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Alpha Sow 

ABSTRACT 
 

Aim:The study's aim is to examine whether and to what extent elementary school pupils aged 

13 and 16 report that they ever have been forced to leave home by parents, have run away 

from home voluntarily or have seriously considered doing so. The aim is also to illuminate 

which circumstances contribute to these break-ups. Method: A quantitative approach is used; 

a survey material consisting of 1193 questionnaires is analysed. The data material has been 

used in earlier studies but the issue addressed here has not been studied earlier. The 

circumstances analysed are gender, ethnicity, the parents’ religious belief and education, 

living conditions (sharing home with both parents, one of them or none), contacts with 

professionals (psychologist, school nurse or curator), physical and mental wellbeing, way of 

upbringing (liberal vs authoritarian) and communication with parents. The findings are 

compared to a similar study from Great Britain. Results: The results show that 4 percents of 

the young people have been forced to leave home some time during their life and 9 percent 

have run away and stayed away for at least 24 hours. The proportion of young people 

seriously considering leaving home was 22 percents. It is concluded that being forced to leave 

home has different explanations compared to running away by own decision. It is thus two 

different phenomena. A few risk factors are identified.  

 

Keywords: Runaway, Forced to leave home, Adolescents, Runaway teenagers, Family, 

Health. 
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Förord  

Föreliggande studie är baserad på sekundär data. Datamaterialet har tidigare använts i andra 

studier, exempelvis Högdin 2007; Ghadimi 2007 som i sin tur är en del av ett större projekt 

vid namnet ”Lärandets villkor för flickor och pojkar med tvåkulturell bakgrund”.  

Organisationen Rädda Barnen ansökte om medel från Allmänna arvsfonden för att genomföra 

ett projekt om barn som rymmer och/eller kastas ut hemifrån. Med Rädda Barnen som 

uppdragsgivare och Yvonne Sjöblom som projektledare, som är forskare på Institutionen för 

socialt arbete vid Stockholms universitet, genomförs en större kartläggning av ungdomar som 

rymmer och/eller kastas ut hemifrån. Syftet är att ge en bild av omfattningen om denna 

problematik i Sverige. Ansökan om medel beviljades av den Allmänna arvsfonden och 

projektets genomförande beräknas ta 18 månader. Den här studien kommer att avslutas långt 

innan den nya kartläggningen. I båda studierna behandlas samma fenomen, ungdomar som 

rymmer och/eller kastas ut hemifrån.  

Mitt intresse för ämnet väcktes i samspråk med Sara Högdin, forskare på Institutionen för 

socialt arbete vid Stockholms universitet.  

Jag gjorde jag min praktik (under min socionom utbildning) på en LVU-avdelning (LVU, 

Lagen om vård av unga), där en del klienter kan ha varit med om det problem som beskrivs i 

föreliggande studie (rymt och/eller kastats ut hemifrån samt allvarligt funderat på att rymma 

hemifrån). Behandlingshemmet som bedrivs av SIS, (Statens institutionsstyrelse) är till för 

endast äldre flickor eller unga kvinnor i åldern 16 till 25 år med missbruksproblem och med 

psykosocial belastning. Klienterna kan ha varit med om de fenomen som tas upp i denna 

studie. Problematiken vad gäller klienterna kan vara på sådan sätt att de kan ha tidigare varit 

utsatta för sexuella övergrepp, har ätstörningar, kriminalitet, prostitution, självskadande 

beteenden, t ex rispningar samt att klienten ofta kommer från en hemmiljö med missbruk, 

psykiska problem och ibland kriminalitet. Innan min praktik på behandlingshemmet var jag 

under mina fältstudier (även här under socionom utbildningen) på en Stadsdelsförvaltning, 

bistånd för äldre. Jag valde att vara inom dessa två olika områden (Socialtjänsten och 

Behandlingshemmet) för att få en generell inblick i det sociala arbetet.  

Numera arbetar jag som behandlingsassistent på SIS-hemmet med både LVU och LVM 

klienter, (LVM, Lagen om vård av missbrukare). I samspråk med mina arbetskollegor 
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(personlig kommunikation, 2007) har det framkommit att det inte är sällan som de i sitt arbete 

möter barn eller ungdomar som har rymt och/ eller har kastats ut hemifrån under uppväxten. 

