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ABSTRACT 

This thesis has been written within the research project “Tillfälligt Uppbrott”, which concerns 

youths who have run away or been thrown out of their homes. The project is based on a na-

tional poll among more than 3000 high school students. Our purpose has been to study  

youths who have left home and their own experiences. We have looked at all the question-

naires in which the youths stated they had left home and focused on their answers to five open 

questions. The answers have been categorized in themes and the results have been put up 

against a certain amount of background variables. The concentration is foremost qualitative 

but there are also features of quantitive data. In our analysis we have used the new sociology 

of childhood which is based on social constructionism.  In our result we have learned what the 

youths see as the reasons for the breakups, what they missed, how they provided for them-

selves and what happened to them during the time away from home, as well as gotten exam-

ples on how the experience affected them, both positively and negatively.  
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2 Inledning  

Finns det barn och unga i dagens Sverige som inte har ett hem, som inte känner sig trygga i sitt 

hem, som blir utkastade från sina hem eller väljer att rymma från sina hem? Svaret är ja. Det kan 

tyckas anmärkningsvärt att situationen ser ut på detta sätt i en så välutvecklad välfärdsstat som 

Sverige men det är ett faktum.  

Barn och ungas uppbrott från hemmet är ett område inom forskningen i Sverige som det inte 

fokuserats på i speciellt stor utsträckning. Den tidigare forskningen på området har mestadels 

bedrivits i USA och i Storbritannien. I Sverige har forskning bedrivits sedan mitten av 1990-talet 

av Yvonne Sjöblom på Institutionen för Socialt arbete vid Stockholms Universitet (1995, 2002 & 

2006). Resultaten från dessa studier visar bland annat att ungdomar och föräldrar ger en sam-

stämmig bild av en konfliktfylld relation som orsaken till uppbrottet. Socialsekreterare som 

kommit i kontakt med problematiken uppfattade att en majoritet av ungdomarna hade rymt och 

inte blivit utkastade, men att dessa ungdomar ofta känt sig tvingade att lämna hemmet (Sjöblom, 

2002).  

Det saknas dock mycket kunskap om dessa unga människor i Sverige. Det finns inte uppgif-

ter om vilka de är, hur många de är eller varför de lämnar sina hem. En klientgrupp som vi allde-

les säkert i vårt framtida yrke som socionomer kommer att komma i kontakt med är just utsatta 

barn och unga och därför är det extra viktigt att ge denna grupp mer uppmärksamhet och då 

framförallt genom att fokusera på deras egna erfarenheter och deras egen syn på uppbrott från 

hemmet. 

Vi har valt att i uppsatsen lägga fokus på ungdomars egna upplevelser av att rymma och/eller 

att bli utkastad hemifrån. För att redovisa detta har vi studerat fem öppna svar i en rikstäckande 

enkät bland gymnasieungdomar. Dessa öppna svar har kategoriserats och analyserats bland annat 

genom att ställas mot ett antal bakgrundsvariabler samt utifrån det barndomssociologiska para-

digmet.    

I enlighet med att lägga fokus på ungdomarnas egna upplevelser har vi valt att utgå från soci-

alkonstruktionismen och det barndomssociologiska perspektivet som referensram. Barndomsso-

ciologin utgår från att barndomen inte är en struktur utan att det är något som konstrueras i en tid 

och på en plats av olika aktörer (Andersson & Swärd, 2007). Barn och unga ses i och med denna 

teori som handlande subjekt, med förmåga att uttrycka sig och agera självständigt (ibid.). 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna uppsats är att studera fenomenet ungdomar som rymt och/eller blivit utkas-

tade hemifrån och deras egna upplevelser av detta uppbrott. 

De frågeställningar vi kommer att utgå från är: 

1. Vad ser ungdomarna som orsaker till att de rymt/blivit utkastade hemifrån?  

2. Hur beskriver ungdomarna att de upplevde tiden hemifrån?
1
 

3. Hur beskriver ungdomarna att uppbrottet påverkat dem, vilka positiva och negativa erfaren-

heter redovisar de i samband med uppbrottet.  

                                                 
1
 Om ungdomen lämnat hemmet vid flera gånger avses det senaste tillfället. 
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2.2 Definitioner 

Att rymma eller kastas ut hemifrån är begrepp vilka väcker olika associationer. Sjöblom (2002) 

beskriver hur rymma är synonymt med att fly och smita, medan att kastas ut kopplas till att ute-

stängas och tvingas bort. Båda begreppen står för att ungdomar lämnar hemmet på ett oaccepta-

belt och normbrytande sätt. Sjöblom skriver vidare att uttrycken är nära sammanflätade och hur 

uppbrottet definieras hänger samman med vem som tolkar det. Det är vanligt att ungdomarna och 

föräldrarna har helt olika bild av vad som hänt. Ungdomen kan känna sig tvingad att lämna 

hemmet, medan föräldern ser det som att ungdomen frivilligt väljer att rymma. Definitionerna av 

rymmande ungdomar inom forskning kan skilja sig åt mellan olika länder, bland annat beroende 

på lagstiftning (ibid.). I Storbritannien har ungdomar över 16 år rätt att lämna hemmet med för-

äldrars tillstånd, i Sverige har ungdomar ingen laglig rätt att flytta hemifrån förrän de är 18 år. I 

forskning från USA definieras gruppen oftast genom ungdomens ålder, frånvaro av medgivande 

samt tiden hemifrån, vilket ofta rör sig om minst ett dygn. Sjöblom skriver vidare hur Mike Stein 

och den senaste forskningen i Storbritannien har influerats av de amerikanska studierna och an-

vänder sig också av dessa tre kriterier, men Stein lägger till de grupper som tvingats hemifrån 

samt de som stadigvarande vistas hemifrån. Sjöblom har anammat Steins definition i sin avhand-

ling (ibid.) och i sin nuvarande studie definierar hon rymning/utkastning på följande sätt: ”med 

att rymma/kastas ut hemifrån menar vi att du ska ha varit hemifrån i 24 timmar utan att dina för-

äldrar vet var du är och utan deras tillstånd” (Enkäten, sida 2). I och med att vi skriver vår upp-

sats inom Sjöbloms studie är det också den definition vi kommer att använda oss av. Vi kommer 

i uppsatsen att parallellt att använda oss av begreppen rymma och/eller kastas ut hemifrån samt 

uppbrott från hemmet, som då innefattar båda scenarierna.   

Ungdomar definieras ofta som någon som är på väg att bli vuxen och på vägen går igenom 

diverse ålderspassager där de har olika rättigheter och skyldigheter. Ungdomstiden är en fysiolo-

gisk utvecklingsfas, en psykologisk livsfas och en social kategori som får sin bestämning i ett 

diskursivt spel (Sjöblom, 2002). 

Få författare har beskrivit betydelsen av hem för ungdomar. Peled & Muzicant (2008) har 

dock skrivit om betydelsen av hem för 15 flickor i Israel. Hemmet ses som något betydelsefullt 

för ungdomar i allmänhet och för flickor i synnerhet, en plats för individuell och social utveck-

ling. Flickorna som beskriver att de har ett hem, gör dock skillnad på det ideala hemmet och det 

faktiska hemmet. Det ideala hemmet beskrivs utifrån ord såsom värme och kärlek, acceptans, 

stöd, skydd, omtanke och stabilitet. Det faktiska hemmet beskrivs helt annorlunda, som ett fäng-

else, en plats de inte har tillåtelse att lämna annat än för skola, arbete och sysslor. Vi tilltalades av 

denna tvådelade definition av hem då den stämmer väl överens med hur vi upplever att många 

ungdomar i vår studie ser på sina hem.  
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3 Kunskapsläget: vad vet vi om ungdomar som 

rymmer eller blir utkastade hemifrån? 

3.1 Litteraturen  

Här följer en kort sammanfattning av den litteratur vi använt oss av då vi skrivit vår översikt över 

tidigare forskning. Detta för att läsaren ska få en tydligare bild av när forskningen är utförd, vil-

ket urval som gjorts samt vilken typ av forskningsmetoder som använts, allt för att kunna ställa 

källorna mot varandra. 

 

Kempf-Leonard & Johansson (2007) har gjort en kvantitativ studie av unga arresterade mel-

lan åren 1997 och 2003. 6473 av de arresterade utgör huvudmaterialet. Datan är självrapporterad 

från rymmande ungdomar, föräldrar och poliser i USA och redovisas i artikeln Gender and ru-

naways. Riskfactors, delinquency and juvenile justice experiences. 

 

2006 publicerades artikeln Understanding runaway teens, skriven av Martinez som har inter-

vjuat 23 rymmande ungdomar, 13 till 17 år, 18 flickor och fem pojkar, från olika minoritetsgrup-

per i USA. 

 

Sayfer et al. (2004) genomförde kvalitativa intervjuer med 61 amerikanska ungdomar och de-

ras föräldrar. Deras olika perspektiv på rymning presenteras i artikeln Adolescents´ and parents´ 

perceptions of runaway behaviour: Problems and solutions. 

 

Sjöblom (1995) har skrivit FOU-rapporten När banden brister. Varför rymmer ungdomar 

hemifrån? vilken innehåller resultat från intervjuer med 15 ungdomar som rymt eller blivit utkas-

tade hemifrån och deras föräldrar. 2002 publicerades Sjöbloms avhandling På väg ut. När ung-

domar rymmer och kastas ut hemifrån – ur socialtjänstens perspektiv, i vilken hon har genomfört 

20 kvalitativa gruppintervjuer med socialsekreterare från Stockholms socialdistrikt och två stads-

delsnämnder. Dessa gruppintervjuer har kompletterats med individuella intervjuer med 49 av 

socialsekreterarna. Intervjuerna gjordes för att studera 96 ärenden rörande ungdomar som 

rymt/blivit utkastade under det senaste året. Leaving home early: Passing from girlhood to wo-

manhood (Sjöblom, 2006) är en artikel vilken bygger på empiri från djupintervjuer med 12 unga 

kvinnor med erfarenheter av att rymma hemifrån och tar upp hur dessa erfarenheter har kommit 

att påverka övergången från tonårstjej till ung kvinna. 

 

Slesnicks bok Our runaway and homeless youth. A guide to understanding från 2004 innehål-

ler bland annat data från kvalitativa intervjuer med tre amerikanska ungdomar som rymt hem-

ifrån och en förälder till en ungdom som rymt. Intervjupersonerna ger en bild av hur de förstår 

orsakerna till rymningen och tiden därefter.  

 

Steins (1999) studie Still running. Children on the streets in the UK är ett gediget material 

bestående av bland annat 13000 enkätsvar från ungdomar och 200 enskilda intervjuer. Studien 

fokuserar på ungdomar under 18 år som rymt eller kastats ut hemifrån. Rees och Lee (2005) följ-

de upp Steins forskning med Still running II – Findings from the Second National Survey of Yo-

ung Runaways och kom fram till liknande resultat som Stein presenterade sex år tidigare. 
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Suk-Ching Lius (2005) artikel Perceived parent-child adjustment in the family reunification 

among a group of runaway adolescents in Hong Kong beskriver hur 16 unga killar i Hong Kong 

upplevde sin tid på rymmen och vad som var avgörande för deras del då det handlade om att 

återvända hem och stanna kvar hemma.  

 

Artikeln A longitudinal study of early adolescent precursors to running away skriven av Ty-

ler & Bersani (2008) bygger på en stor rikstäckande amerikansk studie. 1690 ungdomar var vid 

tidpunkten för den första undersökningen 1997 12-16 år gamla, uppföljningar gjordes 1999, 2000 

och 2001. De fokuserade således på ungdomar som inte rymt tidigare och följde dessa för att 

utröna vad som skulle kunna orsaka att de senare rymmer. 

 

Whitbeck & Hoyt (1999) genomförde i USA under 18 månader åren 1995-1996, 602 inter-

vjuer med rymmande och hemlösa ungdomar och 201 av deras föräldrar. Resultaten behandlar 

tiden innan, under och efter rymningen eller hemlösheten och presenteras i boken Nowhere to 

grow: Homeless and runaway adolescents and their families. 

 

Slutligen har vi läst två rapporter och en handbok från Stockholms Stadsmission; Om ingen 

ser mig, finns jag inte! (2004), Barn och unga i hemlöshet. Rapport från en osynlig del av Sveri-

ge (2007) samt Barn och unga i hemlöshet, vuxna i maktlöshet (2008), vilka tar upp anledningar 

till att ungdomar blir och är hemlösa i Stockholm baserat på intervjuer, observationer och prak-

tiskt arbete med sammanlagt 41 unga hemlösa under en treårig period.  

 

För att få en tydligare struktur på den litteratur vi tagit del av kommer vi att presentera empiri 

från studierna under olika teman. De teman vi kommer att utgå ifrån är; vem är den rymmande 

ungdomen?, anledningar till uppbrottet, tiden hemifrån samt hur ser insatserna kring dessa ung-

domar ut?  

3.2 Vem är den rymmande ungdomen? 

Sjöblom (2002) studerade de ungdomar i Stockholms kommun som kommit i kontakt med soci-

altjänsten för att de rymt hemifrån. Dessa ungdomar utgör åtta procent av socialtjänstens barn- 

och ungdomsärenden. Det varierar dock mycket mellan olika distrikt, vilket inte bara kan förkla-

ras med olika benägenhet att rymma, utan också med att olika socialtjänster har varierande kun-

skap om ämnet eller definierar fenomenet på olika sätt. I de flesta ärenden uppfattades det som 

att ungdomarna självmant rymt. Steins studie (1999), som till skillnad från Sjöbloms forskning 

inte enbart riktar sig till ungdomar som kommit i kontakt med socialtjänsten och dessutom är 

rikstäckande, visar att det är ungefär 16,5 procent av de brittiska ungdomarna som någon gång 

rymt eller blivit utkastade och elva procent av alla ungdomar har vid dessa tillfällen stannat borta 

över minst en natt, allt detta innan de fyllt 16 år. Vidare uppger nästan en femtedel av dessa ung-

domar att de lämnat hemmet efter att ha blivit utkastade. Denna studie visar på höga men ändå 

trovärdiga siffror då de bekräftas av den stora uppföljande undersökning som gjorts av Rees & 

Lee år 2005. Deras resultat visar dock att siffran över hur många som anser sig ha blivit utkasta-

de har ökat till en fjärdedel. Ungdomarna kan enligt Stein delas in i fyra subgrupper: 1) Unga 

som rymmer en eller två gånger, men som inte spenderat en natt hemifrån. 2) Unga som rymt en 

eller två gånger och som har spenderat minst en natt hemifrån. 3) Unga som rymmer upprepade 

gånger, men som inte klippt banden till familjen. 4) Unga som rymt och klippt banden till famil-

jen.  
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Amerikanska siffror från Substance Abuse and Mental Health Services Administrations visar 

på att 1.6 miljoner amerikanska ungdomar mellan 12 och 17 år rymde hemifrån och sov på gatan 

under år 2001, vilket motsvarar drygt sju procent av alla ungdomar (Tyler & Bersani, 2008). 

Slesnicks (2004) siffror från General Accounting Office (GAO) visar på en medelålder på 15.8 

år, vilket bekräftas av Whitbeck & Hoyt (1999) som skriver att majoriteten av rymmarna i deras 

material var 16 år gamla. Whitbeck & Hoyt skriver vidare att medelåldern på ungdomar som 

rymmer hemifrån för första gången är 13.5 år för både pojkar och flickor. Rees & Lee (2005) 

uppger att majoriteten av ungdomarna som rymt i deras undersökning är mellan 13 och 15 år. 

Uppgifterna kring kön är något som skiljer sig mellan de olika författarna. Enligt Sjöbloms 

(2002), Steins (1999) och Rees & Lees (2005) forskningar är det mycket vanligare att flickor 

rymmer hemifrån än att pojkar gör det.  Även siffror från amerikanska GAO visar på samma ten-

denser (Tyler & Bersani, 2008). Whitbeck & Hoyt (1999) däremot presenterar data från härbär-

gen runt om i Nordamerika som visar på att lika många flickor och pojkar rymmer. Alla dessa 

undersökningar bygger på stora urval något som skulle kunna tyda på god representativitet. Hur 

kommer det sig då att resultaten ser olika ut? En förklaring skulle kunna vara att då Whitbeck & 

Hoyts uppgifter är något äldre, från 1989, har troligen situationen förändrats under åren som gått. 

Sjöbloms (2002) studie visar även att invandrarungdomar är överrepresenterade bland rym-

marna i Sverige. Detta står i motsats till Steins (1999) resultat som visserligen visar på att det 

finns skillnader då det kommer till etnicitet, men här handlar det om att minoritetsgrupper är un-

derrepresenterade. Dessa skillnader skulle kunna ha att göra med våra länders olika integrations-

politik, hur många invandrare som kommer till våra respektive länder och vem som definieras 

som en invandrare. Det kan också ha att göra med hur författarna definierat invandare eller mino-

ritetsgrupper. Urvalet är också av betydelse för att förstå skillnaderna. Då Sjöbloms studie bygger 

på fakta om de ungdomar som kommit i kontakt med socialtjänsten i samband med sitt uppbrott, 

kan hennes resultat snarare var ett uttryck för en överrepresentation av invandrarfamiljer hos so-

cialtjänsten. 

