

svårare är det att komma tillbaka till skolan för eleven. Frågan är då också när rektorer och 

skolledning ska ingripa och när är det för sent? Något som i framtiden hade varit intressant, 

skulle kunna vara dels att undersöka om lösningen är att bryta ströfrånvaron eller om det 

finns andra lösningar som är bättre och dels att studera skolor som är mer framgångsrika än 

andra i hur man hanterar skolfrånvaron. Genom att intervjua de rektorer på de skolor där 

frånvaron är lägst blir det kanske tydligare på vad dessa skolor gör rätt och som senare kan 

överföras till andra skolor. På det sätt skulle man kunna ringa in framgångsrika koncept som 

skulle kunna fungera på flera skolor där kommunen kan använda sig av dessa som 

vägledande råd till skolor, som kanske inte har lika fungerande rutiner kring frånvaro. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Total frånvaro bland högstadieskolor 
  

Totala frånvaronivåer bland kommunalahögstadieskolor i Halmstad kommun HT2015 

 Antal med >10% 

frånvaro 

Antal 

elever 

Andel % med >10% 

frånvaro 

Brunnsåkersskolan 118 520 22,69% 

Furulundsskolan 96 575 16,70% 

Fyllingeskolan 66 446 14,80% 

Getingeskolan 97 503 19,28% 

Gullbrandstorp-

sskolan 

44 412 10,68% 

Stenstorpsskolan 42 251 16,73% 

Söndrumsskolan 77 436 17,66% 

Trönningeskolan 99 447 22,15% 

Vallåsskolan 123 611 20,13% 

Östergård 167 588 28,40% 

Österled 81 266 30,45% 

Totalt:              1500 9141 16.41% 

  

 

 

 

 

  

 



46 
 

Bilaga 2 –Totala antalet elever per skolenhet 

Antal elever inom % med frånvaro/enhet 

Enhet 10-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Bå 88 26 4 0 0 

Fl 73 20 3 0 0 

Fy 49 14 2 0 0 

Ge 68 23 3 3 0 

Gt 34 8 2 0 0 

St 37 3 2 0 0 

Sö 62 13 1 0 1 

Tr 85 11 3 0 0 

Vå 103 19 1 0 0 

Ög 112 44 6 5 0 

Öd 59 18 4 0 0 

 Totalt 1174 276 36 11 1 
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Bilaga 3 - Totala antalet elever per skolenhet i procentkategorier 
  

Antal elever inom % med % av elever/enhet 

Enhet 10-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

      

Bå 16,92% 5,00% 0,77% 0,00% 0,00% 

Fl 12,70% 3,48% 0,52% 0,00% 0,00% 

Fy 10,99% 3,14% 0,45% 0,00% 0,00% 

Ge 13,52% 4,57% 0,60% 0,60% 0,00% 

Gt 8,25% 1,94% 0,49% 0,00% 0,00% 

St 14,74% 1,20% 0,80% 0,00% 0,00% 

Sö 14,22% 2,98% 0,23% 0,00% 0,23% 

Tr 19,02% 2,46% 0,67% 0,00% 0,00% 

Vå 16,86% 3,11% 0,16% 0,00% 0,00% 

Ög 19,05% 7,48% 1,02% 0,85% 0,00% 

Öd 22,18% 6,77% 1,50% 0,00% 0,00% 

 Totalt 11,47% 2,43% 0,32% 0,18% 0,01% 
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Bilaga 4- Intervjuguide, äldre version (Rektorer) 

Inledande frågor & Bakgrundsfrågor 

– Yrke 

– Arbetsplats: Hur länge har du arbetat som rektor på denna skola? 

– Beskriv er skola lite kort? 

 

Ogiltig frånvaro & Inrapportering 

1. Kan du ge en ungefärlig bild på hur stor er skolfrånvaro är idag? 

2. Hur har den ogiltiga skolfrånvaron sett ut på er skola tidigare? 

3. Tror du skolfrånvaron kommer att sjunka eller öka framöver? 

4. Känner du till att er skola är bland de skolor som under HT 2015 har högre respektive lägre 

nivåer av ogiltig frånvaro i Halmstad Kommun? 

5. Vad är det som gör att ni har den frånvaron som ni har tror du? jämfört med andra skolor i 

Halmstad kommun? 

6. Beskriv vilka insatser skolan har för elever med ogiltig frånvaro? 

7. Anser du att skolan har kontroll över situationen om ogiltig frånvaro? 

8. Hur registreras skolfrånvaron? 

9. Hur ser du på skolans regler och vanor för hur man registrerar ogiltig frånvaro? 

10. Hur skulle du velat att inrapporteringsprocessen fungerat? 

Insatser 

11. Beskriv vilka insatser skolan har för elever med ogiltig frånvaro? Hur ser du på det? Tycker 

du att det fungerar?  

12. Upplever du dig själv i hanterandet av skolfrånvaro? 

13. Finns det andra instanser som arbetar specifikt med skolfrånvaro? 

14. Vet du om kommunen har några uppsatta riktlinjer för hur skolan skall arbeta med ogiltig 

frånvaro? 

Skolkultur 

15. Berätta vad som utmärker din skola? 

16. Skulle du säga att din skola representerar en specifik skolkultur (osynliga regler och vanor)? 

Hur ser den ut i sådana fall? 