Dessa arbetskollegor har under många år arbetat eller arbetar inom kriminalvården, 

behandlingshem, sjukvården och inom skola. Ofta handlar det om barn/ungdomar från 12 års 

ålder som rymmer och/eller har blivit utkastade hemifrån och som söker sig till äldre 

kompisar eller andra människor som kan utföra fara till dessa unga. Exempelvis kan de unga 

söka sig till människor som begår kriminella handlingar, utsätter de unga för sexuella 

övergrepp etcetera.   

Jag kommer ursprungligen från ett utvecklingsland, där exempelvis fattigdom, föräldrars 

bortgång och brist på en fungerande välfärdssystem tvingar barn och ungdomar ut på gatorna 

och de blir hemlösa. Det kan finnas vissa likheter mellan dessa ungdomar och med ungdomar 

som rymt och/eller kastats ut hemifrån. Trots att varken jag själv eller någon annan i min 

närhet (släkt och vänner) har fått uppleva detta, så är jag ändå medveten om att fenomenet 

finns i min omgivning.   

Utifrån ovanstående beskrivning, anser jag att min bakgrund och de erfarenheter som jag har 

fått uppleva kan ha betydelse i genomförandet av föreliggande studie, eftersom jag bland 

annat arbetar med ungdomar som delvis har tvingats till hemlöshet, tvingats ut i kriminella 

miljöer och missbruksmiljöer. Detta kan ha gett upphov till ett omhändertagande med stöd av 

LVU eller LVM. Det är troligt att dessa ungdomar har rymt och/eller kastats ut hemifrån 

under sin uppväxt.  

Det finns personer som har varit ett viktigt stöd för mig under arbetets gång. Först vill jag 

tacka Sara Högdin för en givande handledning under hela processen. Även för hennes fulla 

engagemang för ämnet som har studerats och för sina snabba och betydelsefulla reflexioner. 

Ett speciellt tack till Klara Hradilova Selin för att hon gett mig sitt fulla stöd och för alla 

värdefulla meningsutbyten vi har haft i samband med föreliggande studie.  

Jag vill även tacka alla de som har varit positiva till att jag började studera på Institutionen för 

socialt arbete. Jag vill framför allt nämna min familj och släktingar, Robin Room, Jessica 

Palm, Maria Abrahamsson och övriga SoRAD:ianer. Till sist, tack till alla de som jag på 

något sätt har samspråkat med om denna studie. 
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1. INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING  

Uppbrott i form av rymning eller utkastning hemifrån har blivit en uppmärksammad fråga, i 

både forskning och media under den senaste tiden. Ofta handlar uppbrotten om att det uppstår 

konflikter i hemmet mellan föräldrar och ungdomar. Detta kan leda till att ungdomar hamnar i 

hemlöshet, i kriminella miljöer och missbruksmiljöer. Risken finns att dessa ungdomar 

tvingas söka sig till ”tillfälliga partners” eller partners som de inte skulle ha valt om de befann 

sig i en annan situation. Sådana omständigheter kan få följder för den unges skolgång, hälsa, 

utveckling och livschanser. Det kan även på sikt orsaka att den unge blir omhändertagen, 

vilket inte alltid gynnar honom eller henne då det kan innebära att den unges frihet inskränks. 

En annan viktig fråga blir hur dessa ungdomar som själva väljer att lämna hemmet eller där 

föräldrar väljer att kasta ut dem från hemmet ska betraktas och definieras. Är ungdomarna 

hemlösa, gatubarn eller rymmande eller utkastade ungdomar? Det finns en osäkerhet 

beträffande benämningen på denna grupp men det är ett globalt fenomen som många nationer 

(exempelvis Storbritannien) har på sin dagordning att försöka lösa.  

I Sverige är detta ett relativt outforskat fenomen. Det finns ingen kunskap om hur många 

ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån. De studier som gjorts behandlar andra 

aspekter av fenomenet, exempelvis Sjöblom (2002) som i första hand fokuserar på 

socialtjänstens roll, till skillnad från denna studie, där ungdomarnas perspektiv belyses. Att 

inte ha kunskap om fenomenet och dess omfattning utifrån ungdomarnas perspektiv är en brist 

i forskningen och detta kan dessutom påverka det sociala arbetet som praktik.  