De ungdomar som rymmer kommer i allmänhet från de resurssvaga familjerna i samhället 

(Sjöblom, 2002). Detta verkar gälla även för de amerikanska rymmarna då Whitbeck & Hoyt 

(1999) skriver att rymmarna tenderar att komma från låginkomsttagande familjer. Stein (1999) 

påpekar dock att det finns en starkare koppling mellan rymning och familjekonstellationer och att 

den ekonomiska situationen i dessa fall inte är av lika stor betydelse. Han skriver vidare att ung-

domar som lever med en ensamstående förälder eller en styvförälder rymmer betydligt oftare än 

de som lever med båda sina biologiska föräldrar, oberoende av ekonomiska faktorer. Sjöblom 

(1995) delar Steins åsikt kring familjekonstellationers betydelse och de allra flesta ungdomar i 

hennes studie levde med en ensamstående mamma och hade erfarenhet av skilsmässa. Det finns 

dock studier som motsäger dessa uppgifter. Kempf-Leonard & Johansson (2007) hänvisar till 

amerikanska siffror från senare år vilka visar på att flickor som levt med bara en ensamstående 

förälder rymmer i mindre utsträckning än de som levt med två föräldrar. Att dessa resultat går 

isär kan ha att göra med urvalet. Kempf-Leonard & Johansson (2007) har endast tittat på ungdo-

mar som blivit arresterade för att de rymt och det är inte helt osannolikt att det blivit en snedför-

delning vilket lett till att deras siffror pekar åt ett annat håll.  

3.3 Anledningar till uppbrottet 

Kempf-Leonard & Johansson (2007) ger fyra anledningar till att ungdomar lämnar hemmet. Det 

kan handla om att 1) Rymma för att söka äventyr. 2) Fly från konflikter i hemmet, dysfunktionel-

la och farliga familjesituationer, misshandel och/eller sexuellt utnyttjande. 3) Bli utkastad av fa-

miljemedlemmar, ofta som följd av problem med skolan eller kriminalitet. 4) Vara tvungen att 
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lämna familjen på grund av att den inte längre kan försörja alla medlemmar. Ett annat sätt att 

kategorisera rymmarna är att dela upp dem i ungdomar som rymmer från något och ungdomar 

som rymmer till något (Suk-Ching Liu, 2005, Martinez, 2006 och Tyler & Bersani, 2008). Bland 

ungdomarna som rymmer till något handlar det vanligen om att ungdomen har vänner som lever 

ett liv på gatan som anses vara spännande att prova på (Suk-Ching Liu, 2005), en längtan efter 

frihet och självständighet (Tyler & Bersani, 2008) eller ett sökande efter fest och äventyr (Marti-

nez, 2006). Enligt Tyler & Bersani (2008) dök tanken om att ungdomar också kunde rymma från 

något upp i slutet av 1970-talet. Forskarna lämnade då delvis tänkandet om att det bara var ung-

domens fel att han/hon rymde och såg att det kunde handla om en kombination av ungdomen och 

den miljö som omgav denne.  

Whitbeck & Hoyt (1999) uttrycker dock att de allra flesta ungdomarna faktiskt rymmer från 

något och då specifikt från problem inom familjen. Att familjen är den starkaste faktorn för att 

ungdomar ska lämna hemmet verkar de flesta av författarna i vårt material vara överens om 

(bland andra Stein, 1999, Suk-Ching Liu, 2005, Persson, 2007 och Tyler & Bersani, 2008). Pro-

blemen i hemmet är många och av varierande art. I det flesta fall rör det sig om konflikter i fa-

miljen, antingen mellan föräldrarna, mellan en biologisk förälder och ungdomen eller mellan en 

styvförälder och ungdomen (Stein, 1999, Sjöblom 2002, Slesnick, 2004, Martinez, 2006, Sjö-

blom 2006 & Tyler och Bersani, 2008). I Sjöbloms forskning från 1995, framkom att ungdomar 

och föräldrar ansåg att de bråkade om precis allt och att de hade en mycket dålig konfliktlös-

ningsförmåga vid tiden för uppbrottet.  

Det förekommer också fysisk och psykisk misshandel i familjerna, där i första hand ungdo-

marna utsätts för olika typer av våld (Stein, 1999, Suk-Ching Liu, 2005 & Martinez, 2006). I 

Sjöbloms studier från 2002 och 2006 finnes flickorna vara särskilt utsatta och då i synnerhet in-

vandrarflickorna i form av hedersrelaterade konflikter. Sjöblom (1995) tar dock upp en annan 

aspekt av problemet och det är tonåringar som slår sina föräldrar i samband med konflikterna, ett 

fenomen som verkar vara relativt vanligt enligt hennes resultat. Sexuella övergrepp förekom ock-

så som anledning till uppbrott i flera av undersökningarna och det var även här främst flickor 

som var drabbade av detta (Sjöblom, 2002 & Suk-Ching Liu, 2005). 

Över lag verkar det som att föräldrarna ofta har stora brister i sina föräldraförmågor (Suk-

Ching Liu, 2005). Det kan handla om att föräldrarna inte är tillräckligt kärleksfulla, stöttande 

eller omhändertagande i förhållande till sina barn (Slesnick, 2004 och Tyler & Bersani, 2008). 

Föräldrastilen var ofta auktoritär eller av ”låt gå” karaktär (Sjöblom 1995 & 2002). Flera av för-

äldrarna hade även problem med missbruk (Stein, 1999, Sjöblom 2002) eller befann sig i psykisk 

obalans (Sjöblom 2006). Utbildningsnivån var dessutom i allmänhet låg och hälften av alla för-

äldrar i Sjöbloms studie från 1995 stod utanför arbetsmarknaden.  

Att rymma kan även ses som en coping-strategi från ungdomens sida för att klara av den 

ohållbara hemsituationen (Suk-Ching Liu, 2005, Martinez, 2006). I Martinez (2006) undersök-

ning ansåg de flesta att det inte kunde vara värre att bo på gatan än att bo kvar hemma och de 

valde därför att lämna hemmet, vilket gav dem en känsla av kontroll. Själva rymningen var ofta 

en impulshandling utifrån en önskan om en omedelbar lättnad från sin börda, där ungdomen inte 

tänkte särskilt mycket på sin säkerhet. Många hoppades att deras uppbrott skulle innebära att 

familjedynamiken förändrades och att deras situation skulle bli bättre samt att deras föräldrar nu 

skulle visa hur mycket de brydde sig om dem.  

Uppbrottet kan också ha att göra med inflytande från kompisar och grupptryck (Martinez, 

2006) eller så kan det handla om att tillfälligt eller under en längre tid leva i ett utsatt bostadsom-

råde som präglas av kriminalitet eller fattigdom (Tyler & Bersani, 2008). Det är endast Tyler & 

Bersani (2008) som tar upp att uppbrottet kan bero på att ungdomen bor i ett riskfyllt bostadsom-

råde. Deras urval är relativt stort, 1690 ungdomar, och dessutom har deras resultat följts upp vid 
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tre tillfällen något som gör materialet trovärdigt. Vi tror att en anledning till att de fått fram dessa 

aningen unika uppgifter är att de hade en förförståelse om att just en riskfylld miljö hade betydel-

se för rymningsbenägenheten och de har därför valt att aktivt ställa frågor kring detta.  

Många av ungdomarna har också egna beteendeproblem. I Sjöbloms (1995) studie av 15 

ungdomar på rymmen hade alla ett starkt asocialt beteende som tog sig uttryck i utespring, sexu-

ellt utagerande beteende, kriminalitet, missbruk och/eller suicidförsök. Sjöblom (2002), Sayfer et 

al. (2004), Rees & Lee (2005), Martinez (2006) och Tyler & Bersani (2008) tar upp liknande 

problem. Steins studie (1999), pekar även den på att dessa faktorer spelar roll, han tar också upp 

depression och ilska som faktorer som kan leda till ett uppbrott. Han skriver dessutom att det är 

möjligt att se tydliga kopplingar mellan olika personliga problem och att rymma, men att det är 

svårt att veta vilket beteende som kommer först och utlöser det andra. 

Sjöbloms studie från 1995 tyder på att de flesta ungdomarna visar en större självinsikt än sina 

föräldrar när det kommer till att begrunda orsakerna till uppbrottet. Ungdomarna kunde reflektera 

över sin egen del i situationen och ta ansvar för sina handlingar. Föräldrarna däremot hade i stör-

re utsträckning en tendens att skylla ifrån sig och lägga hela ansvaret på barnet. Detta bekräftas 

av resultat från Sayfer et als. (2004) studie. Föräldrarna i deras undersökning lade ofta skulden på 

ungdomarna för att de rymt och kopplade rymningen till någon specifik händelse inom familjen. 

Ingen förälder uppgav att de själva gjort något som fått ungdomen att rymma och endast ett fåtal, 

7.3 procent, uppgav att rymningen berott på en förälder-ungdoms-konflikt. Dessa få skyllde dock 

konflikten på den andra föräldern eller på en styvförälder. Ungdomarna själva var däremot 

mycket mer benägna att ta ansvar för rymmandet och/eller att hitta förklaringar i familjedynami-

ken till att de rymt (ibid.).  

3.4 Tiden hemifrån 

Steins enkätstudie från 1999 visar att en tredjedel av alla som brutit upp från hemmet var borta 

endast över dagen, ytterligare en tredjedel var borta över en natt och en sjundedel var borta mer 

än en vecka. Bland dem som var borta längre perioder var minoritetsgrupper överrepresenterade, 

detsamma gällde ungdomar som ofrivilligt lämnat hemmet genom att de kastats ut. De allra flesta 

stannade i sitt närområde då de rymde. 40 procent sov hos kompisar, 25 procent hos släktingar 

och ytterligare 25 procent sov ”på gatan”.  

Slesnick (2004) beskriver fyra troliga scenarier då en ungdom rymmer till just en väns hem. 

Det första innebär att rymmaren är välkommen att bo där men de biologiska föräldrarna kontak-

tas ganska snart. Det andra scenariot går ut på att rymmaren tillbringat en hel del tid i vännens 

familj innan hon/han faktiskt rymmer och därför är vännens föräldrar medvetna om hemsituatio-

nen för rymmaren och låter denne stanna kvar. Rymmaren blir dock aldrig en del av familjen och 

till slut ringer vännens föräldrar de biologiska föräldrarna vilket leder till att hon/han rymmer 

igen. I det tredje bor rymmaren hos vännen men de biologiska föräldrarna vet var deras barn bor 

och börjar utöva påtryckningar på familjen för att få tillbaka sitt barn. Rymmaren känner att för-

äldrarna bryr sig och flyttar hem igen. Det fjärde och sista scenariot går ut på att rymmaren flyt-

tar runt hos flera olika vänner, vilka inte ens vet att hon/han rymt.  

I Stockholms Stadsmissions rapport Om ingen ser mig, finns jag inte! beskriver författarna att 

ett stort problem för dessa ungdomar är att de inte har någonstans att ta vägen (Gunnars & Kyl-

berg, 2004). De löser ofta situationen tillfälligt genom att sova hos kompisar - för att undvika 

gatan - men under sommarmånaderna kan ungdomarna komma att bo i tält och ibland sover de i 

bilar. För de hemlösa flickorna handlar det många gånger om att sova hemma hos killar som är 

äldre än dem själva, de tvingas mer eller mindre in i destruktiva förhållanden där de ofta blir sex-

uellt utnyttjade och tvingas sälja sig för att få tillfälligt tak över huvudet.  
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Enligt Stein (1999) hade de som är borta en kortare tid inte alltid problem att försörja sig då 

de oftast hade pengar med sig. De som var borta under längre perioder kunde däremot använda 

sig av olika typer av riskbeteenden för att få pengar. Det kunde röra sig om att stjäla, tigga, pro-

stituera sig eller sälja droger. De flesta i denna grupp litade dock på att vänner och släktingar 

kunde försörja dem. Det sistnämnda är något som Whitbeck & Hoyt (1999) instämmer i. I deras 

studie uppgav de flesta ungdomar att de lånar pengar till det de behöver. Gällande mat fick de 

flesta mat av vänner. Relativt få uppgav att de utbytte sexuella tjänster mot pengar, droger, eller 

någonstans att sova, vilket delvis motsäger det resultat från Gunnars och Kylberg (2004) som 

presenterats ovan. 

Unga hamnar än en gång i en utsatt situation då de befinner sig på gatan. Ungdomarna i Mar-

tinez (2006) studie berättar om att de ofta ägnade sig åt högriskbeteenden som oskyddat sex och 

prostitution. Deras liv var även präglat av hunger, rädsla, våld och ungdomsbrottlighet samt sui-

cidbeteenden. Martinez reflekterar också över drogerna. Många ungdomar missbrukade narkotika 

då detta innebar en lättnad och en trygghet och hjälpte dem att döva ångest, oro, stress och ilska. 

Även Kempf-Leonard & Johansson (2007) skriver om att de som lever på gatan löper stora risker 

att börja använda droger, få sexuellt överförbara sjukdomar, bli gravida, sluta skolan samt bli 

inblandade i våldsamma situationer. Riskerna på gatan verkar var större för flickor än för pojkar. 

Slesnick (2004) skriver om det brottsliga beteendet som ofta är kopplat till detta riskfyllda liv. 

Det kan handla om att stjäla mat eller att bryta sig in i övergivna hus för att ha någonstans att 

sova. De nya kontakter som ungdomarna knöt på gatan var ett sätt att undvika riskerna. Dessa 

nya vänner hade ofta mer erfarenhet av det livet och kunde bidra med värdefull information 

(Slesnick, 2004 & Martinez, 2006). Tyvärr kunde dessa kontakter ibland innebära en falsk trygg-

het och föra med sig en hel del risker (Martinez, 2006). 

Ungdomarna i Steins forskning (1999) vittnade om både bra och dåliga upplevelser och erfa-

renheter under tiden hemifrån. De kände att de fick tid att tänka och de kände en lättnad från 

pressen hemifrån. Det negativa var att de ofta utsattes för våld och sexuella övergrepp, de var 

hungriga, törstiga, rädda och ensamma. De 23 ungdomar Martinez (2006) intervjuat vittnade om 

att de lärde sig att det inte gick att fly från sina problem, att dessa fanns kvar även efter att de 

rymt. De kände också ofta en stor saknad efter sina familjer och sitt hem.  

Enligt Stein (1999) och Martinez (2006) upphörde rymningarna i princip alltid med att den 

unge återvände hem. 

3.5 Hur ser insatserna kring dessa ungdomar ut? 

Över hälften av ungdomarna i Sjöbloms (1995) studie hade en negativ inställning till socialtjäns-

ten. De kände sig inte lyssnade på och inte företrädda. Föräldrarna var betydligt mer nyanserade i 

sin inställning till socialtjänsten och kunde ta fram både positiva och negativa omdömen (ibid.). 

Socialsekreterarna i Sjöbloms forskning (2002) var tydliga med att de arbetade utifrån ett fa-

miljeperspektiv, där det är av största vikt att hålla ihop familjen och ha hela familjen som klient. 

Tyvärr var det tydligt att de unga förbisågs i detta perspektiv. Sjöbloms undersökning visar på att 

endast föräldrarna tillfrågades vid insatser som kräver samtycke. Om föräldrarna samtyckte an-

sågs ungdomar automatiskt också göra det och på så sätt fanns inte någon skillnad mellan ett fa-

miljeperspektiv och ett barn-/ungdoms perspektiv. Ungdomarna sågs heller inte som subjekt utan 

var underordnade föräldrar och socialtjänst, deras berättelser sågs inte som fullvärdiga förrän de 

berättade ”rätt” historia eller då någon annan intygade att det var sant. Även i Steins (1999) stu-

die fanns ungdomar som påpekade att hjälparna måste börja lyssna på ungdomarna och tro på 

deras historier.  
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Persson (2007) har också uppmärksammat detta fenomen och hon skriver: ”Att socialtjänsten 

arbetar utifrån ett familjeperspektiv när barn far illa kan ibland ske på bekostnad av barnets bäs-

ta” (s.5). Istället bör ett barnperspektiv tillämpas vid samhällets insatser kring hemlösa barn och 

ungdomar. Det skulle därmed anses oacceptabelt att slussa runt barnen och ungdomarna mellan 

olika myndigheter, enheter och handläggare och objektivera dem som ärenden (ibid.). Wrangsjö 

skriver i inledningen till Barn i hemlöshet, vuxna i maktlöshet (Gullström & Holm, 2008) att ett 

barnperspektiv inte alltid handlar om att tillmötesgå barns vilja eller begär, men det handlar i 

allra högsta grad om att tala med och lyssna på dem, att inte kränka dem och att ta dem på allvar. 

Det handlar om att inte ge upp förrän barnens syn på vad det är som pågår kommit fram, att tro 

på dem och stödja deras initiativ, att finnas där för dem utan att överge dem samt att erbjuda ge-

menskap och delaktighet utan tvång. Används denna definition av ett barnperspektiv som ut-

gångspunkt blir det tydligt att socialtjänsten i Stockholm inte har ett barnperspektiv då de arbetar 

med dessa utsatta ungdomar.  

Efter att ha läst Sjöbloms avhandling från 2002 blir det ännu tydligare vilket perspektiv soci-

altjänstens representanter har. Studien visar att socialsekreterarna hade en splittrad bild av ung-

domar som rymmer eller kastas ut hemifrån. De verkade alla vara överens om att ungdomarna 

levde under svåra hemförhållanden och att de är starka överlevare. Samtidigt beskrev de dem 

som manipulativa när de försökte få den hjälp de har rätt till. Ungdomarnas egna uppdrag till 

socialtjänsten uppfattades som irrelevanta och de bistod därför inte deras önskemål utan fokuse-

rade på annat. Ungdomar sökte ofta bostad och ekonomiskt bistånd på olika sätt, men socialsek-

reterarna ansåg att det var viktigt att socialtjänsten inte framstod som en bostadsförmedling för 

ungdomar och var därför mycket restriktiva med att hjälpa till på dessa punkter. Socialsekrete-

rarna hade istället en mycket stark bild av att problemen i första hand bestod av relationskonflik-

ter i hemmet och att dessa skulle lösas genom samtal, vilket stod i motsättning till det som famil-

jerna i allmänhet själva ville ha hjälp med. Kärnfamiljen var normen och det bästa var alltid att 

hålla ihop familjen. Socialsekreterarna ansåg själva att deras uppdrag gick ut på att förhålla sig 

neutrala och lyssna på både föräldrar och ungdomar. Om ungdomarna inte uppfattade detta var 

det deras eget fel, det låg i ungdomars natur att inte känna sig företrädda (ibid.). 