Marknadsorientering och mäthysteri 

17. Tycker du er skola rör sig alltmer mot att vara marknadsorienterad (alltmer fungera som en 

marknad med konkurrens)? Hur ser du på det? Är det något som märks i sådana fall på vilket 

sätt? 

18. Tycker du er skola fokuserar alltmer på att utvärdera och mäta resultat?  Är det något som 

märks i sådana fall på vilket sätt? 
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Bilaga 5- Intervjuguide, nya versionen (Rektorer) 

 

Inledande frågor & Bakgrundsfrågor 

– Yrke 

– Arbetsplats: Hur länge har du arbetat som rektor på denna skola? 

– Beskriv er skola lite kort? 

  

Inrapportering 

1. Vad betyder skolfrånvaro för dig? 

2. Vad är din erfarenhet av elever med skolfrånvaro? 

3. Hur registrerar ni skolfrånvaron? 

4. Hur ser du på skolans regler och vanor för hur man registrerar ogiltig frånvaro? 

5. Hur skulle du velat att hanterandet av skolfrånvaro fungerat? 

6. Kan du ge en ungefärlig bild på hur stor er skolfrånvaro är idag? 

7. Hur har den ogiltiga skolfrånvaron sett ut på er skola tidigare? 

8. Tror du skolfrånvaron kommer att sjunka eller öka framöver? 

9. Känner du till om er skola är bland de skolorna i kommunen som under HT 2015 har högre 

respektive lägre nivåer av ogiltig frånvaro? 

10. Vad är det som gör att ni har den frånvaron som ni har tror du? Jämfört med andra skolor i 

Halmstad kommun?  

11. Anser du att skolan har kontroll över situationen om ogiltig frånvaro? 

 

Insatser 

12. Beskriv vilka insatser skolan har för elever med ogiltig frånvaro? Hur ser du på det? Tycker 

du det fungerar? 

13. Upplever du dig själv ensam i hanterandet av skolfrånvaro? 

14. Finns det andra instanser som arbetar specifikt med skolfrånvaron? 

15. Vet du om kommunen har några uppsatta riktlinjer för hur skolan skall arbeta med ogiltig 

frånvaro? 

 

Intern Påverkan 

16. Upplever du att det finns några inre faktorer som påverkar er skolfrånvaro? 

17. Hur upplever du att det hänger ihop med er skolfrånvaro? 

 

Extern Påverkan 

18. Upplever du att det finns några yttre faktorer som påverkar er skolfrånvaro? 

19. Hur upplever du att det hänger ihop med er skolfrånvaro?   
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Bilaga 6- Intervjuguide (Utredare) 
 

Inledande frågor & Bakgrundsfrågor 

● Yrke/uppdrag? 

● Hur länge har du arbetat med detta? 

● Hur länge har du arbetat med detta i kommunen? 

● Beskriv ditt uppdrag lite kort? 

● Varför ska detta undersökas? 

● Varför just nu? 

  

Ogiltig frånvaro & Inrapportering 

1.  Kan du ge en ungefärlig bild på hur stor skolfrånvaron är idag för Halmstad kommun? 

2.  Hur har frånvaron sett ut i kommunen historiskt? 

3.  Tror du frånvaron kommer sjunka eller öka framöver? 

4.  Hur ser Halmstad kommun ut jämfört med andra kommuner? 

5.  Vad är det som gör att Halmstad kommun har den frånvaron som ni har tror du? 

6.  Beskriv vilka insatser kommunen har för elever med ogiltig frånvaro? 

7.  Skolverket påstår att många kommuner kritiseras för att insatserna inte tillräckligt 

följs upp, hur ser det ut i kommunen och hur tycker du insatserna fungerar? 

8.  Anser du att kommunen har kontroll över frånvarosituationen? 

9.  Hur registreras skolfrånvaron? 

10.  Hur ser du på kommunens regler och vanor för hur man registrerar frånvaro? 

11.  Hur skulle du velat att registreringen fungerat? 

 

Åtgärder 

12.  Vad ska man göra åt skolfrånvaron? 

13.  Kan kommunen få stöd från någon? 

14.  Finns det personal som arbetar specifikt med skolfrånvaron förutom du, jobbar du 

ensam? 

 

Skolkultur 

15.  Skulle du säga att skolor representerar en specifik skolkultur? Hur ser dem ut i 

sådana fall? 

16.  Tycker du att dem har förändrats över tid? 

 

Marknadsorientering och mäthysteri 

19.  Tycker du att skolor i kommunen alltmer rör sig mot att vara marknadsorienterade? 

Hur ser du på det? Är det något som märks? 

20.  Tycker du att skolor i kommunen fokuserar alltmer på att utvärdera och mäta 

resultat? Hur ser du på det? Är det något som märks? 
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  Bilaga 7- Mejlintervju (It-samordnare) 

  

·       Hur stor är den ogiltiga frånvaron i Halmstads kommun? 

·       Vem är ansvarig för att samla in informationen kring detta, är det varje enskild 

skola eller sker det centralt? 

·       Vilka skola har högst resp. lägst frånvaro? 

·       Hur tar man fram dessa siffror? 

·       Kan man titta tillbaka i tiden? 
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