Barnombudsmannen tar i sitt remissvar till betänkandet, Att motverka hemlöshet, en 

sammanhållen strategi för samhället upp frågan om barnperspektivet i förhållande till 

problematiken med hemlösa. Barnombudsmannen menar att i Sverige finns det en grupp barn 

och ungdomar som drabbas av hemlöshet och som inte beskrivs i den officiella statistiken 

eller i rapporter och utredningar. Även en kartläggning som Socialstyrelsen (1999) har gjort 

visade att en tredjedel bland 341 hemlösa kvinnor i Stockholms stad hade minderåriga barn. 

Uppgifter om barn som är hemlösa kommer från frivilliga organisationer som i sitt arbete 

möter dessa barn. Hemlöshet bland ungdomar kan vara dold genom att de formellt är skrivna 

på en adress där han eller hon av olika skäl inte kan eller vill vistas. Dessa ungdomar kan ha 

rymt eller blivit utkastade hemifrån och det är dessa som ligger i fokus i föreliggande studie. 

Andra orsaker till hemlöshet bland unga kan vara att barnfamiljer vräks från sin bostad, att 
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föräldrar har mist sin bostad under exempelvis ett fängelsestraff (Socialstyrelsen 1999:2; SOU 

2001:95).  

När det gäller ungdomar som rymmer och/ eller kastas ut hemifrån har man i Storbritannien 

genomfört en omfattande kartläggning som beskriver fenomenets utsträckning och karaktär 

utifrån ungdomars och professionellas perspektiv. Studien är det första försöket att ge en 

representativ bild av fenomenets storlek och dess orsaker (Stein, 1999). Resultaten visade att 

rymning och utkastning hemifrån var ett vanligt förekommande problem som drabbade 

brittiska ungdomar och som orsakades av olika problem inom familjen – övergrepp, 

separationer, bildandet av nya familjekonstellationer. Till följd av dessa problem var det 

många ungdomar under 16 år som upplevde att de hade blivit tvingade att lämna sina hem (en 

femtedel, 19 procent bland dem som hade svarat att de rymt). Det visade sig att majoriteten av 

ungdomarna uppgav att problem i hemmiljön var den främsta orsaken till att de rymde 

hemifrån. Faktorer som angavs av ungdomarna var konflikter i familjen, sexuella, fysiska och 

emotionella övergrepp.  

Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att undersöka huruvida det förekommer att grundskoleungdomar mellan 

13 och 16 år uppger att de har rymt, allvarligt funderat på det och/eller kastats ut hemifrån. 

Syftet är även att bland dessa 1193 ungdomar som omfattas av enkätundersökningen, belysa 

vilka omständigheter som bidrar till dessa uppbrott. Resultaten kommer sedan att jämföras 

med den kartläggning som har gjorts i Storbritannien, där samma fråga har behandlats. 

Studiens syfte uppnås med hjälp av följande forskningsfrågor: 

 

• Hur vanligt förekommande är det att ungdomar uppger att de någon gång har rymt 

hemifrån, allvarligt funderat på att rymma hemifrån eller kastats ut hemifrån? 

• Finns det skillnader och likheter när det gäller ovanstående frågeställningar beroende 

på bakgrundsfaktorer som exempelvis kön, etnicitet eller klassbakgrund? 

• Vilka samband framträder mellan de tre scenarierna (första punkten) och de ungas 

hälsa samt familjesituation?  
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I denna studie analyseras ungdomars subjektiva svar på fenomenet, om rymning eller 

utkastning hemifrån samt ungdomar som allvarligt har funderat på att rymma hemifrån.  

Studiens disposition 

I detta inledande kapitel presenterades studiens inledning och problemformulering samt syfte 

och frågeställningar. I andra kapitlet presenteras tidigare forskning om ungdomar som 

rymmer och/eller kastas ut hemifrån. Här redovisas framförallt svenska och brittiska studier 

men även studier från USA och Paraguay berörs. I tredje kapitlet presenteras studiens 

material och metod. Här beskrivs också urvalet i enkätundersökningen utifrån sociala villkor 

och etnisk bakgrund. I kapitel fyra redovisas resultaten och ett avslutande kapitel (kapitel fem) 

innehåller en diskussion och en sammanfattning av de viktigaste resultaten.  

Studiens centrala begrepp 

I detta avsnitt definieras studiens centrala begrepp. Här framgår även olika forskares syn på 

dessa begrepp.  