Sayfer et al. (2004) är några av dem som motsätter sig det familjeorienterade arbetssättet och 

de skriver om att myndighetsrepresentanterna, enligt de intervjuade ungdomarna och deras för-

äldrar i studien, borde fråga sig hur ungdomen respektive föräldrarna ser på familjesituationen. 

Planeringen för hur ungdomen skall återvända till sin familj måste utarbetas individuellt. Dessut-

om räcker det inte med provisoriska lösningar här utan de måste gälla över en längre tidsperiod 

och tillåtas att ta tid.  

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

I Sverige finns inga tydliga siffror på hur många ungdomar som rymmer hemifrån, men siffror 

från Storbritannien och USA visar på att det är så många som elva respektive sju procent som 

bryter upp från hemmet i dessa länder. Gällande vilka som rymmer hemifrån visar forskningen 

på olika mönster. Siffror och resultat går isär då det handlar om vilken roll kategorier som kön, 

etnicitet, ekonomisk status och familjekonstellationer spelar för ungdomars benägenhet att rym-

ma eller kastas ut. Forskningen visar att ungdomar kan rymma till något, så som frihet och även-

tyr, eller från något, så som konflikter i hemmet eller misshandel, sexuellt utnyttjande samt för-

äldrars egna problem och andra sårbarhetsfaktorer inom familjen. Andra faktorer som kan kopp-

las till uppbrott är egna beteendeproblem så som missbruk och kriminalitet. De flesta ungdomar 

som rymmer stannar i närområdet och är oftast borta över en natt. De litar på att vänner och släk-

tingar skall förse dem med mat och tak över huvudet. Det finns dock de som är borta betydligt 
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längre samt de som utsätter sig själva för större risker. Det kan handla om att sova på gatan, begå 

brott för att kunna försörja sig eller få någonstans att sova samt använda droger eller hamna i 

våldsamma situationer. De flesta insatser handlar om att så långt som möjligt arbeta tillbaka ung-

domen till den biologiska familjen. Socialtjänsten uttrycker själva att de arbetar efter ett familje-

perspektiv, men det står klart att detta ibland blir på bekostnad av ett barn- och ungdomsperspek-

tiv.  
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4 ”Tillfälligt uppbrott”, en pågående svensk 

studie 
2
 

”Tillfälligt uppbrott” är en pågående och rikstäckande svensk studie som baseras på enkätsvar
3
 

från gymnasieelever i årskurs två. Studien är den första i sitt slag i Sverige, den finansieras av 

Allmänna Arvsfonden och drivs av Yvonne Sjöblom och Sara Högdin. Avsikten med studien är 

”att uppskatta omfattningen i en normalpopulation av förekomsten av att rymma och kastas ut 

hemifrån” (Projektplanen, Sjöblom, 2007, sida 5). Samarbetsparters är Rädda Barnen, Stadsmis-

sionen och olika praktiker på fältet. 

Forskarna gjorde ett slumpmässigt urval men också delvis ett strategiskt urval. Sverige dela-

des upp i regioner utifrån den kommunindelning som finns tillgänglig hos Statistiska centralby-

rån. Kommuner har sedan slumpmässigt valts ur dessa indelningar. Från varje kommun har gym-

nasieskolor slumpats fram. Ambitionen har varit att få med stora skolor med många olika pro-

gram. Ingen friskola eller särskola finns representerad i urvalet. IV-programmet finns dock repre-

senterat. 13 olika kommuner ingår i urvalet, jämt fördelade över landet och sammanlagt finns 18 

gymnasieskolor med. Totalt har drygt 3000 enkäter samlats in. 

Samtliga deltagande elever är mellan 16 och 20 år, men majoriteten är mellan 17 och 18 år. 

Fem procent är yngre än 17 år och fem procent är äldre än 18 år. Totalt har studien ett externt 

bortfall på 13 procent - vilket anses lågt (S. Elofsson, personlig kommunikation, 17 december, 

2008) - på grund av frånvaro vid tillfället då enkäterna fylldes i.  

Enkäten är en översättning av den enkät som använts i studien Still Running. Children on the 

streets of the UK (1999) av Mike Stein och i uppföljningen till denna, Still Running II – Findings 

from the Second National Survey of Young Runaways (2005), av Rees och Lee. Sjöblom och 

Högdin har dock kompletterat enkäten genom att ändra vissa frågor så att de passar bättre till 

svenska förhållanden. De har bland annat tagit frågor från Levnadsnivåundersökningen, LNU, 

och från Undersökningen av levnadsförhållanden, ULF, och lagt till dessa i enkäten. De har på 

vissa frågor också lagt till fler svarsalternativ till exempel på den som handlar om ungdomarnas 

sexuella läggning. 

Enkäterna samlades in av Sjöblom och Högdin samt två av de personer som skulle komma att 

koda in enkätsvaren och detta skedde under våren 2008. Ungdomarna uppmärksammades speci-

fikt på att det i enkäten fanns frågor med öppna svarsmöjligheter och att det var önskvärt att de 

besvarade dessa. Enkätsvaren har sedan kodats in i SPSS av tre stycken kodare. 

Studien skall resultera i en rapport som kommer att publiceras av Rädda Barnen i mars 2009. Det 

är även tänkt att studiens resultat skall jämföras med resultat från Steins studie (1999).  

Som teoretisk utgångspunkt har forskningsprojektet utgått från den moderna barndomssocio-

login och dess syn på barn och ungdomstiden. De har även fokuserat på synen på den förlängda 

ungdomstiden samt övergången till vuxenblivandet (Sjöblom, 2008). 

Studien har tillämpat Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer som rekommenderas 

vid en kvantitativ studie, det vill säga informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskra-

vet och nyttjandekravet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2006). Eleverna fick infor-

mation om enkätens innehåll och syfte via ett så kallat veckobrev som skickats ut av gymnasie-

skolornas rektorer. Således visste de att enkäterna skulle delas ut vid det specifika lektionstillfäl-

                                                 
2
 Denna del är ett resultat av uppgifter som framkommit vid personlig kommunikation med Sara Högdin den 18 

november 2008 och Yvonne Sjöblom den 27 november 2008. 
3
 Se bilaga 1 för enkäten i sin helhet. 
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let och fick på så sätt valmöjligheten att komma till eller utebli från lektionen. Väl på lektionen 

informerades eleverna om att deras svar skulle behandlas anonymt. Eftersom samtliga respon-

denter är över 15 år har inget samtycke inhämtats från föräldrar eller vårdnadshavare utan elever-

na fick själva ta ställning till om de ville besvara enkäten eller inte. Den som inte ville vara med 

fick valmöjligheten att lämna klassrummet där och då. Ingen elev reste på sig och gick, dock 

lämnades enstaka enkäter in blanka. I enkäten framgår dessutom att det endast är forskarna själva 

som kommer att ha tillgång till det insamlade materialet och att uppgifterna därmed endast an-

vänds i forskningssyfte och inte lämnas vidare till utomstående. Eleverna informerades även om 

att forskarna skulle stanna kvar på skolan efter att eleverna fyllt i enkäten och att skolans kurator 

stod till förfogande om det var någon som ville prata efteråt. De fick också telefonnumret till 

BRIS stödtelefon.  

 



17 

5 Teoretiska perspektiv 

Här följer en redovisning av vår valda vetenskapsfilosofiska position samt vår teori. Vi har utgått 

från det nya barndomssociologiska paradigmet för att analysera våra resultat. Det har varit ett 

naturligt val då det lägger fokus på barn och ungas egna upplevelser (Andersson & Swärd, 2007). 

Utgångspunkten är att se barn som subjekt och som sociala aktörer, i vardagen och i forskningen 

(Eriksson & Näsman, 2008). Barndomssociologin bygger på socialkonstruktionismen, således 

har vi använt oss av detta perspektiv som vetenskapsfilosofisk position. Det råder viss oenighet 

om vilken term som skall användas för detta perspektiv; socialkonstruktionism eller socialkon-

struktivism. Vi har valt att använda termen socialkonstruktionism i vår uppsats eftersom våra 

källor i första hand refererar till detta begrepp.  

5.1 Vår vetenskapsfilosofiska position – Socialkonstruktionism 

Konstruktionismen är ett kunskapssociologiskt perspektiv vilket i ett samhälle avgör vad som 

uppfattas som normalt och acceptabelt och vad som uppfattas som avvikande vid en viss tidpunkt 

(Bergmark & Oscarsson, 2000). Konstruktionismen kan ses som en motpol till det objektivistiska 

synsättet som ser olika fenomen som ett uttryck för objektiva socioekonomiska förhållanden, 

konstruktionismen vill i stället se vilka samhälleliga, sociala processer som leder fram till att vis-

sa förhållanden uppfattas på ett visst sätt. Individer eller grupper i samhället tillskriver mening 

och betydelse åt olika fenomen vilket handlar om att inga förhållanden eller tillstånd är något, de 

blir något (ibid.). 

Berger och Luckmann etablerade 1966 det konstruktionistiska perspektivet. De skriver om 

hur de ser på verkligheten, det sociala livet, samhället, världen och vår kunskap om desamma, 

som socialt konstruerad, och inte utifrån objektiva förhållanden. De beskriver vidare hur en insti-

tution uppstår då en grupp människor delar vissa handlingsmönster för hur något skall utföras, 

externaliseras. Dessa handlingar objektiveras och blir till fakta om hur det är och hur det skall 

göras som sedan legitimeras och därmed förklaras varför de utförs. Detta leder till ett så kallat 

symboliskt universum som alla föds in i. Genom socialisation övertar och införlivar individer 

denna samhälleligt producerade kunskap som sin egen i en internaliseringsprocess (Berger & 

Luckmann, 1998).  

Socialkonstruktionismen har rötter från sociologin som sträcker sig ända tillbaka till tidigt 

1900-tal och till Mead som grundade uttrycket symbolisk interaktionism, vilket bygger på att 

människan skapar sin identitet genom daglig social interaktion med andra människor (Burr 

1998). Burr beskriver vidare hur Gergen på 1970-talet propagerade för att all kunskap, även den 

psykologiska, kommer från kulturen och historien och att denna kunskap skulle knytas samman 

med samhället, politiken och ekonomin. Vidare hävdade Gergen att allt varande är under ständig 

förändring. Från postmodernismen kom tankarna om att det inte finns någon absolut sanning och 

att det inte heller finns en värld som är ett resultat av dolda strukturer, i likhet med strukturalis-

mens grundtanke (ibid.). Postmodernister hävdar istället att pluralismen är ett bättre sätt att se på 

världen. Socialkonstruktionismen hämtar således influenser från flertalet discipliner (ibid.). 

Socialkonstruktionism pekar bland annat på betydelsen av att ha en kritisk inställning till 

människans sätt att se på och tolka världen och att vårt sätt, på vilket vi förstår världen, är socialt 

och kulturellt betingat (Burr, 1998).  

Barndomen är ett tydligt exempel på ett fenomen som förändras över tid och som är både kul-

turellt och socialt betingat och därför även kan kopplas till socialkonstruktionismen (Burr, 1998). 

Hur ett barn skall vara och hur det skall bete sig har förändrats över tid. Vad ett barn förväntas 
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kunna och klara av förändras även det över tid liksom vilka krav som ställs på barnens föräldrar i 

deras roll som fostrare (ibid.). Det socialkonstruktionistiska synsättet för oss därmed in på det 

barndomssociologiska paradigmet. 

5.2 Vår teori – Det barndomssociologiska paradigmet 

Barndomssociologin är ett relativt nytt paradigm som har lämnat stora avtryck i den moderna 

synen på barn och barndom inom forskningen (Andersson & Swärd, 2007). Den har sitt ursprung 

i en rad olika discipliner; sociologi, antropologi, psykologi, social geografi, historia och filosofi, 

vilka alla har bidragit till synen på och vetandet kring barn och barndom (James, Jenks & Prout, 

1998). Inom barndomssociologin fokuseras främst på barndomen och barns levnadsförhållanden 

i tid och rum, utan att vara specifikt intresserad av socialt utsatta situationer i förhållande till barn 

(Andersson & Swärd, 2007). Enligt Halldén (2007) ses barndomen inom denna inriktning som 

mångtydig och i ständig förändring. Det är något som konstrueras i en tid och på en plats av olika 

aktörer och diskursiva fält. Barndom är inte det görs. Barndomen är vidare något som blir be-

gripligt genom barnens vardagliga praktiker, där den utvecklas i relation till den familj barnet 

ingår i och de erfarenheter barnen får av de närvarande vuxna. I stället för att relatera det barn 

gör till en teori om kognitiv utveckling bör vi förstå handlingarna som uttryck för de sociala sy-

stem barn ingår i och förhåller sig till (ibid.).  

Halldén (2007) beskriver vidare barndomssociologin i sex olika punkter: 1) Barndom skall 

förstås som en social konstruktion och inte enbart som ett biologiskt fenomen. 2) Barndom kan 

aldrig särskiljas från variabler som klass, kön och etnicitet, utan de ges alltid en betydelse i sam-

hället. 3) Barns sociala relationer och kulturer är värda att studera i sin egen rätt då barn är en 

egen social grupp. 4) Barn är och måste betraktas som aktiva i skapandet av sitt eget sociala liv 

och inte ses som mottagare av påverkan. 5) Etnografi är en speciellt lämplig forskningsmetod för 

att studera barns perspektiv och således använda barn inom barndomsforskningen. 6) Att pro-

klamera ett nytt paradigm för barndomsforskning innebär att också delta i förändringen av barn-

domen. 

Christensen & Prout (2002) redogör för fyra sätt att se på barn: 1) objekt. 2) subjekt. 3) socia-

la aktörer. 4) deltagare/medforskare. Det är vanligt förekommande att se barn som objekt och det 

innebär att barnen inte ses som egna sociala varelser utan utifrån vuxnas perspektiv. Vuxna tar 

besluten åt dem och barnen har ingen eller liten rätt att själva uttrycka åsikter. Inom den andra 

kategorin ses barnet som en subjektiv människa. Barnets varande är då beroende av deras kogni-

tiva och sociala förmågor och hänsyn tas till barnets utveckling och mognad. Då barn betraktas 

som sociala aktörer är de mer subjekt än objekt. De ses som aktörer med egna erfarenheter och 

förståelser och inte bara som en del av familjen, skolan eller andra sociala institutioner. Kategori 

fyra är en utveckling av barn som sociala aktörer och barnen fungerar här som aktiva deltagare i 

forskningsprocesser.  

Enligt Halldén (2007) skall barndomen inte betraktas som en transportsträcka mot vuxenlivet, 

barn är en social grupp med förmåga till socialt aktörsskap. Detta är inte en självklarhet utan står 

i motsättning till många andra tankar som finns och har funnits om barn. Näsman (1995) beskri-

ver hur barn ofta får en karaktär av ”ännu inte vuxna” där barndomen framställs som en över-

gångsperiod utan eget värde. Barnens villkor bedöms utifrån vilken betydelse de har för barnen 

som vuxna, snarare än vad de har för betydelse för barnen i nuet. Detta förstärks delvis av ut-

vecklingsteorier med stadieindelning där barndomen beskrivs som en väg ut ur omognad, okun-

nighet och oförmåga (ibid.). Enligt dessa tankeströmningar är barn små, mjuka, sårbara, svaga, 

oberäkneliga och outvecklade. De behöver föda, fysiskt skydd, träning, vård, omsorg samt fost-

ran och skolning för att bli kompetenta och välanpassade.  
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De som betraktar barnet på detta sätt har en bild av barndomen som becoming, det vill säga 

att barnet är på väg att bli något, medan barndomssociologerna snarare ser på barnet som being, 

något som är här och nu (Halldén, 2007). James, Jenks & Prout (1998) tar upp ett antal diskurser 

om synen på barn. De skriver om det pre-sociologiska barnet som kan ses som en motsvarighet 

till barn som becoming och inom denna kategori finner de fem olika sätt att se på barn som varel-

ser i utveckling, utan egentligt värde här och nu; 

1. Det onda barnet bär på mörka krafter som riskerar att släppas fria om barnen inte uppfostras 

till goda medborgare och socialiseras in i den civiliserade världen. Barnen bör därför undvika 

farliga miljöer där de riskerar att hamna i dåligt umgänge eller utveckla dåliga vanor.  

2. Det oskuldsfulla barnet står i motsats till det onda barnet och föds gott, fritt och klarsynt. Det-

ta är egenskaper att fokusera på genom hela uppväxten, i relationen till de vuxna.  

3. Det immanenta barnet ses som ett oskrivet blad som under sin uppväxt formas av sina upple-

velser och intryck. 

4. Det naturligt utvecklande barnet anses gå igenom en mognadsprocess där varje utvecklings-

nivå ger dem en högre kompetens och status hos vuxna. 

5. Det omedvetna barnet anses vara styrt av olika drifter och impulser och saknar därmed egna 

mål med sitt handlande. Barnet behöver därmed vägledning in i vuxenlivet. 

Som motsvarighet till barn som being nämns det sociologiska barnet. Inom detta fält kan barn 

och dess sociala kontext förstås på fyra olika sätt. Dessa diskurser är på olika sätt uttryck för hur 

det är möjligt att se på barn som varande här och nu och hur barn som kategori förhåller sig till 

andra kategorier av människor i samhället; 

1. Barn som socialt konstruerade: Kategorin barn konstrueras på olika sätt i olika samhällen 

beroende av sociala, politiska, historiska och moraliska kontexter. Barndom är ingen statisk 

konstruktion och det normala och förväntade i förhållande till barndomen påverkas av för-

ändringar i samhället.  

2. Barn som subgrupper: Barn är inte en enhetlig grupp utan olika barn upplever olika barndo-

mar och konstruerar sin värld bland annat utifrån variabler som kön, ålder, klass och etnicitet. 

Det finns olika ungdomskulturer och de olika grupperna vill bli förstådda utifrån sin egen 

rätt. 

3. Barn som minoritetsgrupper: Barnen ses i denna tradition som en undergrupp i förhållande 

till andra grupper i samhället. De diskrimineras i samhället och har en lägre status än de vux-

na, under föreställningen att de skall tas omhand och skyddas. Dock ses barnen här som med-

vetna och aktiva varelser.  

4. Barn som social kategori: Barn finns i alla sociala strukturer i alla samhällen. Barn bör därför 

jämföras med andra sociala strukturer, vilka liksom barndomen ständigt förändras beroende 

på socioekonomiska faktorer och det sociala utrymme barn har i ett studerat socialt fält.  

Inom tidigare forskning har det ofta fokuserats på barn som en del av andra kategorier än just 

barnet; som en del av en familj, som medlemmar i ett hushåll eller som individ i en vuxen per-

sons liv (Andersson & Swärd, 2007, Halldén, 2007). Även Qvortrup (2001) skriver om hur all 

vår kunskap om barn och barndom verkar vara centrerad kring vuxna. Beskrivningar av barn är 

vanligtvis grundade i föräldrars situation. Barnen delas in i kategorier utifrån föräldrarnas in-

komst, pappans yrke eller föräldrarnas utbildningsnivå och så vidare. Näsman (2004) poängterar 

att barnen i och med detta riskerar att bli förbisedda som individer i förhållande till de vuxna. 

Barn blir mer av en egenskap hos en annan enhet, än en egen individ med egna behov och resur-

ser (ibid.). Att det inte finns så mycket forskning på det specifika området ungdomar som bryter 

upp hemifrån kan förstås utifrån att barnen kopplas samman med andra kategorier och därmed 

blir osynliggjorda i statistiken (Andersson & Swärd, 2007).  
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I Näsman (1995) uttrycks att barn/barndom är en social konstruktion i en vuxendominerad 

värld, där de vuxna har tolkningsföreträde. Barns egen syn på saker blir ofta ointressant och ifrå-

gasatt eftersom det ligger i deras karaktär av ”ännu inte vuxna” att inte ha kunskap, förmåga eller 

omdöme nog att ge en riktig beskrivning av situationen (ibid.). Barnens egen syn på sina liv 

framstår som problematiska eftersom deras begränsningar gör deras uppfattningar otillförlitliga. 

Vuxna behöver därför träda in i barnens ställe och ta ansvar för deras liv liksom uttolka vad de 

säger (Näsman, 2004). Enligt Qvortrup (2001) anser många att barn måste mogna innan de får 

rätten att föra sin egen talan och agera för sin egen sak. Barndomssociologerna hävdar dock att 

det finns en stor poäng med att lyssna på barns egen version av sin verklighet och låta denna lig-

ga till grund för vår konstruktion av den sociala världen (Näsman 1995). Även Qvortrup (2001) 

hävdar att om vi på allvar vill förbättra levnadsvillkoren för barn måste vi etablera system där de 

själva blir hörda.  

Barns delaktighet bygger både på barnets eget aktörsskap och på hur andra människor förhål-

ler sig till barnet (Näsman, 2004). Hart (1992) beskriver en trappa för barns delaktighet. I de för-

sta tre stegen ges sken av att barnen är delaktiga, fastän de egentligen inte är det. De manipuleras, 

de används som dekoration eller som maskot. I de följande fem stegen ses barn som aktörer där 

de ges olika mycket delaktighet. Det handlar om att de får information, att de bli tillfrågade, att 

de får ta initiativ samt att de tar beslut antingen på eget initiativ eller i samspel med sina föräld-

rar.  

Det är dock viktigt att inte glömma bort att det finns olikheter mellan barn och vuxna och att 

barnets kompetens och förmåga inte skall överbetonas så att de utsätts för allt för stor press 

(Halldén 2007). Halldén skriver vidare om hur det i dagens samhälle ställs stora krav på både 

barn och vuxna. För att barnen ska kunna hantera denna press och utveckla nödvändiga förmågor 

krävs en stark tillit i nära relationer. Det är de vuxna, och då i första hand föräldrarna, som har 

ansvaret för att relationen och tilliten uppstår och vidmakthålls. Enligt Näsman (1995) hanteras 

detta på ett bra sätt av Barnkonventionen som ser barn som handlande subjekt där hela skydds-

aspekten finns kvar, men där det fortfarande läggs stark tonvikt vid skyldigheten att ge barn möj-

lighet att själva kontrollera sin situation.  

Halldén (2007) beskriver att det idag finns en öppenhet för utvecklandet av en ny typ av ut-

vecklingspsykologi utan stadieteorier och universalistiska anspråk. Forskningen kring en ny ut-

vecklingsteori intresserar sig i dag i stället för att studera barns utveckling i relation till barns 

relationer och deras samspel.  
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6 Metod 

6.1 Litteratur 

För att få guidning i forskningsarbetet och författandet av uppsatsen har vi använt oss av litteratur 

som vi kommit i kontakt med under utbildningens gång.  

Gällande litteratur till kapitlet om kunskapsläget har vi valt att fokusera på ungdomar som 

rymt eller blivit utkastade hemifrån och därför anses vara hemlösa. Vi har tagit del av fakta från 

avhandlingar, forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och uppsatser samt rap-

porter om det praktiska arbetet från frivilligorganisationen Stockholms Stadsmission. Vi har valt 

att gällande vetenskapliga artiklar begränsa oss till publikationer från 2004 till och med 2008 för 

att endast få med den nyare forskningen. Det har också varit viktigt för oss att få med både natio-

nella och internationella källor. Vi utgick i första hand från litteratur som vi redan kände till och 

utöver detta har vi sökt vidare utifrån bibliotekets olika sökfunktioner samt utifrån vår handleda-

res rekommendationer. Vi har också sökt i databaserna ERIC via CSA, Libris och Google Scho-

lars och vi använde oss då av sökorden runaways, homelessness, youth, adolescents, thrown out, 

gender, ethnicity samt street children i olika variationer och kombinationer.  

För att finna litteratur kring vår vetenskapsfilosofiska utgångspunkt och vår teoretiska refe-

rensram har vi första hand tagit hjälp från vår handledare som är insatt i litteraturen på området. 

Vi har också fått vägledning genom tidigare skrivna c-uppsatser och litteraturöversikter som an-

vänt sig av samma teori.  

6.2 Tillvägagångssätt 

Vi har i vårt arbete tagit del av ett kvantitativt material i form av insamlade enkäter. Det mest 

naturliga är att analysera en enkätundersökning utifrån ett kvantitativt perspektiv. Eftersom vi 

velat fokusera på ungdomarnas upplevelser av sitt uppbrott från hemmet och detta gjorts genom 

att studera fem öppna frågor, har det dock resulterat i att vi genomfört en kvalitativ analys av 

empirin.  

6.2.1 Urval 

Ursprungsstudiens urval har bestått av cirka 3000 enkäter - med både slutna och öppna svar - 

besvarade av ungdomar i årskurs två på gymnasieskolor runt om i Sverige, som ingått i forsk-

ningsprojektet ”Tillfälligt uppbrott”. Vi har utifrån dessa enkäter gjort ett totalurval (Esaiasson et 

al., 2006) och valt att fokusera på samtliga enkäter som besvarats av de ungdomar som uppgett 

att de rymt hemifrån och/eller blivit utkastade hemifrån. Det rör sig om ett hundratal
4
 enkäter och 

vi har studerat och analyserat fem öppna frågor som behandlar uppbrottet hemifrån. Svaren på de 

öppna frågorna har sedan ställts i relation till olika bakgrundsvariabler som i vårt fall har varit 

kön, etnicitet, ålder vid första uppbrottet, om ungdomarna vid det senaste uppbrottet anser sig ha 

rymt eller blivit utkastade, samt hur länge de var borta vid det senaste tillfället de bröt upp från 

hemmet. Vi har valt att fokusera på just dessa bakgrundsvariabler då dessa använts i tidigare 

forskning på området i Storbritannien (Stein, 1999). Vi har också varit tvungna att begränsa oss 

                                                 
 4 Då vårt urval ingår i ett större forskningsprojekt som kommer att offentliggöras och publiceras först i mars 2009 

kan vi inte närmare precisera antalet rymmare för tillfället. 
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för att få ett hanterbart material att arbeta med och dessa bakgrundsvariabler kan ha stor inverkan 

på hur ungdomarna upplever sin tid hemifrån. Vidare diskussion kring vårt urval förs på sida 25. 

6.2.2 Enkätkodning och kategorisering av ungdomarnas svar 

Vi började med att koda in enkäterna genom att för varje enskild fråga skriva ner om den svaran-

de var flicka eller pojke, om denne var född i Sverige, född utomlands eller hade minst en föräl-

der som var född utomlands, hur gammal ungdomen var första gången den rymde/blev utkastad 

hemifrån, om denne ansåg sig ha rymt eller blivit utkastad hemifrån vid det senaste uppbrottet, 

samt hur länge ungdomen vid det senaste tillfället befann sig utanför hemmet. Vidare skrev vi 

ner hur de besvarat de öppna frågorna i enkäten, precis så som det stod
5
.  

Meningskategorisering innebär att materialet delas in i teman och att svaren reduceras till ka-

tegorier för att få mer överskådliga beskrivningar av datan (Larsson, 2005).  Anledningen till att 

vi valt just denna analysmetod är att den strukturerar och ger en överblick av ett brett material. 

Det ger också en möjlighet att avgöra hur vanliga olika svar är samt en möjlighet att jämföra oli-

ka grupper av ungdomar och deras svar (ibid.). Slutligen hjälper det oss att upptäcka likheter och 

skillnader i förhållande till tidigare forskning (Kvale, 1997). Då alla enkäter kodats kategorisera-

des ungdomarnas svar för att kunna analyseras och tolkas. Kategoriseringen gick till på följande 

sätt. Vi delade upp ungdomarnas svar på de fem frågorna i olika kategorier utifrån teman vi kun-

nat utläsa ur deras svar. På fråga 46 ”Beskriv vad som låg bakom att du rymde/blev utkas-

tad?” hittade vi temana spänning/jakt efter äventyr, personliga problem hos ungdomen samt 

problem i familjen. På fråga 51 ”Hur klarade du av att försörja dig när du var hemifrån?” 

föll temana på hjälp av sina vänner, försörjd av flickvän/pojkvän/dennes familj, försörjde sig med 

hjälp av familj eller släkt, hade pengar eller kontokort, inte behövde försörja sig, inte klarade av 

att försörja sig alls, via kriminalitet, via arbete samt med hjälp av socialtjänsten. Fråga 52 ”Vad 

saknade du mest under tiden som du var borta?” fick följande teman inte saknade något, för-

äldrar, sin säng, kärlek och trygghet samt övrigt. Inom fråga 53 ”Vad hände med dig under 

den tid då du har hemifrån?” blev de valda temana inget/ingenting/inget alls, negativa saker, 

utvecklats, tänka och komma till insikt, deprimerad, positiva saker, levde som vanligt, använde 

alkohol och droger samt tagit kontakt med socialtjänsten. Slutligen fick fråga 55 ”Här kan du ta 

upp både negativa och positiva erfarenheter av att rymma/kastas ut hemifrån. Beskriv hur 

den här händelsen har påverkat dig.” temana ingen påverkan, negativa erfarenheter, positiva 

erfarenheter samt personlig utveckling. 

6.3 Bortfall 

Vi har ett stort internt bortfall på de öppna frågor vi fokuserat på. På fråga 46 har en fjärdedel av 

ungdomarna lämnat frågan obesvarad. Frågorna 51,52 och 53 har ett bortfall en tredjedel vardera. 

Det största bortfallet fann vi på fråga 55 där två tredjedelar av respondenterna inte svarat. Vi har 

inte funnit några utmärkande egenskaper för de ungdomar som lämnat frågorna obesvarade. Alla 

grupper finns representerade, möjligen handlar det i större utsträckning om ungdomar som inte 

rymt vid upprepade tillfällen eller varit borta från hemmet under längre perioder. Detta skulle 

kunna vara en anledning till att de inte finner frågorna lika relevanta att besvara. 

Det finns även andra möjliga orsaker till bortfallet, däribland enkätens utformning. Enkäten 

är i huvudsak kvantitativt konstruerad med fokus på slutna frågor med förbestämda svarsalterna-

                                                 
5 En guide över hur vi kodat materialet finns som Bilaga 2. 



23 

tiv. Dessa slutna frågor går delvis igen i de öppna frågor vi lagt fokus på. Ungdomarna kan där-

med ha ansett sig redan besvarat samma fråga och inte ha mer att tillägga, eller inte känner sig 

motiverade att upprepa sina upplevelser. Det finns dessutom alltid en risk vid enkätundersök-

ningar att respondenten inte förstår frågan eller inte uppmärksammar den och därmed inte besva-

rar densamma. Denna risk ökar också på grund av enkätens sammansättning som innebär att 

ungdomarna hänvisas till att bläddra vidare i enkäten beroende på hur de besvarar frågorna. Det 

är vanligt att öppna frågor lämnas obesvarade i enkäter, hur vanligt är dock svårt att säga (S. 

Elofsson, personlig kommunikation, 17 december, 2008). 

Det är också viktigt att poängtera att enkäten berör ett mycket smärtsamt område för många 

av respondenterna, vilket gör att de eventuellt inte velat besvara alla frågor då det skulle bli för 

påfrestande för dem. Att enkäten besvaras i klassrumsmiljöer kan också ha en inverkan på ung-

domarnas benägenhet att besvara frågorna, då de kan vara rädda att klasskompisar ska se vad de 

skrivit. Vår egen uppfattning är dessutom att det kan vara ett stressfyllt moment då enkäter fylls i 

på lektionstid. Det kan vara pressande att se klasskamrater lämna in sina enkäter färdigbesvarade 

och själv inte vara klar. Det är då inte helt osannolikt att ungdomen väljer att lämna just de öppna 

frågorna obesvarade då dessa kräver mer tid och energi att formulera. 

6.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Beträffande reliabiliteten i vår uppsats har vi arbetat med att utesluta osystematiska och slump-

mässiga fel (Esaiasson et al. 2006) bland annat genom att vi har varit noga med att koda in våra 

bakgrundsvariabler och ungdomarnas svar. Den ena har läst svaren och den andra har skrivit in 

dem i datorn, på så sätt har var och en kunnat fokusera på sin uppgift. 

En av reliabilitetsfrågorna inriktas mot kvaliteten i de data forskaren insamlat (Ruth, 1991). 

Är en djupförståelse av fenomenet möjlig att dra med hjälp av empirins kvaliteter? Var tidpunk-

ten rätt för närmandet av fenomenet? (ibid.). Gällande kvaliteten på vår empiri är denna beroende 

av den data vi fått tillgång till. Vi har förlitat oss på att densamma är korrekt då den delgivits oss. 

Tidpunkten för insamlandet kan, som vi nämnt i bortfallsavsnittet, påverka de svar vi fått. Ung-

domarna har fyllt i enkäterna på skoltid och hur påverkar det svaren? För att kunna tala om relia-

bilitet brukar det vara av vikt att utröna huruvida studien går att replikera. Att detaljerat beskriva 

hur datainsamlingsproceduren gått till möjliggör denna replikering (ibid.). Detta har vi tagit hän-

syn till då vi bifogat en mall över hur vi kodat in ungdomarnas svar samt att vi beskrivit hur te-

matiseringen och analysprocessen gått till. Genom detta blir även ifrågasättandet respektive in-

stämmandet i tolkningarna som gjorts möjligt för utomstående (ibid.). Allt detta stärker således 

uppsatsens reliabilitet. 

Då vi studerat samtliga enkäter som besvarats av de ungdomar som brutit upp från hemmet 

har vi under arbetets gång ökat sannolikheten för frånvaron av systematiska fel, något som är av 

vikt gällande validiteten i uppsatsen (Esaiasson et al., 2006). Sannolikheten för detta har även 

minskat då vi kodat om enkäterna efter våra valda bakgrundsvariabler och då vi återgett ungdo-

marnas svar ordagrant.  

Ruth (1991) skriver om validiteten inom kvalitativ forskning och frågar sig huruvida den in-

samlade empirin ger valida svar på de uppställda frågeställningarna? De teman som framträtt har 

vi vid flertalet tillfällen jämfört med empirin för att säkerställa att vi inte gått miste om viktiga 

teman. För att ytterligare verifiera våra tolkningar har dessa jämförts med tolkningar genomförda 

på liknande empiri i och med att de kopplats till tidigare forskning på området.  

Det som kan tänkas påverka både reliabiliteten och validiteten i vår uppsats är det faktum 

som påpekas av Ruth (1991), att respondenterna - i vårt fall ungdomarna - inte vill delge sin in-
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formation om uppbrottet och därför väljer att inte besvara enkätfrågorna. Vi har vidare endast 

inhämtat information kring ungdomarnas uppbrott genom just enkätsvaren. Vi har inte gjort upp-

följande intervjuer eller på annat sätt studerat ungdomarna vidare. Vi frågar oss därför om våra 

resultat överensstämmer med ungdomarnas syn på sig själva?  

Totalurval och slumpmässiga urval är de absolut bäst lämpade formerna av urval när det gäll-

er att generalisera resultaten och då vi som tidigare nämnt gjort ett totalurval bland de enkäter 

som besvarats av rymmare eller utkastade förstärker detta den externa validiteten (Esaiasson et 

al., 2006). Generalisering beskrivs vidare som ett sätt att använda tolkningar eller slutsatser på 

andra personer eller situationer, än de som ingått i den specifika studien. Att studiens tolkningar 

och slutsatser håller en hög kvalitet är av yttersta vikt om en generalisering skall bli möjlig och 

meningsfull (Larsson, 2001). 

Urvalet i ursprungsprojektet har gjorts för att det skall kunna generaliseras till en totalpopula-

tion bestående av alla gymnasieungdomar i Sverige. Det som gör oss tveksamma till om vår del 

av urvalet kan generaliseras till svenska gymnasieungdomar i stort, är bland annat det faktum att 

enkäten delades ut under skoltid. Möjligheten finns att denna grupp av ungdomar har en större 

frånvaro från skolan och därmed i större utsträckning missar tillfället för enkätinsamlingen. En 

annan kritisk punkt handlar om det interna bortfallet. Då många av ungdomarna valt att inte be-

svara de öppna frågorna och således inte heller delge oss sina erfarenheter, finns en risk att vi går 

miste om viktiga åsikter kring upplevelserna. Vi kan därmed inte göra samma anspråk på att ge-

neralisera våra resultat.  