Barn och ungdom 

Enligt FN:s barnkonvention avses en ung människa som barn till dess att hon eller han är 18 

år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den nationella lagstiftningen (FN:s 

barnkonvention, 1989). Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första 

länderna. Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla 

för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion 

eller andra särdrag. I ett domstolsbeslut i Storbritannien har det enligt Schiratzki (2000) 

slagits fast att föräldrars filosofiska övertygelse endast kan respekteras om det inte står i 

konflikt med barnets rätt. Det finns ingen bestämd tidpunkt för när barn börjar betraktas som 

ungdomar men det vanligaste sättet att definiera en ungdom i vår kulturella kontext är att vi 

utgår från individens ålder (Sjöblom 2002).  

I avhandlingen På väg ut, av Sjöblom (2002) görs en redogörelse om ungdom som social 

kategori. Det framgår att ungdom är ett komplicerat begrepp att definiera, eftersom det 

handlar om både en fysiologisk utvecklingsfas som inleds med puberteten och en psykologisk 

livsfas. Författaren skriver att begreppet ungdom även är en social kategori som bestäms av 

samhälleliga och institutionella förhållanden, exempelvis utbildning. Vidare refererar 
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författaren till lagstiftningen som är det ramverk som reglerar åldersgränser och sociala 

handlingarna (att flytta hemifrån, utbilda sig, få ett arbete och bilda familj) och som även 

formar begreppet ungdom.   

I föreliggande studie används begreppet ungdom som synonym till begreppet barn, eftersom 

urvalet i föreliggande studie analyseras med hjälp av svar från grundskoleelever mellan 13 

och 16 år som enligt ovanstående definitioner kan uppfattas som både barn och ungdomar. 

Exempelvis kan en 16-åring betraktas som barn av en mycket äldre person när denne 

egentligen menar ungdom eller tvärtom. Det är en rad olika begrepp i studien som används 

som synonymer till varandra. Det gäller begreppen, ungdom, den unge/ unga, barn, elev och 

respondent.    

Rymning och ”utkastning” 

Forskare har framfört att det är svårt att definiera dessa två begrepp. Det tillsammans med att 

forskningsmetodologiska problem har medfört att den forskning som producerats, om 

rymmande ungdomar, kritiserats för att innehålla olika svagheter. I Sjöbloms studie (2002) 

framförs exempelvis Brennans (1980) synpunkter, om att en stor del av den tidigare empirin 

inte analyserats utifrån etablerade statistiska metoder och att urvalet i de tidigare studierna har 

varit litet och ickerepresentativt. Det kan exempelvis handla om att det är väldigt få 

respondenter med utländsk bakgrund som ingår i studierna. Författaren hävdar i sitt 

resonemang om att i internationell forskning förekommer det att kategorin utkastade 

ungdomar inkluderas inom gruppen rymmande ungdomar. Det har visat sig i tidigare studier 

att unga som har rymt har uppgett att de har känts sig som utkastade hemifrån av sina 

föräldrar (exempelvis Stein 1999).  

Enligt Sjöblom anges i den amerikanska forskningen olika definitioner på ungdomar som 

rymmer. Tre kriterier anges, ungdomens ålder, frånvaro av föräldrar eller en annan 

vårdnadshavares medgivande att lämna hemmet och anmälan av hur länge ungdomen varit 

avvikande från hemmet (Young 1983; Sjöblom 2002). De två första kriterierna har blivit mer 

accepterade av forskare, exempelvis Stein än den sist nämnda. Det som oftast förekommer i 

studier är att ungdomarna ska ha varit hemifrån i minst 24 timmar för att definieras som 

rymmande ungdomar, exempelvis i Steins studie (1999).  
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Även i föreliggande studie har samma metoder som Stein tillämpats. Det är ungdomar som 

rymt eller kastats ut hemifrån, i detta fall grundskoleungdomar mellan 13 och 16 år som har 

tillbringat minst ett dygn (24 timmar) borta från hemmet, antingen utan föräldrarnas tillstånd 

eller som har blivit tvingade att lämna hemmet av sina föräldrar. Frågorna i enkätformulären 

där ungdomarna fyllde i sina svar är formulerade utifrån ovanstående definition.  