6.5 Etiska ställningstaganden 

Som vi tidigare skrivit har ursprungsprojektet utgått från de fyra forskningsetiska principer som 

är gällande för kvantitativa studier
6
 (Larsson et al., 2005). Vi måste i detta sammanhang lita på 

att dessa principer följts då det inte kan kontrolleras. Det vi själva gjort för att ta hänsyn till olika 

etiska ställningstaganden är att vi har respekterat anonymitetskravet och konfidentialitetskravet i 

och med att vi endast tittat på de enkäter som haft relevans för vårt arbete. Då vi arbetat med en-

käterna har vi suttit i ett enskilt rum där enkäterna aldrig lämnats obevakade och således inte ris-

kerat att hamna i händerna på någon utomstående. Gällande de utvalda citaten har vi valt att vara 

sparsamma med att skriva ut någon bakgrundsinformation om vem som uttalat dem och därmed 

säkrat att citaten inte går att koppla till en enskild enkät eller individ.  

                                                 
6 För specifik information kring hur ursprungsprojektet förhållit sig till dessa forskningsetiska principer se sida 15. 
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7 Resultat och Tolkning 

I följande avsnitt presenteras våra resultat. Vi presenterar våra frågeställningar var för sig och tar 

under dessa avsnitt upp de svar på enkätfrågorna som vi ansett varit relevanta för respektive frå-

geställning. Ungdomarnas svar presenteras utifrån de teman vi fått syn på. Dessa kopplas – där 

det är av intresse och då andelarna inom temat på ett eller annat sätt avviker från andelarna i vårt 

totala urval – till de utvalda bakgrundsvariablerna samt till tidigare forskning på området och vår 

valda teoretiska utgångspunkt.  

Som nämnts har vi inte möjlighet att uppge exakta siffror rörande vårt urval men det kan vara 

av intresse för läsaren att få en närmare beskrivning av hur urvalsgruppen ser ut och få veta mer 

om hur bakgrundsvariablerna fördelar sig över materialet. Det är fler flickor än pojkar som i en-

käten uppgett att de brutit upp från hemmet. Det är även en majoritet som anser sig ha rymt sna-

rare än att ha blivit utkastade. Fler än hälften av ungdomarna i urvalet har det som vi definierar 

som en helsvensk bakgrund, vilket innebär att deras båda föräldrar och de själva är födda i Sveri-

ge. Cirka en fjärdedel är själva födda i Sverige men har minst en förälder född utomlands. Reste-

rande ungdomar är inte födda i Sverige och har heller inte svenska föräldrar. Det är en stor sprid-

ning på åldersintervallet gällande hur gamla ungdomarna var första gången de rymde eller blev 

utkastade hemifrån, men den största gruppen av ungdomar fördelar sig mellan åldrarna 14 och 16 

år. Det går dock så långt ner i åldrarna som till fem år och det finns också flera som var både 17 

och 18 år då de bröt upp från hemmet första gången. Nästan 40 procent av ungdomarna har rymt 

en gång, knappt 25 procent har rymt två gånger och 35 procent har rymt tre eller fler gånger. Ma-

joriteten av ungdomarna, drygt en tredjedel, har varit borta över en natt. Ytterligare drygt en fjär-

dedel har varit borta mellan två nätter och en vecka och en sjättedel har varit borta längre än en 

vecka. En mindre grupp ungdomar har svarat att de inte kan specificera hur länge de varit borta. 

7.1 Orsaker till att ungdomarna har rymt/blivit utkastade hemifrån 

För att få reda på vad ungdomarna ser som anledningar bakom uppbrottet från hemmet analyse-

rade vi på fråga 46 i enkäten som löd: ”Beskriv vad som låg bakom att du rymde/blev utkas-

tad?” 

Vi tycker oss se tre huvudteman bland ungdomarnas svar. Våra kategorier stämmer väl över-

ens med den indelning som Kempf-Leonard & Johansson (2007) gjort, med undantag för den 

fjärde kategorin
7
. 

Det dominerande temat var problem i familjen. Stein (1999), Sjöblom (2002), Suk-Ching Liu 

(2005), Persson (2007) och Tyler & Bersani (2008) tar alla upp detta som den vanligaste orsaken 

till uppbrott och här handlar det om att rymma från något, till exempel en ohållbar situation i 

familjen. Detta tema rymmer flera subgrupper av svar, men i princip alla vittnar om konflikter av 

olika slag. Många av ungdomarna skriver om tjafs, bråk och konflikter hemma. En annan anled-

ning som beskrivs är känslan av att inte vara en del av familjen. En ungdom beskriver denna 

känsla på följande sätt: 

”Kände mig som det femte däcket eller svarta fåret alltså överflödig för familjen” 

 

                                                 
7
 Se sidan 10 för en närmare beskrivning av författarnas indelning. 
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Vissa ungdomar specificerar sina svar så att det handlar om konflikter med föräldrarna och då 

i de flesta fall med sin mamma. Det finns också exempel på konflikter med styvföräldrar be-

skrivna. Ett typexempel på detta är: 

”För jag & min mammas sambo gick inte ihop! Han till & med slog mig ibland” 

 

Nästan hälften av dessa ungdomar är utkastade vilket är en hög siffra i förhållande till hela 

gruppen. Det kan tyda på att det är svårt för ungdomen att behålla sin plats i nya familjekonstel-

lationer. Det skulle vidare kunna vara lättare för en styvförälder att kasta ut ungdomen eftersom 

det inte är deras eget barn. 

Andra ungdomar tar upp konflikter med syskon som orsak till att de lämnar hemmet. Det 

handlar då i första hand om flickor som bråkar med sina bröder och det är dubbelt så vanligt att 

dessa ungdomar blir utkastade som att de rymmer.  

Vi fann också flickor som tar upp problemet med kulturkonflikter och hedersrelaterat våld. Så 

här skriver en utländsk flicka som rymt hemifrån: 

”Jag var tillsammans med en svensk kille och min familj fick reda på det” 

 

Detta angränsar till en annan grupp ungdomar – de som har konflikter med sina föräldrar an-

gående sina partners. Det handlar om att föräldrarna förbjuder ungdomen att träffa sin pojk- eller 

flickvän, men att ungdomen struntar i det och rymmer hemifrån för att träffa sin partner ändå. 

Följande svar exemplifierar resonemanget bakom uppbrottet: 

”Jag ville träffa en person som betydde mycket för mig och det fick jag inte, och då stack jag och gjor-

de det i alla fall” 

 

En grupp ungdomar skriver även om hur de utsatts för våld av sina föräldrar. Resultat från 

studier av Stein (1999), Suk-Ching Liu (2005) och Martinez (2006) visar alla på att detta är en 

vanlig orsak till att en ungdom bryter upp från hemmet.  Alla de ungdomar som i vår studie säger 

sig ha utsatts för dessa övergrepp har rymt hemifrån och de har alla rymt fler än en gång. Rym-

ningen kan här ses som en form av överlevnadsstrategi för ungdomen, där denne ses som en stark 

social aktör (Christensen & Prout, 2002) som tar kontroll över situationen och sitt liv. Martinez 

(2006) påpekar dock att ungdomen i denna situation handlar impulsivt utan att tänka på sin sä-

kerhet, något vi inte håller med om. Då de flyr från en så pass destruktiv miljö som beskrivs är 

det väl just sin säkerhet de tänker på? Många i denna grupp var dessutom bara mellan tio och 13 

år då de rymde första gången, vilket är en låg ålder jämfört med de andra grupperna. Detta visar 

på att det finns en grupp ungdomar som behöver uppmärksammas och få hjälp även i tidig ålder. 

Det kan också tyda på att det inte är bra att placera tillbaka dessa ungdomar i hemmet, något som 

står i konflikt med resultaten från Sjöbloms studie (2002) där socialsekreterare vittnar om att de i 

första hand alltid vill ”jobba hem” ungdomarna igen. Att alla dessa ungdomar rymt fler än en 

gång visar på att problemen hemma inte löst sig själva utan att ungdomen rymmer igen och sätter 

sig i ännu en riskfylld situation. Detta är något som ungdomarna och föräldrarna i Sayfer et als 

(2004) studie också uppmärksammat då de vittnar om att boendesituationen ibland behöver lösas 

på andra sätt.  

Några beskriver hur det är föräldrarnas egna problem som får dem att lämna hemmet. Det 

verkar i dessa fall i första hand handla om psykisk sjukdom eller om missbruk av alkohol eller 

droger. Dessa resultat bekräftas av liknande resultat från Steins (1999) och Sjöbloms (2002) stu-

dier. Denna grupp består nästan uteslutande av flickor som rymt hemifrån. En av dessa skriver: 
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”Jag kom inte överens med min mamma pga. att hon använde droger vilket jag egentligen skiter i men 

jag vill skydda mina småsyskon. Sen att hon röker hasch med min storasyster som har allvarliga drog-

problem och varit på rehab bla. för amfetamin och hasch” 

 

Att ungdomarnas familjeförhållande upplevs som så pass svåra att de tvingas eller väljer att 

bryta upp från hemmet kan påverka deras utveckling. Halldén (2007) uttrycker detta som att de 

unga utvecklas i relation till familjen och närvarande vuxna. Ungdomarnas handlingar bör vidare 

inte förstås som ett uttryck för kognitiv utveckling utan snarare ett uttryck för det sociala system 

den unge ingår i, däribland familjen (ibid.). Att bryta upp från hemmet har således lite att göra 

med den naturliga mognadsprocess den unge genomgår utan har istället sin förklaring i relationen 

till föräldrarna. Konstruktionen av den unges verklighet och dennes barndom kan dessutom se 

annorlunda ut än andra ungdomars, på grund av brister i dennes sociala system. 

Ett andra tema vi uppmärksammade var personliga problem hos ungdomen. Även Sjöblom 

(1995 & 2002), Sayfer et al. (2004), Rees & Lee (2005), Martinez (2006) och Tyler & Bersani 

(2008) tar upp personliga problem och svårigheter som en bidragande faktor till uppbrottet. 

I vår studie handlade det i första hand om missbruk av alkohol och droger, problem i skolan, 

sjukdom och psykisk ohälsa i form av depression eller ilska. Ofta förekom dessa problem i kom-

bination med varandra. Så här beskriver en ungdom sitt liv: 

”drack mycket, var deprimerad. Gick inte i skolan. Sov hela dagarna och var ute hela nätterna” 

 

Gruppen fördelar sig jämt mellan pojkar och flickor, men deras svar skiljer sig en del åt. Poj-

karna beskriver i större utsträckning problem med alkohol och droger, medan flickorna oftare 

pekar på psykisk ohälsa som en anledning till att de lämnar hemmet. Att flickor i större utsträck-

ning skriver om psykisk ohälsa kan mycket väl ha att göra med att förekomsten av ängslan, oro 

och ångest är klart högre för flickor än pojkar (Socialstyrelsen, 2008). Den psykiska ohälsan fort-

sätter dessutom att öka, framförallt hos unga kvinnor (ibid.). Detta bekräftas av ungdomarnas 

svar.  

I denna grupp fanns också förhållandevis många ungdomar som såg sig själva som utkastade, 

vilket kan vara ett tecken på att många föräldrar har svårt att hantera sina barns beteendeproble-

matik och väljer därför att kasta ut dem. En ungdom skriver om detta på följande sätt: 

”blev utkastad för att jag inte gick i skolan… rymde för att jag inte orkade fara hem” 

 

Det tredje mönstret vi hittade visade att uppbrottet också kunde handla om spänning och en 

jakt efter äventyr. I denna grupp fanns stor övervikt av pojkar i förhållande till det totala urvalet. 

De var alla födda i Sverige och de var runt 15 år. De beskriver hur de rymde för att hälsa på vän-

ner, vara ute och festa eller åka till andra städer. Här följer några av ungdomarnas förklaringar till 

varför de rymde:  

”Spänning” 

”drog till Sthlm över helgen” 

”Jag ville ha kul och vi festade jag o min syster och kom hem dagen efter för att vi ville ha roligt” 

 

Precis som det sista citatet antyder verkar de flesta av dessa ungdomar komma hem relativt 

fort. De flesta uppger att de inte var borta längre än en natt. Denna kategori kan också ses som en 

motsvarighet till det som Suk-Ching Liu (2005), Martinez (2006) och Tyler & Bersani (2008) 

alla benämner som att rymma till något. 
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I denna grupp kategoriserade vi även in de som rymde av ”sympatiskäl”. Det finns ungdomar 

som beskriver hur de lämnar hemmet för att följa med en kompis eller pojkvän som av en eller 

annan anledning rymt eller kastats ut från sitt hem. Alla dessa ungdomar var svenska flickor och 

de var i de flesta fall borta från hemmet mer än en natt. De var alla dessutom över 16 år då de 

rymde första gången. 

Oavsett vilket av ovan beskrivna sätt ungdomarna lämnar hemmet på ses det som något oac-

ceptabelt. Detta anknyter till James, Jenks & Prouts (1998) beskrivning av det socialt konstruera-

de barnet. De poängterar just att det inte finns ett universellt sätt att vara barn på utan att detta 

förändras över tid och rum.  Som det ser ut i Sverige idag innefattar konstruktionen av barndom 

och ungdom bestämda sätt för hur ungdomen skall komma att lämna sitt barndomshem och inget 

av ovanstående sätt överensstämmer med detta, vilket gör det till ett normbrytande beteende.  

7.2 Upplevelser av tiden hemifrån   

Fråga 51 i enkäten löd: ”Hur klarade du av att försörja dig när du var hemifrån?” och det är 

en av frågorna vi valt att utgå från för att besvara frågeställningen om hur ungdomarna upplevt 

tiden hemifrån. 

Den största gruppen har vi kategoriserat utifrån unga som svarar att de försörjde sig genom 

hjälp av sina vänner. Enligt Stein (1999) var det hela 40 procent av ungdomarna i hans material 

som sov hos vänner då de rymt hemifrån. Att det är många som tar sin tillflykt till sina vänner 

bekräftas också av Gunnars & Kylberg (2004) som vidare pekar på att det ofta är det enda alter-

nativet för ungdomen. Denna grupp innefattar nästan fyra gånger fler flickor än pojkar. De är 

oftast inte borta mer än en vecka. Så här beskriver två ungdomarna hur vännerna blev deras stöd i 

denna situation: 

”Man har alltid sina nära vänner så det är inga problem” 

”Jag fick bo hos en nära vän och hennes familj” 

 

En närliggande kategori är de ungdomar som blir försörjda av sin flickvän eller pojkvän eller 

av deras familjer, vilket också var ett vanligt svar bland ungdomarna:  

”Killen jag träffa hjälpte mig. Men ibland blev det riktigt tajt” 

 

En annan gruppering inom denna fråga är de vi kategoriserat som att de försörjde sig med 

hjälp av sin familj eller släkt. Det är inom denna kategori lika många som uppger att de rymt som 

att de blivit utkastade, vilket inte stämmer överens med hela urvalsgruppen där rymmarna är be-

tydligt fler. Det är vanligt att ungdomen tar sig till den andra biologiska föräldern eller får hjälp 

av ett syskon, då framförallt av en äldre syster:  

”Min syster hjälpte mig” 

”Pappa kom och hämtade oss nu bor vi hos honom sedan 2 ½ år tillbaka”  

 

Utmärkande inom denna kategori är också att ungdomen oftast varit borta en längre tid och 

då är det inte så konstigt att de söker - och får - hjälp av en släkting. Både Whitbeck & Hoyt 

(1999) och Stein (1999) skriver om att ungdomarna i de flesta fall litar på att de ska få hjälp av 

sin familj eller av övrig släkt med försörjning, husrum och mat. 

Ett annat mönster som syntes var de ungdomar som uppger att de hade pengar eller kontokort 

med sig när de rymde hemifrån. Följande svar är exempel på detta: 
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”Hade sparade pengar. Har alltid ifall de händer nått” 

”Jag hade ganska mycket fickpengar i mina fickor” 

       

Att så många har pengar med sig kan tyda på att de flesta av dessa ungdomar delvis hade pla-

nerat att bryta upp från hemmet. Enligt barndomssociologin skulle detta kunna förklaras med att 

ungdomarna är sociala aktörer (Christensen & Prout, 2002) som tar kontroll över sin situation 

och löser den på ett för tillfället, för dem, naturligt sätt. De är inte bara en del av familjen och 

hushållet, utan har egna intressen och erfarenheter som de handlar utifrån (ibid.). 

Andra ungdomar uppger dock att de inte behövde försörja sig då de var borta. De var ofta 

hemifrån under relativt korta perioder. De ungdomar i Steins (1999) studie som inte hade varit 

borta så länge hade inte heller de några problem att försörja sig. Det var först när de varit borta en 

längre period som problem med försörjningen uppstod. 

Det fanns också exempel på ungdomar som uppger att de inte klarade av att försörja sig alls. 

De hade alla rymt hemifrån vid tre eller fler tillfällen och varit borta längre än en natt.  

Den enda grupp inom denna kategori som innehåller fler pojkar än flickor är den där ungdo-

men uppger att denne försörjer sig med hjälp av kriminalitet. Här uppger ungdomen även att 

denne rymt eller blivit utkastad tre eller fler gånger och då också varit borta en vecka eller mer. 

Den typ av kriminalitet de uppger är främst stöld men även prostitution. En ungdom beskriver 

hur denna försörjde sig på följande sätt: 

”Jag baxade (tog) saker tex mobiler på fester, tog saker i affärer. Utnyttjade killar på pengar och levde 

på mitt ex” 

 

Det verkar vara så att ungdomarna inte tar till kriminalitet och andra riskbeteenden förrän de 

varit borta under en längre period. In i det sista undviker de detta och förlitar sig på andra i sin 

omgivning för hjälp med försörjningen (Stein, 1999, Whitbeck & Hoyt, 1999, Slesnick, 2004 och 

Martinez, 2006). 

Bland de ungdomar som svarar att de försörjt sig genom att arbeta har de flesta varit borta en 

längre tid vilket kan förklara att de inte haft pengar så det räcker till och därför tvingats att jobba 

för att få det att gå runt.  

Det är ytterst få som ser socialtjänsten som en instans att vända sig till för att få hjälp med 

försörjningen. Det som var utmärkande för denna grupp var att samtliga uppgav att de blivit ut-

kastade. Över hälften av ungdomarna i Sjöbloms (1995) studie hade en negativ inställning till 

socialtjänsten. De kände sig inte lyssnade på eller företrädda. Att socialtjänsten arbetar efter ett 

familjeperspektiv, vilket innebär att ungdomen hela tiden skall arbetas hem till familjen igen, 

framstår som tydligt. Socialsekreterarna kan därmed inte se på ungdomarna som egna aktörer, 

med möjlighet att ta ansvar för sin egen situation. Barnen blir objekt (Halldén, 2007) och ses på 

endast utifrån ålder och inte utifrån utveckling och mognad (Näsman, 2004). Näsman skriver 

även om att ungdomarna på detta sätt riskerar att förbises som individer. De blir mer en egenskap 

hos familjen och hushållet och deras egna behov osynliggörs. De vuxna i situationen, främst för-

äldrarna, ges tolkningsföreträde (Näsman 1995 & 2004).  

Vi har också använt oss av svaren på fråga 52: ”Vad saknade du mest under tiden som du var 

borta?” för att utvidga vår förståelse kring ungdomarnas upplevelser. 

Det vanligaste svaret på denna fråga var att de inte saknade något. Ett annat dominerande 

tema innefattar ungdomar som uppger att de mest av allt saknade sina föräldrar. Trots att de 

rymmer från en för tillfället ohållbar situation där föräldrarna ofta är en bidragande faktor, så är 

det föräldrarna de saknar. Exempel på detta är: 
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”Mina föräldrar, trots att vi bråka” 

”Dom trevliga stunderna med mamma, trygghet osv.” 

 

Detta visar på att relationen med föräldrarna, trots konflikter, är en viktig del av ungdomarnas 

liv. Halldén (2007) skriver om att relationen mellan ungdomen och vuxna och då framförallt för-

äldrarna är av betydelse för att ungdomen skall utveckla nödvändiga kompetenser i livet. Hon 

skriver vidare att det är de vuxnas ansvar att få denna relation att fungera. Då ungdomen brutit 

upp från hemmet pekar det på att föräldrarna inte klarat att ta detta ansvar i relationen och därför 

blir det svårt för ungdomen att ta på sig detta i ett försök att lösa konflikten och återvända hem. 

Denna grupp uppger vidare att de rymt flera gånger och då varit borta mellan två nätter och en 

vecka.  

En grupp av ungdomar kategoriserades bland dem som saknade sin säng. De uttrycker inte att 

de saknar en säng utan sin säng. Ett vanligt svar var: 

”Min egen säng” 

 

Nästan alla dessa ungdomar - som vanligen var flickor - hade rymt hemifrån, oftast vid ett 

tillfälle, men då varit borta en vecka eller mer. De rymmer visserligen främst till en plats där de 

får en säng, men det är inte deras säng. Sängen skulle här kunna vara en symbol för något privat 

och personligt, den kan stå för en trygghet i ungdomarnas liv som rycks bort i och med uppbrot-

tet från hemmet. Sängen skulle dessutom kunna vara en viktig del av rummet och hemmet. Peled 

& Muzicant (2008) skriver om hur betydelsefullt hemmet är för ungdomar i allmänhet och för 

flickor i synnerhet, det är en plats för individuell och social utveckling. Det finns dessutom ung-

domar som konkret beskriver hur de saknar just hemmet. 

Det fanns även ungdomar som uppgav att de saknade kärlek och trygghet. De flesta inom 

denna grupp hade både rymt och blivit utkastade fler än tre gånger och då varit borta mellan två 

nätter och en vecka. En ungdom beskriver denna känsla: 

”Stödet från någon vuxen. Och känslan av att någon saknade och brydde sig om mig. Jag saknade 

tryggheten och ett hem att komma till” 

 

Även detta visar på det behov ungdomarna har av att omges av ansvarstagande och trygga 

vuxna. 

Övriga exempel på vad ungdomarna upplever att de saknar är syskon, vänner, pengar, teknik-

föremål samt husdjur. 

 

Vidare har fråga 53: ”Vad hände med dig under den tid då du var hemifrån?” gett oss kun-

skap om hur ungdomarna uppfattar sin tid hemifrån. Det mest dominerande svaret var även på 

denna fråga inget/ingenting/inget alls.  

En grupp ungdomar skriver om de negativa erfarenheter de fått under tiden de varit borta. 

Trots att de flesta var borta endast en natt kan de ändå se att uppbrottet fört med sig negativa upp-

levelser. Det ungdomarna skriver om är bland annat att de frös, blev sjuka, var sura, ledsna och 

ilskna, att de skolkade från skolan och fick dåligt samvete. Några beskriver även att de blev de-

primerade, att de grät mycket och var rädda. Några svar som tydligt framställer den svåra situa-

tionen är: 

”Blev förtvivlad och åkte mycket buss och tåg för att det är ett billigt sätt att hålla sig varm” 

”Jag mådde sjukt dåligt” 
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”Jag bara grät och bad alla att tala med min pappa så att jag kommer hem igen” 

 

Det som fångade vår uppmärksamhet var att detta var den första gruppen där ungdomar med 

utländsk bakgrund var fler än de svenska ungdomarna. Ungdomarna i Steins (1999) studie påta-

lade även de negativa erfarenheter kopplade till sitt uppbrott. De exemplifierade detta genom att 

de blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp, att de var hungriga, törstiga, rädda och ensam-

ma. 

En grupp rymmare uppger att de använt alkohol och droger under tiden de var borta. 

”Jag drack och rökte på” 

 

Ingen av dessa hade blivit utkastad hemifrån. Detta motsäger till viss del resultaten från den 

första frågeställningen, eftersom det där var vanligare att ungdomar som hade personliga pro-

blem, bland annat med alkohol, i större utsträckning blev utkastade. Detta kan dock ha sin för-

klaring i att ungdomar som svarat på detta sätt på den här frågan kan ha börjat använda alkohol 

och droger först efter att de lämnat hemmet, vilket knyter an till det resonemang Stein (1999) för 

om vilket fenomen som kommer först. Är det verkligen så att de personliga problemen resulterar 

i ett uppbrott från hemmet? Är det inte fullt möjligt att det är uppbrottet från hemmet som leder 

fram till dessa personliga problem? Martinez (2006) reflekterade också över drogerna, hur dessa 

innebar en lättnad och en trygghet för ungdomarna och hjälpte dem att döva ångest, oro, stress 

samt ilska. Det visar på att ungdomarna är handlande subjekt som tar tag i situationen och tillfäl-

ligt löser den, om än på ett sätt som från ett vuxenperspektiv inte anses långsiktigt hållbart eller 

som det mest konstruktiva i situationen. För ungdomarna själva kan det dock vara den enda lös-

ningen just då. 

Att bli deprimerad var det ungdomarna uppger hände med dem när de var borta. De beskriver 

hur de bröt samman mentalt och fick ångest, vilket kan exemplifieras genom citatet: 

”Var deprimerad. Trodde att jag kunde rymma från problemen men det blev bara fler och fler problem 

att ta itu med” 

     

I motsats till tidigare teman fanns även exempel på unga som uppger att uppbrottet hemifrån 

var något positivt. Dessa var alla över 14 år första gången de rymde eller blev utkastade och var 

ofta inte borta längre än en natt. De hade roligt under tiden de var borta och ser uppbrottet som 

ett äventyr. En beskrivning som passar in under detta tema är:  

”Jag levde livet” 

 

De finns en grupp ungdomar som skriver att de utvecklats. De flesta hade rymt hemifrån tre 

gånger eller fler och varit borta mellan två nätter och en vecka. De skriver bland annat att de 

mognat, blivit starkare, mer självständiga och fått bättre självförtroende. De tänkte också om och 

tyckte att de växt som personer och att de inte var lika rädda längre:  

”Jag mognade. Gick på bio och lärde mig laga två maträtter” 

   

Kan det vara så att uppbrottet har inneburit att ungdomarnas vuxenblivande har påskyndats? 

Är denna mognad och utveckling de skriver om bara av godo? Barndomen ses ofta som en trans-

portsträcka mot vuxenlivet, som ungdomar är de endast ofärdiga vuxna utan att ha ett eget värde 

(Näsman, 1995 & Halldén, 2007). Ungdomarna ses härmed inte som varande i sig själva, being, 

utan mer som individer som måste utvecklas, becoming, och bli någon annan. De problem de har 

här och nu blir inte väsentliga för samhället, det är först som vuxna de tas på allvar.  Ungdomar-
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na tillåts således inte att vara ungdomar i dessa situationer, utan tvingas att ta eget ansvar i den 

situation de befinner sig.  

Att tänka och komma till insikt är också ett svar som förekommer i enkäterna. De svarar att 

de rymt och varit borta två nätter till en vecka för att få tänka igenom saker och ting på egen 

hand.  

En annan grupp uppger att de levde som vanligt, det var varken positivt eller negativt laddat. 

Det handlade främst om ungdomar som rymt hemifrån en gång och då inte varit borta mer än en 

natt. En ungdom skriver på detta sätt: 

”Ingenting. Jag gick till skolan som vanligt och träffade kompisar” 

    

En grupp bestod endast av flickor och dessa hade det gemensamt att de eller deras föräldrar 

tagit kontakt med socialtjänsten på olika sätt:  

”tog kontakt med socialen och försökte lösa problemet” 

 

En flicka tycker att det positiva var att hon fick en kontaktperson efter att hon både rymt och 

blivit utkastad vid tre tillfällen:  

”fick kontaktperson efter det”. 

 

En annan flicka skriver:  

”mina föräldrar orkade ju inte mer så dom kontaktade soc”. 

7.3 Uppbrottets påverkan på ungdomen och erfarenheter det fört med sig  

I denna frågeställning har vi utgått från ungdomarnas svar på fråga 55: ”Här kan du ta upp 

både negativa och positiva erfarenheter av att rymma/kastas ut hemifrån. Beskriv hur den 

här händelsen har påverkat dig.”  

På denna fråga svarar en grupp ungdomar att händelsen inte påverkat dem överhuvudtaget. 

Det handlar om både pojkar och flickor och de har näst intill uteslutande rymt. Exempel på svar 

inom denna kategori är: 

”Händelsen påverkade mig inget speciellt. Men jag tror det påverkade mina föräldrar” 

”Inte särskilt mycket, det var inte så allvarligt” 

 

Ett annat framträdande mönster handlar om negativa erfarenheter av att lämna hemmet. Des-

sa verkar vara lika många som antalet ungdomar. Ungdomarna beskriver hur uppbrottet lett till 

depression, ätstörningar och självplågeri, apati, sjukdomar, isolering och ensamhet, grubblerier, 

förvirring och otrygghet. De beskriver också hur de fått problem med droger eller alkohol. Andra 

redogör för hur de hamnat i dåligt umgänge. Flera skriver även om vad de saknade. Det finns 

också en grupp som uttrycker en rädsla för att familjen tappat förtroende för dem och att föräld-

rarna var arga och oroliga. Det som har dominerat är dock känslan av att problemen finns kvar, 

eller till och med blir värre, men att ungdomen trots detta tvingas återvända hem igen. En ung-

doms reflektion: 

”du måste ändå komma hem nån gång så onödigt att gå hemifrån första gången” 
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Detta är något som även ungdomarna i Martinez (2006) studie vittnar om. Det handlar om en 

insikt att det inte är möjligt att fly från sina problem. Det kan tyda på att ungdomarna ser sig själ-

va som objekt i situationen utan handlingsutrymme att påverka och förändra sin situation (Chris-

tensen & Prout, 2002). Återigen ses ungdomarna i första hand som en del av familjen och inte 

som egna individer (Näsman 2004) och att det därför anses naturligt att de ska tillbaka till denna 

familj. Ett annat svar var att hela situationen gav dem en känsla av att vara oönskade och oälska-

de:  

”negativt. Man känner sig oälskad av sina föräldrar och det är det värsta som kan hända en.” 

 

Ungdomarna ger också uttryck för att de känner ånger och skuldkänslor för att de rymt: 

”Jag kände mig dum mot mina föräldrar!!! Kände att jag svek dom för dom vill ju kunna lita på mig.” 

 

Tyder dessa skuldkänslor på att ungdomarna har den självinsikt och ansvarstagande som Sjö-

blom (1995) och Sayfer et al. (2004) skriver om? Ungdomarna har enligt dessa texter en stor 

förmåga att se sin egen del i det inträffade och kan reflektera över sina handlingar och vilka kon-

sekvenser dessa får. De kan därmed ses som sociala aktörer med egna kognitiva och social för-

mågor som de kan använda för att reflektera och ta ansvar (Christensen och Prout, 2002).  

Bland de ungdomar som pekar på dessa negativa effekter av att lämna hemmet har en över-

vägande del rymt tre eller fler gånger, vilket är en stor andel i förhållande till hela urvalet.   

I motsats till ovanstående tema finns även en grupp unga som beskriver positiva erfarenheter 

av uppbrottet hemifrån, vilket innebär att ungdomar även kan uppfatta uppbrottet som i första 

hand positivt. Tyder detta på att deras hemsituation är så svår att ett liv ”på gatan” är bättre? Det-

ta kan ses som att ungdomen är i ett stadium av being. Fokus ligger på vad som är bäst här och 

nu och inte vad uppbrottet och dess konsekvenser eventuellt kan resultera i längre fram. Uppbrot-

tet kan ses som något positivt för tillfället. Även här har de flesta rymt tre eller fler gånger, vilket 

vi tolkar som att de som rymt fler gånger är mer medvetna om hur det påverkat dem och kan där-

för reflektera över detta i sitt svar. Till skillnad från de som uppger negativa konsekvenser av 

uppbrottet är det i denna grupp en mindre andel som varit borta en vecka eller mer.  

Även i denna grupp finns många olika svar, men det är här lättare att se mönster och gruppe-

ringar i svaren. En grupp beskriver hur uppbrottet bidragit till en bättre relation till föräldrarna. 

De känner att de har fått prata ut och lösa problemen, de inser också att de är älskade och saknade 

och att hemmet är en trygghet. Två ungdomar svarar: 

”Det har blivit bättre har bra kontakt med mamma nu. Precis som man önskar sig” 

”positivt: jag fick bekräftat att familjen ville ha mig tillbaka.” 

 

Att svaren så totalt motsäger de i föregående grupp som skriver om hur problemen inte bara 

försvinner, är ett tydligt tecken på att dessa ungdomar är en heterogen grupp. Detta kan delvis 

kopplas till diskursen kring att se barn som subgrupper (James, Jenks & Prout, 1998). Alla ung-

domar upplever inte sina uppväxtförhållanden på samma sätt. De konstruerar sin värld olika be-

roende på kön, ålder, etnicitet och liknande (ibid.). Då dessa ungdomar kommer från många olika 

bakgrunder ser de på sitt uppbrott på många olika sätt och är därför i behov av olika typer av 

hjälp och stöd. 

En annan kategori är de som skriver om att uppbrottet varit positivt då det har gett dem tid att 

tänka, få lugn och ro från hemmet och de har känt sig fria. Ett exempel på ett sådant svar är: 

”du får tid att tänka, kan kännas fritt/skönt” 
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Att tänka och känna en lättnad av att vara ifrån pressen hemma var erfarenheter även de brit-

tiska ungdomarna fått med sig i och med sina uppbrott (Stein, 1999).   

Det finns ytterligare ett tema i form av en grupp som skriver om att uppbrottet lett till person-

lig utveckling av olika slag. Det handlar om ett större ansvarstagande, en växande styrka och tyd-

ligare självständighet: 

”Det har gjort mig till den jag är idag. Dvs. en självständig person som inte behöver var med mamma. 

Klarar mig fint själv.” 

 

Sammanfattningsvis tåls att påpekas att ungdomarna i allra högsta grad är sociala aktörer i de 

olika system de ingår i, de söker efter en lösning, en förändring och en vändpunkt i den ohållbara 

situation de befinner sig i. 
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8 Diskussion och slutsatser 

8.1 Sammanfattning samt diskussion av resultatet 

Syftet med vår uppsats var att studera fenomenet ungdomar som rymt och/eller blivit utkastade 

hemifrån och deras egna upplevelser av detta uppbrott. De frågeställningar vi utgått från är: Vad 

ser ungdomarna som orsaker till att de rymt/blivit utkastade hemifrån? Hur beskriver ungdomar-

na att de upplevde tiden hemifrån? Hur beskriver ungdomarna att uppbrottet påverkat dem, vilka 

positiva och negativa erfarenheter redovisar de i samband med uppbrottet. Vi har genom att ana-

lysera svaren på fem öppna frågor från en rikstäckande enkät bland gymnasieungdomar fått en 

bild av hur ungdomar upplever tiden hemifrån. Vi har fått ta del av vad de ser som orsaker till ett 

uppbrott, fått beskrivit vad de saknat, hur de försörjt sig och vad som hänt med dem under upp-

brottet. Vi har också fått exempel på hur upplevelsen påverkat dem i efterhand och vad de har fått 

med sig i livet. Nedan följer en sammanställning över våra viktigaste resultat samt en diskussion 

kring dessa. 