Enligt Jones (1995) är begreppet att rymma synonym med att fly, desertera, undkomma, 

undslippa, smita, avvika. Vidare menar författaren att bli utkastad är synonym med att 

utestängas, att tvingas bort mot sin vilja. Ett gemensamt namn för ungdomar som rymmer 

eller blir utkastade hemifrån, rymmer från institutioner, är hemlösa eller som lever på gatan är 

det engelska ordet ”runaways”. Ungdomarnas ålder är det som anses vara en skiljande faktor 

mellan dessa ovanstående kategorier. I Storbritannien är definitionen av rymmande ungdomar 

knuten till deras ålder. Ungdomar mellan 16 och 25 år i Storbritannien som med tillstånd har 

lämnat sitt hem och som inte har en annan bostad definieras som hemlösa.  

Hemlöshet bland unga kan även relateras till begreppet gatubarn. Ett vanligt förekommande 

sätt att definiera gatubarn är genom uppdelning i två kategorier. En triangel som är delad 

horisontellt på mitten av en linje eller tröskel i en övre och nedre del. Ungdomar som befinner 

sig i den undre delen lever i en nära kontakt med sina familjer. Här finns främst ungdomar 

som bor hemma med sina föräldrar men som ändå uppfattas som gatubarn, eftersom 

ungdomarna periodvis vistas på gatan. I den övre delen av triangeln befinner sig ungdomar 

som håller sig borta från sina familjer. Deras socialisation sker utanför familjens kontroll och 

de saknar oftast stöd och skydd under uppväxten. Här är gatan för dessa ungdomar ett 

offentligt rum som de uppfattar som en sista station när det inte finns en annan möjlighet att ta 

vägen. En av slutsatserna som dras gällande dessa ungdomar är att ungdomar från den övre 

delen av triangeln sällan byter sida till den nedre delen, medan ungdomar från den nedre delen 

av triangeln kan tvingas över tröskeln till den övre delen. Anledningen till detta sägs vara 

exempelvis fattigdom och social press på familjer. Ungdomar som blir omhändertagna 

benämns också som gatubarn. I en del länder, exempelvis Paraguay inkluderas även i denna 

grupp barnsoldater, ungdomar som arbetar som tjänstefolk i familjer, prostituerade ungdomar, 

ungdomar som är eller har varit i fängelse samt ungdomar som lever utan sina familjers 

medgivande och som uppfattas av samhället som avvikande som exempelvis ungdomar som 

rymmer (Hutson & Liddiard 1994; Stein 1999; Young 1983; Glauser 1990; Sjöblom 2002).  
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För läsbarhetens skull används fortsättningsvis på en del ställen benämningen ungdomar som 

rymt eller kastats ut hemifrån, ungdomar som lämnat hemmet, försvinner hemifrån synonymt 

med benämningen ungdomar som rymt och/eller kastats ut hemifrån. Anledningen till detta är 

som redan nämnt att i tidigare studier har det visat sig att en del av de ungdomar som rymmer 

har även uppgett att de uppfattade sig som utkastade hemifrån. Att tvingas hemifrån används 

därför synonymt med att kastas ut hemifrån i Steins (1999) studie. I min studie har jag gjorts 

separata analyser av ungdomar som har uppgett att de rymt och de som har svarat att de 

kastats ut hemifrån.  Anledningen är att det är intressant att studera om det finns skilda 

samband mellan att rymma och bli utkastad. I denna studie är det de ungas upplevelse som 

efterfrågas, inte en ”objektiv verklighet.     

Ingen av de tidigare studierna som jag har tagit del av har definierat begreppet ”tänkt 

rymma”. I föreliggande studie används begreppet ”tänkt rymma” som synonym till begreppet 

funderat på att rymma. Respondenterna som omfattas av denna undersökning fick besvara om 

han/hon någonsin funderat allvarligt på att rymma hemifrån. Med det menas om 

respondenten har haft en allvarlig tanke eller allvarligt funderat på att rymma hemifrån. Jag är 

medveten om att det kan finnas en överlappning mellan de respondenter som har uppgett att 

de rymt och de som har svarat att de har allvarligt funderat på att rymma. Jag vill även påpeka 

att i den gruppen som har uppgett att de har funderat på att rymma kan en del av dessa ha 

tidigare utfört handlingen, nämligen rymt hemifrån.   
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning parallellt med teoretiska utgångspunkter, då dessa 

två dimensioner i stor utsträckning överlappas. 