Över lag överensstämmer våra resultat med tidigare forskning på området, det mesta vi fått 

fram var förväntat. Ett exempel på detta är att det var föga förvånade att kategorin problem i fa-

miljen var så pass stor som den var. Detta är dock oroande siffror eftersom det kan tyda på att 

många ungdomar vantrivs hemma, att de ser det som en bättre lösning att lämna familjen än att 

stanna kvar. Hur kan då samhället hjälpa dessa ungdomar och deras familjer?  

Vi har inte hittat en motsvarighet till Kempf-Leonard & Johanssons (2007) fjärde kategori, 

det vill säga den grupp ungdomar som är utkastade för att föräldrarna inte kan försörja dem. Det-

ta skulle kunna ha att göra med att det råder försörjningsplikt i Sverige till och med att ungdomen 

slutat gymnasiet (Föräldrabalken, kap.7 1§). Detta faktum kan dock vara problematiskt i och med 

att ungdomar i den här åldern lätt hamnar mellan stolarna hos socialtjänsten då de på grund av 

försörjningsplikten inte kan söka ekonomiskt bistånd när de rymt hemifrån. Det var dock få ung-

domar som uppgav att de hade problem med försörjningen då de var borta, vilket tyder på att de 

trots allt har ett tillgängligt nätverk runt sig. Ungdomarna visar även på en stor överlevnadsin-

stinkt och handlingskraft då de ofta verkar ta med sig egna pengar då de rymmer. Detta visar hur 

starka sociala aktörer dessa ungdomar är (Christensen & Prout, 2002). De har definitivt erfaren-

het, förståelse och förmåga nog att kunna handla i en situation som är till synes omöjlig.  

Det var många ungdomar som försörjde sig med hjälp av släkt och vänner då de var borta 

från hemmet. Det fanns ett par företeelser som utmärkte dessa grupper. Dels var det förhållande-

vis många som blivit utkastade vilket kan tyda på att det är mer legitimt att söka hjälp av släkten 

då ungdomen tvingats ut ur hemmet. Kanske känner sig släktingar i dessa lägen skyldiga att hjäl-

pa ungdomen? De ungdomar som försörjde sig med hjälp av övrig familj eller släkt var också 

borta betydligt längre än många av de andra ungdomarna. Detta förklarar vi med att denna grupp 

har ett större behov av försörjning eftersom de är borta under en längre period och därför vänder 

sig till det som kan fungera som en trygg och stadigvarande källa till försörjning. Det kan också 

vara så att dessa ungdomar väljer att stanna borta längre just för att de har en relativt trygg plats 

att bo på. Vad gäller de ungdomar som vänder sig till sina vänner för hjälp med försörjning fann 

vi en kraftig överrepresentation av flickor, något vi tolkat som att flickor i större utsträckning ser 

sig som en naturlig del av sina vänners hem och därför ser det som en självklar tillflyktsort då de 

lämnar hemmet.  

De finns dock de som uppger att de har svårt att försörja sig och dessa var i större utsträck-

ning borta flera gånger och under längre perioder. För dessa ungdomar blir kriminalitet ett vanli-

gare försörjningssätt. Flera av dessa ungdomar uppger att de saknar mat och pengar, vilket visar 
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att problemen med ungdomar som rymmer eller blir utkastade hemifrån måste tas på allvar. Vi 

kan inte bara se till att de är duktiga på att ta hand om sig själva, utan det finns de som är väldigt 

utsatta och behöver samhällets hjälp. Enligt Halldén (2007) är det i första hand vuxnas ansvar att 

se till att relationen till barn och ungdomar fungerar för att barn ska kunna utveckla de sociala 

förmågor och färdigheter de behöver i livet.  

Svaren på frågan kring vad ungdomarna saknat under tiden de varit hemifrån förvånade oss. 

Många uppgav att de saknade sina föräldrar, trots att de är dem ungdomarna rymt från. Detta 

tyder på en stor lojalitet mot föräldrarna, trots konflikter, samt att föräldrarna är mycket viktiga i 

ungdomarnas liv, oavsett hur de beter sig. Vi tror dessutom att ungdomarna i många fall saknar 

att ha en förälder som ställer upp och tar det ansvar som förväntas, någon som visar på den 

trygghet ungdomen trots allt har rätt till. På liknande sätt som flickorna i Peled & Muzicants 

(2008) studie beskriver en idealbild av hemmet finns en idealbild av familjen och relationen mel-

lan föräldrar och barn. Denna idealbild tillfredsställs inte under denna pressade situation. Att 

ungdomarna saknar sina föräldrar anser vi också vara ett bevis på att ungdomarna vill ha en fun-

gerade relation till sina föräldrar och att deras mål med uppbrottet inte alls behöver vara att klip-

pa banden till föräldrarna utan att de snarare söker en annan form av umgänge på lika villkor. 

Detta är en mycket bra utgångspunkt för att arbeta med att återförena familjen. Vi tror dock att 

det i dessa situationer är viktigt att inte ta till snabba lösningar där ungdomen kan hamna i kläm.  

Det kom också som en överraskning att det var en stor grupp som saknade sin säng. Så här i 

efterhand har vi dock förstått varför och inser vilket klartänkt och moget svar detta är. Sängen 

kan mycket väl vara en symbol för deras hem, privata svär, integritet och trygghet och att det 

egentligen är detta de saknar då de inte kan eller får vara hemma.  

Många ungdomar upplevde uppbrottet från hemmet som något negativt. De frös, blev sjuka, 

upplevde depressioner, kände sig ensamma och otrygga eller fick problem med droger eller alko-

hol. De beskrev också hur de kände sig oälskade eller hade dåligt samvete och skuldkänslor. Ett 

mycket vanligt svar var även känslan av att problemen finns kvar, eller till och med blir värre, 

men att ungdomen trots detta är tvungen att återvända hem. Detta visar vilken utsatt situation 

ungdomarna faktiskt befinner sig i och att det är ett tillstånd de behöver stöd för att ta sig ur. Nå-

got som fångade vår uppmärksamhet inom detta tema var det faktum att detta var det enda tema 

där gruppen utländska ungdomar var överrepresenterade i förhållande till urvalsgruppen. Vi tror 

att de kan ha ett mindre kontaktnät - framförallt av släktingar - än vad de svenska ungdomarna 

har och att de därmed blir extra utsatta i denna situation. De som uppmärksammade dessa negati-

va konsekvenser hade dessutom brutit upp från hemmet flertalet gånger och då varit borta längre 

perioder, vilket skulle kunna tyda på att de negativa effekterna blir mer påtagliga ju fler gånger 

ungdomen rymmer eller blir utkastad, samt att dessa ungdomar har tillräckligt med erfarenhet av 

uppbrott för att kunna reflektera över dessa effekter.  

Det fanns dock ungdomar som vittnade om hur uppbrottet resulterat i positiva erfarenheter. 

Vår förförståelse var att de skulle tycka att det enbart varit jobbigt, men deras svar handlade till 

stor del om hur det blivit bättre hemma och att de utvecklats som personer. Detta gör det tydligt 

att det handlar om starka ungdomar som tar vara på det positiva och ser styrkor i situationen och 

efteråt. I en situation där många i deras närhet ser dem som offer, tar de själva rollen som sociala 

aktörer där de först tar kontroll över en ohållbar situation och sedan fokuserar på det positiva 

(Christensen & Prout, 2002). Det finns dock en risk med att problemen som dessa ungdomar har 

bagatelliseras om vi bara ser till att deras situation förbättrats i och med uppbrottet. Ungdomarna 

beskriver att de har fått det bättre, men i förhållande till vad? måste vi fråga oss. De positiva utta-

landena skulle kunna spegla den hemska situation de befunnit sig i och förhållandet till denna, 

snarare än hur de har det idag. Levnadsförhållanden innan uppbrottet kan ha varit så destruktiva 
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att ungdomarna varit tvungna att lämna hemmet. Att situationen blivit bättre betyder inte själv-

klart att problemen är lösta.  

Det var också många ungdomar som valde att svara att de inte saknat något, att de inte be-

hövt försörja sig, att inget hänt under tiden de varit borta samt att uppbrottet inte påverkat dem i 

någon utsträckning. Det krävs viss reflektion kring detta. Många av de ungdomar som svarat på 

dessa sätt har inte rymt vid upprepade tillfällen och de har också varit borta relativt kort tid. Detta 

skulle kunna innebära att de inte hunnit börja reflektera över vad de saknar eller vilken betydelse 

uppbrottet fått för dem. Att ungdomarna svarar på dessa sätt kan dessutom ha samma orsaker 

som de till det interna bortfallet på dessa frågor, det vill säga enkätens konstruktion. De slutna 

frågorna i enkäten går delvis igen i de öppna frågor vi lagt fokus på. Ungdomarna kan därmed ha 

ansett sig redan besvarat samma fråga och inte ha mer att tillägga. Att ungdomarna hänvisas till 

att bläddra vidare i enkäten beroende på hur de besvarar frågorna ökar risken för att någon fråga 

förbises. 

Det är relativt få som tar upp socialtjänsten i sina svar. Socialtjänsten nämns endast enstaka 

gånger och då i första hand av ungdomar som blivit utkastade. Kan det vara så att det är lättare 

att få hjälp från socialttjänsten då ungdomen inte haft något val i att lämna hemmet? Vi uppfattar 

det som att socialtjänsten delvis ser på barn på det sätt som James, Jenks och Prout (1998) be-

skriver som det onda barnet. Ungdomarna bör i samstämmighet med denna diskurs socialiseras 

in i det vuxna samhället på rätt sätt och ungdomen bör undvika de destruktiva miljöer som de 

antas befinna sig i då de är borta från hemmet. Det kan dock tyckas märkligt att den miljö ung-

domarna valt eller tvingats lämna inte ses som en skadlig miljö. Vi ställer oss också delvis kritis-

ka till det familjeperspektiv som socialtjänsten i många fall använder sig av (Sjöblom, 2002). Det 

finns en risk att ungdomarna här ses som objekt utan egna åsikter och handlingsutrymme. De 

vuxna får ett ständigt tolkningsföreträde och ungdomarna osynliggörs (Näsman, 2004). Att ge 

ungdomarna kanaler att själva uttrycka sin syn samt att ge dem möjlighet att vara med att påver-

ka insatserna runt dem skulle kunna ge ungdomarna en känsla av att de faktiskt kan påverka och 

får vara en social aktör i sina egna liv.  

8.2 Metoddiskussion 

Under vårt arbete med uppsatsen har vi stött på både motgångar och medgångar relaterade till 

vårt val av metod. Till att börja med har det varit mycket lärorikt och spännande, men också svårt 

att arbeta inom ramen för ett forskningsprojekt. De positiva sidorna har varit att vi fått inblick i 

hur forskningsvärlden fungerar och vi har kunnat få stöd, tips och inspiration från vår handledare 

med tanke på att hon själv är involverad i ursprungsprojektet. Det gav oss också ett stort för-

språng i processen då allt material redan var insamlat när vi började skriva. Att ha fått så stor 

hjälp med datainsamlingen har dock inte bara varit av godo. I och med att vi inte varit delaktiga i 

enkätutformning eller insamlandet har vi inte heller kunnat påverka vilka frågor som ställts och 

hur dessa utformats. Att delta i ett redan befintligt projekt på detta sätt har även gjort det svårare 

att få en överblick över helheten i forskningsprocessen, till exempel gällande urval och etiska 

ställningstaganden. Detta har lett till att vi varit tvungna att förlita oss på att allt gått rätt till i ur-

sprungsprojektet, eftersom det annars påverkar även vårt resultat. Att projektet inte publiceras 

förrän två månader efter vår uppsatsinlämning har också inneburit vissa begränsningar då det 

kommit till att presentera urval och resultat i form av exakta siffror. 

I övrigt har det fungerat övervägande bra att använda sig av enkäten som underlag för vår 

uppsats. De öppna frågorna gav ungdomarna chans att fritt berätta det de ville, utan att styras av 

färdiga svarsalternativ. De fick därmed ge sin syn på situationen och de fick göra sin röst hörd, 

vilket överensstämmer med vårt syfte och vår teoretiska utgångspunkt. Vi hoppas att ungdomar-
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na kände att just deras åsikter och berättelser var viktiga. Ungdomarnas svar har på många sätt 

berört oss under uppsatsens gång. Vi har känt oss privilegierade att få ta del av deras mycket per-

sonliga och utlämnande betraktelser rörande denna smärtsamma upplevelse. De fanns dock vissa 

begränsningar även här. Många av svaren var mycket knapphändiga och kunde bestå av enstaka 

ord eller meningar. Detta gjorde det stundtals svårt att få en bild av den unges upplevelser och 

det kunde vara komplicerat att tolka vad denne menade. Vi upplevde många gånger att vi hade 

velat göra uppföljande intervjuer med dessa ungdomar för att förstå mer och få en utförligare bild 

av deras upplevelser och erfarenheter. Detta för oss in på frågan om enkäter verkligen är det mest 

lämpade verktyget för att studera dessa förhållanden. Hade det varit ett bättre alternativ att an-

vända sig av intervjuer, enskilda eller form av fokusgrupper? Möjligen hade det kunna ge en mer 

utförlig bild av ungdomarnas upplevelser och vi hade kunnat ställa de uppföljande frågor som vi 

funnit önskvärda. En stor nackdel hade då varit att vårt urval hade blivit markant mindre, vilket i 

sig hade minskat möjligheten till dra slutsatser om en större grupp. Det hade även ökat risken att 

gå miste om viktiga utsagor. Det är viktigt att väga in det faktum att om vi skulle ha använt oss 

av intervjuer kan det vara mycket svårt att få kontakt med intervjupersoner. Tillträdesprocessen 

är ofta mycket svår och det är inte alls säkert att vi skulle ha kommit i kontakt ungdomar som 

skulle kunna ha delgett oss sina erfarenheter. Det stora urvalet som vi fått tillgång till i och med 

att delta i detta forskningsprojekt är därför något vi värdesätter.  

Det var också svårt att begränsa oss till att endast studera de utvalda frågorna och bakgrunds-

variablerna. Det var lätt att ryckas med av nyfikenhet och även fördjupa sig i de andra, slutna 

frågorna för att försöka tolka djupare vad ungdomen menade och hur dennes livssituation såg ut. 

Detta för att ännu tydligare och mer utförligt besvara våra frågeställningar. Det fanns dock inte 

möjlighet att göra detta på grund av denna studies begränsade omfattning. Hade vi fördjupat oss i 

alla frågor hade det dessutom inneburit en risk för att vi övertolkat och sammankopplat olika 

faktorer och därmed förlorat ungdomarnas egentliga synpunkter. 

Vi har i vårt val av vetenskapsfilosofisk utgångspunkt och teori känt oss nöjda. Socialkon-

struktionismen har varit ett naturligt val då den präglat vår utbildning i stor omfattning. Det har 

varit givande att pröva denna utgångspunkt på vår egen studie. Vi tycker även att det har lämpat 

sig bra då att rymma/kastas ut hemifrån ses som ett socialt problem utifrån vår konstruktion av 

hur ungdomar bör lämna hemmet. Det var vidare en krävande men spännande uppgift att sätta 

oss in i och förstå en för oss helt ny teori – det barndomssociologiska paradigmet. Det har dock 

känts som en väl vald teori då det ger en tydlig koppling till vårt syfte att ge ungdomarna utrym-

me att uttrycka sina åsikter och därigenom göra dem till sociala aktörer. Så här i efterhand har vi 

insett hur uppbrottet för många ungdomar handlar om ett försök att få till en förändring i syste-

met, en vändpunkt. Vi tror därför att det även skulle ha varit mycket intressant att studera samma 

fenomen utifrån systemteori. 

För oss har meningskategorisering fungerat mycket bra som analysmetod. Det gav oss struk-

tur och teman föll sig naturligt, vilket hjälpte oss att få en överblick över det omfångsrika materi-

alet. 
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8.3 Vidare forskning 

Det står klart att området kring barn och unga som bryter upp hemifrån inte är speciellt utforskat 

i Sverige. Vi anser därför att det är av yttersta vikt att fortsätta kartlägga situationen för dessa 

barn och unga och då framförallt genom att fokusera på deras egna erfarenheter och upplevelser. 

De är experter på sin situation och därför borde det vara en självklarhet att lyssna på dem och 

fråga dem vad de anser sig behöva hjälp med i denna extrema situation. Vi vet vidare att det finns 

viss hjälp för barnen och ungdomarna att tillgå, men vi anser att det är av yttersta vikt att under-

söka hur denna hjälp fungerar i praktiken och hur utbredd den egentligen är? 
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10 Bilaga 1 

 

 

 

Tillfälligt Uppbrott 

Enkät om att rymma och kastas ut 

hemifrån 

 

 

 

 

Vi vill veta vad Du tycker 
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Rädda Barnen och Socialhögskolan i Stockholm har inlett ett samar-

bete för att ta fram mer kunskap om ungdomar som inte kan bo 

hemma för att de har rymt eller blivit utkastade hemifrån.  

 

Varför vill vi att DU ska besvara enkäten? 

 

Det är viktigt för oss vad ungdomar tycker och tänker om dessa 

frågor. Dina svar kommer att ligga till grund för utvecklandet av 

olika sorters hjälp för ungdomar som har rymt eller blivit utkastade 

hemifrån och som inte kan bo hemma.  

Med att rymma/kastas ut hemifrån menar vi att du ska ha varit 

hemifrån i 24 timmar utan att dina föräldrar vet var du är och 

utan deras tillstånd. 

 

Genom att besvara frågorna i enkäten kommer du hjälpa oss att få 

kunskap om om:  

 

Hur många ungdomar som rymmer eller blir utkastade hemifrån. 

 

Vad unga människor som lever i den här situationen behöver för 

stöd och hjälp. 

Kommer andra kunna ta del av dina svar? 

Du behöver inte skriva ditt namn någonstans på enkäten och ingen 

mer än de två forskare som arbetar i projektet kommer att ta del 

av enkätsvaren som är anonyma. 
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Tack för att du fyller i den här enkäten oavsett om du själv har 

rymt eller blivit utkastad hemifrån eller inte. Du bidrar på så sätt 

till att man bättre ska kunna hjälpa unga människor i framtiden. 