Många av de studier som har gjorts om ungdomar handlar om att tydliggöra exempelvis 

skillnader i ungdomars utbildningssituation beroende på kön, etnicitet och samhällsklass. En 

hel del studier riktar uppmärksamhet mot ungdomars engagemang, motivation, prestationer 

och stöd från vuxna i de ungas omgivning. Det finns en hel del internationell forskning som 

behandlar frågor om ungdomars livssituation och ungdomars rymning eller utkastning från 

exempelvis samhällets institutionsvård.  

Det finns även mycket forskning som enbart behandlar hemlösa ungdomar och gatubarn. För 

att begränsa litteratursökningen till studier som är relevanta för den aktuella frågeställningen 

har jag utgått från följande databaser och nyckelord: Databaserna Libris och Social Science 

och sökorden runaway, thrownout, adolescents, runaway teenagers.  

Att rymma och kastas ut hemifrån  

I det följande behandlas studier om ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån samt 

bakgrundsfaktorer till dessa uppbrott och om ungdomars flyttningsmönster (Stein 1999; Jones 

1995). De flesta studier i ämnet tillämpar en kvantitativ forskningsansats. Det finns få 

kvalitativa studier om detta fenomen. I USA har forskning om detta fenomen pågått sedan 

1950-talet och i Storbritannien sedan 1980-talet. I Sverige har det gjorts kvalitativa studier 

(Sjöblom 1995; 2002) av fenomenet men det är andra aspekter av problematiken som har 

behandlats, dessutom fokuserar studierna i första hand på socialtjänstens roll. I denna del 

behandlas studier som redan genomförts om ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån 

samt bakgrundsfaktorer till dessa uppbrott (Stein 1999; Jones 1995). 

 I studien När banden brister (Sjöblom, 1995) har 15 ungdomar från Stockholm intervjuats. 

De unga var omhändertagna av socialtjänsten som handlar om ungdomar som rymmer 

och/eller kastas ut hemifrån. Den visade att det finns en konfliktfylld relation mellan 

ungdomar som rymmer eller blir utkastade hemifrån och deras föräldrar. Både ungdomar och 

föräldrar var ense om att det finns en konfliktfylld relation. Sjöblom fortsatte studera 

fenomenet i sin avhandling (2002) genom att vidareutveckla samma material.  
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Sjöblom är den enda forskaren som jag har stött på i Sverige som har studerat liknande 

frågeställningar och är insatt i ämnet. Avhandlingen bygger på data som samlats in från 

individ- och familjeomsorgsgrupper som arbetar med barn och ungdomar inom Stockholms 

kommuns socialtjänst. Studiens kvantitativa del har som syfte att undersöka hur ärenden, som 

av socialsekreterare kategoriserats som rymmande och utkastade ungdomar fördelat sig i 

förhållande till några bakgrundsvariabler (kön, etnicitet). Sjöblom studerade även 

problembilden hos föräldrar och ungdomar samt vilka insatser som riktades till ungdomarna. 

Författaren granskade 96 ärenden som utgjorde hälften av alla aktuella ärenden gällande 

denna problematik under ett år. Förutom ärendegranskningen bygger alltså studien på 

individuella och gruppintervjuer med 101 socialsekreterare samt 19 djupintervjuer med 

ungdomar och 15 intervjuer med föräldrarna.  

Resultaten visade att rymning och utkastning inträffar i åtta procent av alla de studerade 

ärendena. Andelen ärenden varierade mellan olika socialdistrikt. Det var dubbelt så vanligt att 

flickor rymde och kastades ut hemifrån i jämförelse med pojkar. Ungdomar med utländsk 

bakgrund var överrepresenterade men skillnaden det är inte särskilt stor. Bland 96 ärenden var 

det 23 invandrarflickor som rymde jämfört med 22 flickor med svenskt ursprung. Bland 

pojkar hade 10 invandrarbakgrund och 8 svenskt ursprung. Det visade sig vidare att 

våldsproblematiken är vanligare bland flickor med utländsk härkomst än svensk. I 14 av 33 

fall hade flickor erfarenhet av övergrepp, misshandel och mordhot. Ungdomarnas egna 

problem dominerades av svårigheter i skolan. Andra problemområden som har nämnts är 

missbruk, rymning, sexuellt utagerande beteende och prostitution. Flertalet som hade rymt 