 

 

Kom i håg: Om det är frågor du inte vill besvara kan du hoppa över dem. 

 

 

OM DIG 

 

Vilket gymnasieprogram går du på?___________________________________ 

 

1. Kön? Bara ett kryss. 
 

Flicka 

Pojke 
 

2. Hur gammal är du? Bara ett kryss. 

15 år 

16 år 

17 år 

18 år 
 

3. Är du född i Sverige? Bara ett kryss. 

ja  
nej  

 

4. Om du inte är född i Sverige vilket land är du född i?   

 

__________________________________ 

 

5. Är din mamma född i Sverige? Bara ett kryss. 

ja  
nej  

 

6. Om din mamma inte är född i Sverige, vilket land är hon född i?  
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__________________________________ 

 

7. Är din pappa född i Sverige? Bara ett kryss. 

ja  
nej  

 
 

8. Om din pappa inte är född i Sverige vilket land är han född i? 

 

__________________________________ 

 

9. Hur bor du just nu? Om du bor på mer än ett ställe får du kryssa för flera rutor.  

 

Hyreslägenhet  
Bostadsrätts lägenhet (köpt lägenhet)  

Radhus/kedjehus  
Villa 

Gård, t.ex. bondgård 

Annat _____________________________ 

 

10. Har du något av följande? Här får du kryssa för flera rutor. Om du inte har några av 

dessa saker så kryssar du för den sista rutan. 

Eget rum  
Husdjur  

Egen TV 

Egen CD-spelare, mp3 eller Ipod  

Egen mobiltelefon 

Egen cykel 

Egen moped,motorcyckel, bil eller 

epatraktor 



Egen dator  
Jag har inte något av det ovanståen-

de 
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11. Har det hänt att du inte kunnat köpa något som du vill ha och som många 
andra i din ålder har, för att du inte haft råd? Tänk på hur det varit senaste 
halvåret. Bara ett kryss. 

 

Ja, flera gånger  
Ja, en gång  

Nej  

 

OM DIN FAMILJ 

12. Ange dina föräldrars högsta utbildning 

Pappa Bara ett kryss. 

6 eller 9 år i grundskolan   

Gymnasium  

Högskola eller universitet  

Ingen  

Annat: _____________________  

  

13. Ange dina föräldrars sysselsättning.  

 

 Pappa? Bara ett kryss. 

Studerar 
 

Pensionär/sjukpensionär  
Arbetslös  

Arbetar inte 

Arbetar  

Ange yrke: __________________ 

Annat:______________________ 

 

Mamma Bara ett kryss. 

6 eller 9 år i grundskolan  

Gymnasium  

Högskola eller universitet  

Ingen  

Annat:______________________ 

 

 

 

 Mamma? Bara ett kryss. 

Studerar  
Pensionär/sjukpensionär  

Arbetslös  
Arbetar inte 

Arbetar  

Ange yrke: __________________ 

Annat:______________________ 

14. Har du någon gång bott i fosterhem, eller på ungdomshem (HVB-hem eller 
§12-hem)? 

Ja  Nej 

 
15. Vem bor du med? Bara ett kryss. 

Biologisk förälder/föräldrar   
I fosterfamilj  

På ungdomshem (HVB-hem/§12-hem)   
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Växelvis med föräldrar som är skil-
da 



Jag har flyttat till eget boende 

Annat: (Skriv med egna ord) 
_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ange skäl:  _______________ 

16. Om du bor i fosterfamilj nu vilka bor i 
hushållet? Fler alternativ möjliga. 

Fostermamma  
Fosterpappa  

Styvfostermamma / Fosterpap-
pas flickvän 

 

Styvfosterpappa / Fostermam-
mas pojkvän 

 

Fosterbror/bröder  
Fostersyster/systrar  

Andra släktingar till fosterfamil-
jen 

 

Jag bor inte i fosterfamilj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur många fostersyskon bor du med? 

____________________________ 

 

17. Om du bor i din biologiska familj 
nu, vilka  bor i hushållet? Fler alternativ 
möjliga. 

Mamma  
Pappa  

Styvmamma / pappas flickvän  
Styvpappa / mammas pojkvän  

Bror/bröder  
Syster/systrar  

Andra släktingar 

       Jag bor inte i biologisk familj   

 

 

 

 

Hur många syskon bor du med? 

 

_____________________________ 
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FRÅGOR OM DE DU BOR MED 

 

18. Nedan är några frågor om hur du tycker de vuxna som du bor med är. 

Om du inte bor med dina föräldrar besvara frågorna om de vuxna som du bor med just 
nu.  Det kan t.ex. gälla styv- eller fosterföräldrar.  

Bara ett kryss på varje rad. 

 

 

Stämmer 
precis 

Stämmer 
ungefär  

Stämmer 
till en 
viss del 

Stämmer 
dåligt 

 

Stämme-
rinte alls 

Mina föräldrar är för stränga     

Kommer bra överens med mina föräldrar     

Mina föräldrar har behandlat mig 

kränkande/illa  
    

Mina föräldrar har gjort så att jag känt mig rädd      

Mina föräldrar har beskyllt mig för   

allvarliga saker som jag inte har gjort 

    

Mina föräldrar har sparkat eller slagit mig     

Jag upplever en konflikter med mina föräldrar 
på grund av min familjs religion och/eller 
kultur? 

    

Jag tycker att mina föräldrar förstår mig     

Mina föräldrar behandlar mig oftast rättvist     

Jag tycker att mina föräldrar bryr sig om mig     

Jag och mina föräldrar hamnar ofta i bråk     
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19. Om du instämmer i att ni ofta hamnar i bråk, vad bråkar ni vanligtvis om?  

 

___________________________________________________________________ 

 

 

20. Finns det någonting mer som du vill berätta om de personer som du bor med? 



50 

 

OM SKOLAN 

 

21. Hur trivs du i skolan? Bara ett kryss. 

Jag tycker mycket om att gå i skolan  
Jag tycker om att gå i skolan  

Jag tycker ganska mycket om att gå i 
skolan 

 

Jag tycker inte så mycket om att gå i 
skolan 



Jag tycker inte alls om att gå i skolan 
 

22. Har det hänt att du under det senaste sex månaderna har skolkat från skolan? 

Bara ett kryss. 

Aldrig  
En till två gånger  

Tre gånger eller fler  
 

23. Har du blivit mobbad i skolan? Bara ett kryss. 

Ofta  
I bland   
Aldrig  

 

24. Har blivit avstängd från skolan? Bara ett kryss. 

Ja  
Nej  

 

25. Har du svårt eller lätt att hänga med i undervisningen? Bara ett kryss. 

Lätt  
 Vare sig lätt eller svårt  

Svårt  
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26. Jämfört med dina klasskamrater, hur tycker du att du klarar skolarbetet? Bara 

ett kryss. 

 

Jag klarar skolarbetet mycket bra  
Jag klarar skolarbetet bra  

Jag klarar skolarbetet ganska bra  
Jag klarar inte skolarbetet så bra 

Jag klarar inte skolarbetet alls 
 

 

27. Är det något mer som du vill berätta om som handlar om hur du har det i sko-
lan? 
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NÅGRA FLER FRÅGOR OM DEJ 

 

28. Vad tycker du är positivt och fungerar bra i ditt nuvarande liv? 

 

 

 

 

 

 

29. Vad tycker du är negativt och fungerar mindre bra i ditt nuvarande liv? 

 

 

 

 

 

 

30. Ta ställning till hur följande problem stämmer med hur du har det just idag. 

 Bara ett kryss på varje rad. 

                                                                   Ofta     I bland      Aldrig      

Känner mig uppgiven / deprimerad    
Känner mig pressad    
Känner mig ensam    
Tycker inte om mig själv    
Känner mig orolig över framtiden    
Känner mig inte accepterad i mitt sätt att leva   
 



53 

31. Ta ställning till hur följande problem stämmer med hur du har det just idag. 
Bara ett kryss på varje rad.  

 

                                                  Ofta     Ibland     Aldrig 

Problem med pojkvän/flickvän    
Problem med droger    
Problem med alkohol    
Problem med brottslighet    
Problem hemma i familjen    
Problem med kamrater    
Andra problem 

Vad: _____________________ 

   

 

 

32. Har du varit i kontakt med någon av följande ”hjälpare” i samband med något 
problem? Bara ett kryss på varje rad. 

 

 

Ofta Ibland  Aldrig 

Skolkurator/skolpsykolog   

Skolsköterska   

Socialsekreterare    

Psykolog, kurator, läkare på BUP   

Ungdomsmottagning   

Polis   

Fältassistent, ungdomsjour   

”Lugna gatan” eller annan liknade frivillig or-
ganisation 

  

Annan 

Vad:___________________________________ 
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33. Finns det något annat viktigt problem som du vill berätta om? 
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BERÄTTA VAD DU TÄNKER OCH TYCKER OM ATT RYM-

MA/KASTAS UT HEMIFRÅN. 

34.  Vad tror du det beror på att ungdomar rymmer/blir utkastade hemifrån? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Vad behöver vi göra för att hjälpa unga människor som rymmer/kastas ut 
hemifrån? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Var tror du att ungdomar som rymmer/ blir utkastade hemifrån kan vända sig 
för att få hjälp? 
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OM ATT RYMMA ELLER BLI UTKASTAD HEMIFRÅN  
 

För att vi ska kunna göra mer för att hjälpa ungdomar som rymmer eller blir utkastade 
hemifrån vill vi lära oss mer om vad som kan påverka att en sådan situation uppstår. 

Med att rymma/kastas ut hemifrån menar vi att man ska ha varit 

hemifrån i 24 timmar utan att dina föräldrar vet var du är och 

utan deras tillstånd. 

 

37. Känner du till någon i din vänkrets som har rymt hemifrån eller blivit utkastad 
hemifrån? Bara ett kryss. 

Ja  
Nej  

Vet ej  
Antal:_______________ 

 

38. Har du själv någonsin funderat allvarligt på att rymma hemifrån? Bara ett kryss. 

Ofta  
I bland  
Aldrig  

 

 

39.  Har du själv rymt hemifrån eller blivit utkastad hemifrån Bara ett kryss 

Nej  Om du svarar nej gå vidare 
till fråga 56. 

Ja  Om du svarat ja fortsätt här 
nedan. 

 

 

40. Hur många gånger har du rymt/ blivit utkastad hemifrån hemifrån?  

Bara ett kryss.   

En gång  
Två  

Tre gånger  
Mer än tre gånger  Hur många gånger? 

_______________ 
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41. Hur gammal var du första gången som du rymde blev utkastad hemifrån?   

Jag var _______år 

 

 

 

42. Har du kommit i kontakt med någon av följande ”hjälpare” i samband att du 
rymde/ kastades ut hemifrån? Bara ett kryss på varje rad. 

 

 

Ofta I bland Aldrig 

Skolkurator/skolpsykolog   

Skolsköterska   

Socialsekreterare    

Psykolog, kurator, läkare på BUP   

Ungdomsmottagning   

Polis   

Fältassistent, ungdomsjour   

”Lugna gatan” eller annan liknade frivillig or-
ganisation 

  

Har inte kommit i kontakt med någon av dessa   

Annan 

Vad:___________________________________ 
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FRÅGOR OM SENASTE GÅNGEN DU RYMDE ELLER BLEV 

UTKAST HEWMIFRÅN.  

Nu kommer vi ställa några frågor som handlar om den senaste gången du rymde/blev 

utkastad hemifrån. Om du har rymt/blivit utkastad en gång svara på frågorna utifrån det 

som hände den gången.  

 

43. Rymde du eller blev du utkastad hemifrån? Bara ett kryss.  

Jag rymde hemifrån  
Jag blev utkastad hemifrån  

 

44. Varifrån rymde du / blev du utkastad ifrån? Bara ett kryss. 

Från min biologiska familj  
Från mitt fosterhem  

Från ett ungdomshem (HVB-hem eller §12-hem)  
Annat : (skriv med egna ord) _________________________ 

 

45. Var du själv eller hade du någon med dig? Bara ett kryss. 
 

Rymde själv / blev utkastad själv  
Rymde tillsammans med någon / blev utkastad till-

sammans med någon 

 

 

46. Beskriv vad som låg bakom att du rymde / blev utkastad hemifrån? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom i håg: Om du har rymt/blivit utkastad mer än en gång ska du svara utifrån 
hur det var den senaste gången du rymde/blev utkastad hemifrån.  
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47. Vilka av följande förklaringar till varför du rymde / kastades ut  hemifrån 
stämmer in på din situation? Fler alternativ möjliga.  

Konflikter i familjen  
Andra problem hemma  

  Problem i skolan 

Problem med kamrater  
Personliga problem 

Problem att bli accepterad för mitt sätt 
att leva 



Problem att bli accepterad för min 
sexuella läggning 



Andra skäl 

Vad: __________________________ 

 

 

48. Hur många nätter var du hemifrån? Bara ett kryss. 
 

1 natt  
2-6 nätter  

En vecka eller mer  
Osäker på tiden  

 

49. Om du var borta över en natt var sov du då när du var hemifrån? 

Bara ett kryss. 

 

Hos vän  
Hos släkting  

Sov ute på en offentlig plats t. ex på 
gatan, nattbuss, väntrum, källare    
portuppgång                               . 

 

Hos någon som jag tillfälligt träffade  
Annat (skriv med egna ord)   
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50. Var befann du dig när du rymde/kastades ut hemifrån? Bara ett kryss. 



Jag stannade på orten där jag bor  
Jag drev runt till olika ställen 

Jag reste till en annan mindre ort i 
närheten 

 

Jag reste till närmsta storstad 
Vad hette staden/orten som du tog 

dig till 
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51. Hur klarade du av att försörja dig när du var hemifrån?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Vad saknade du mest under tiden som du var borta? 

 

 

 

 

 

 

 

53. Vad hände med dig under den tid då du var hemifrån? 
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HUR VAR DET FÖR DIG ATT RYMMA/BLI UTKASTAD 

HEMIFRÅN? 

54 Här nedan är några frågor som handlar om vad som hände dej när du var hem-
ifrån. Vad gjorde du och hur kändes det att vara hemifrån? Om du kan svara 
på dessa frågor så kommer du hjälpa oss att förstå mer om hur det är för 
ungdomar när de rymmer eller blir utkastade hemifrån. Bara ett kryss på varje rad. 

 

 

 
Stämmer 

precis 
Stämmer 
ungefär 

Stämmer 
till en 

viss del 

 

Stämmer 
dåligt 

 

Stämmer 
inte alls 

Fick tid att tänka över mitt liv när jag var hemifrån     

Kände mig mindre pressad när jag var hemifrån     

Kände mig ensam     

Saknade pengar till mat     

Var rädd     

Fick nya vänner     

Var mer nöjd med livet än tidigare     

Blev fysiskt skadad när jag var hemifrån      

Blev sexuellt ofredad när jag var hemifrån     

Mina tidigare problem  löste sig när jag var hemifrån     

Använde alkohol och/eller droger när jag var hem-
ifrån 

    

Blev indragen i och begick brott när jag var hemifrån     

Blev vittne till brott när jag var hemifrån     
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55. Här kan du ta upp både negativa och positiva erfarenheter av att rym-
ma/kastas ut hemifrån. Beskriv hur den här händelsen har påverkat dig.  

 

Skriv vad du tänker om ungdomars livssituation i dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här slutar enkäten för dig som svarat att du har rymt eller blivit utkastad hemifrån  

Tack för din medverkan! 
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56. Om du inte har rymt/ blivit utkastad hemifrån vad tror du det kan bero på?  Fler 

alternativ möjliga.  

Jag trivs i min familj  
Det är inga stora problem hemma  

  Det är inga stora problem i skolan 

Jag har inga stora problem med kam-
rater 

 

Jag har inga stora personliga problem 

Jag har inga problem med att bli ac-
cepterad för mitt sätt att leva 



Jag har inga problem  med att bli ac-
cepterad för min sexuella läggning 



Andra skäl 

Vad: __________________________ 

 

 

57. Här kan du ta upp fler tankar och funderingar du har om varför du inte har 

rymt/blivit utkastad hemifrån. 

 

Skriv vad du tänker om ungdomars livssituation i dag! 
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Här kan du skriva om hur du tycker att situationen är för ungdomar i Sverige idag. 

 

Skriv vad du tänker om ungdomars livssituation i dag! 
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Tack för att du tog dig tid och besvarade enkäten !  
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11 Bilaga 2 

11.1 Kodningsmall 

0001 och så vidare = Enkätnummer  

P = Pojke 

F = Flicka 

S = Född i Sverige, föräldrar födda i Sverige 

Sa = Född i Sverige, minst en förälder född utomands 

I = Född utomlands, med utländska föräldrar 

R = Anser sig ha rymt  

U = Anser sig ha blivit utkastad 

RU = Anser sig ha rymt och blivit utkastad 

1, 2, 3, 3+ = Antalet gånger ungdomen har brutit upp från hemmet 

14, 15, 16 et cetera = Ungdomens ålder första gången den rymde/blev utkastad hemifrån 

a = Vid senaste uppbrottet var ungdomen borta i ett dygn  

b= Vid senaste uppbrottet var ungdomen borta mellan två nätter och en vecka 

c = Vid senaste uppbrottet var ungdomen borta mer än en vecka 

d = Ungdomen var osäker på tiden den var borta vid senaste uppbrottet. 

 

11.2 Ett fiktivt exempel på kodning 

 

0001 46 F  S R 1 16 b 

Jag bråkade med min mamma och orkade inte var kvar 

 

0001 51 F  S R 1 16 b 

Jag hade pengar med mig och sen åt jag hos en kompis 

 

0001 52 F  S R 1 16 b 

Sängen och mina småsyskon 

 

0001 53 F  S R 1 16 b 
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Inte mycket, det var som vanligt 

 

0001 55 F  S R 1 16 b 

Positivt: jag mognade 

Negativt: bråken med mamma fortsatte 

 

 

 

 