eller kastas ut hemifrån placerades inom dygnsvård. En av anledningarna till att ungdomar 

rymde hemifrån var att det förekom missbruk, våld och övergrepp i familjen. I de familjer där 

det förekom våld var föräldrarna i allmänhet mer tillfreds med socialtjänstens bistånd medan 

ungdomarna oftare var negativa till de insatser som socialtjänsten erbjöd. De ungdomar som 

var negativa framförde även att deras perspektiv på problemen inte blev tillgodosedda i 

kontakten med socialtjänsten. Ungdomarna tvingas många gånger lämna hemmet även om det 

kan framstå som att de gör ett frivilligt val när de rymmer hemifrån.  

Ansatsen i Sjöbloms studie var främst kvalitativ och ungdomarna var något äldre än de som 

studeras inom ramen för studien som presenteras i föreliggande uppsats. Ungdomars eget 

perspektiv var ett bland flera dimensioner i studien. En annan skillnad är andelen ungdomar 

med utländsk bakgrund. I min studie har ungefär en tredjedel av ungdomarna utländsk 

bakgrund. 
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En studie av Stein (1999) handlar om ungdomar som rymmer och/eller kastas ut hemifrån i 

Storbritannien. Det var första försöket inom internationell forskning att ge en representativ 

bild av fenomenets storlek och dess orsaker. Studien beskriver fenomenets utsträckning och 

karaktär utifrån både ungdomars och professionellas perspektiv. Undersökningen fokuserar på 

ungefär samma målgrupp som studien som föreliggande uppsats bygger på, nämligen 

ungdomar 14 till 16 år gamla. Steins studie bygger på ett slumpmässigt urval av 13 000 

ungdomar från 124 skolor. Undersökningen har också omfattats av intervjuer med 500 

professionella representanter från olika sociala institutioner som exempelvis, socialtjänst, 

frivilliga härbärgen, fältanknutna socialarbetare, polis etc. Det gjordes även 200 intervjuer 

med ungdomar från 15 olika geografiska områden.  

En av nio (11 procent) av de studerade ungdomarna rapporterade att de hade rymt hemifrån 

under minst ett dygn. Uppskattat till populationsnivån under ett år hade sammantaget 77 000 

ungdomar under 16 år rymt hemifrån för första gången. Över hälften, 54 procent av dem hade 

försvunnit hemifrån bara en gång.  

I redovisning beskrivs enbart resultat som gäller ungdomar under 16 år, då dessa ligger 

närmast den här studerade åldersgruppen. Sammanlagt förekom det 129 000 incidenter i 

Storbritannien av unga personer som har rymt hemifrån under minst ett dygn det senaste året 

när undersökningen genomfördes. En femtedel (19 procent) av de unga som uppgav att de 

hade rymt svarade att de tvingats att lämna sina hem mot sin vilja (utkastade hemifrån). 

Dominansen vad gäller rymning hemifrån visade sig vara likartad för olika delar av 

Storbritannien och för olika geografiska områden av landet. Det framkom även att det var fler 

flickor (11,5 procent) än pojkar (8,5 procent) som rymde hemifrån och att skillnaderna mellan 

de olika etniska grupperna i undersökningen var mycket små. För barn som försvann hemifrån 

vid elva års ålder var sannolikheten stor att de skulle fortsätta rymma. 

Resultaten från Steins studie kan vara mer jämförbara med svenska förhållanden än 

exempelvis forskning från USA, eftersom Storbritanniens lagstiftning på barnavårdsområdet 

liknar den svenska lagstiftningen. USA däremot anses ha en mer reaktiv än förebyggande 

inriktning på socialpolitik och mer begränsat fokus på skydd av barn och ungdomar.  
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Betydelsen av ungas familjesituation  

En brittisk studie av Jones (1995) hade som syfte att undersöka ungdomars olika 

flyttningsmönster i förhållande till familjebildning och familjebakgrund. I studien behandlas 

frågan om hur stödet till ungdomar från familjen och samhället påverkar ungdomars försök att 

etablera sig som vuxna i samhället. I denna studie har det även undersökts vilka skäl som 

hemlösa ungdomar uppgav till att de rymde hemifrån. Underlaget bygger på The Scottish 

Young People`s Survery är ett urval av 4447 ungdomar vid första undersökningstillfället och 

4019 ungdomar vid uppföljningen (två år senare). I studien har både kvantitativa och 

kvalitativa forskningsmetoder använts.  

Man har bland annat funnit att skälet till att de flesta ungdomar rymmer hemifrån är att de vill 

nå ökad självständighet och de har problem hemma. Andra skäl till att rymning hemifrån 

förekommer för att ungdomarna vill skydda sig mot övergrepp av fysisk, sexuell och psykisk 

karaktär i sin omgivning. Resultaten visar att för flickor som var 16 år uppgav 29 procent att 

de flyttade hemifrån på grund av problem i familjen. Motsvarande siffra för pojkar vid den 

åldern var 10 procent. Ungdomar tar inte ett definitivt steg bort från föräldrahemmet mot ett 

självständigt liv. Ungdomar återvänder hem efter den första flytten hemifrån på grund av 

exempelvis ekonomiska skäl, svårt att hitta en bostad eller i situationer när ungdomar 

studerar. Det mest legitima skälet att flytta hemifrån är att den unge gifter sig.  

Andra accepterade skäl är utbildning och jobb på en annan ort samt militärtjänstgöring. 

Ungdomar som lämnar hemmet av andra skäl än dessa möter större misstänksamhet och får 

mindre stöd från samhället. Dessa ungdomar betraktas som personligt ansvariga för följderna. 

Ungdomar under 18 år är överrepresenterade bland dem som lämnade sitt hem av skäl som 

hade med problem och familjekonflikter att göra (en fjärdedel). Vidare drar författaren av 

denna studie en slutsats om att dessa unga utflyttare löpte större risk för att periodvis bli 

hemlösa än de som var äldre och flyttade hemifrån av samma skäl. En annan slutsats som dras 

är att sannolikheten för att hemlöshet skall inträffa bland ungdomar som flyttar hemifrån är 

störst när de flyttar hemifrån på grund av familjeproblem. Det offentligas tillbakadragande 

vad gäller stöd till de unga som flyttar hemifrån innebär i förlängningen en ökad risk. Nya 

konstellationer i familjen, exempelvis en styvfar och styvsyskon kan öka oron och konflikter 

inom familjen mellan ungdomar och föräldrar. Ungdomar som har varit omhändertagna löper 

en ökad risk att drabbas av hemlöshet. En tredjedel av de hemlösa ungdomarna hade 

erfarenhet av att tidigare ha varit placerade inom den sociala barnavården.  
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En studie om gatubarn (Glauser, 1990) från Paraguay visar att ungdomar kan fara illa i sina 

hem och bli misshandlade för att de inte kan leva upp till föräldrarnas förväntningar på de att 

vara lydiga och samtidigt bidra till försörjningen av familjen. Som redan nämnt relateras 

hemlösa ungdomar till gatubarn i en del länder. Dessa ungdomar kan även ha rymt eller 

kastats ut hemifrån.     

Ungas välmående i stort  

En viktig faktor i samband med rymning och utkastning är ungas hälsa och utsatthet. Följande 

redogörelse kan vara betydande att känna till inför skrivandet av denna studie, eftersom i 

föreliggande studie analyseras bland annat samband med ungdomars välmående eller dess 

motsats och ungdomarnas familjesituation. Här redogörs studier gjorda av Ungdomsstyrelsen 

(Fokus07, 2007) och Barnombudsmannen (Upp till 18, 2007). Det finns många studier om 

ämnet ”ungdomars hälsa”. Anledningen till att jag har valt dessa två studier är för att båda 

dessa studier har nyligen offentliggjorts. Resultaten från dessa rapporter kan alltså vara 

betydande för denna studie, eftersom ungdomarnas hälsa även här analyseras. 

 

I rapporten ”Fokus07” (2007), gjorts av Ungdomsstyrelsen som har i uppdrag av regeringen 

att följa upp och belysa utvecklingen av den nationella ungdomspolitiken, har en tematisk 

analys av svenska ungdomars hälsa och utsatthet undersökts. Ungdomarna är mellan 16 och 

25 år, undersökningen består av en kartläggning av en analys av verksamheter som ungdomar 

vänder sig till och en beskrivning av skolans arbetsmiljö. Rapporten genomfördes i samråd 

med Barnombudsmannen, Statens folkhälsoinstitut, Myndigheten för skolutveckling, 

Socialstyrelsen, Statens skolverk, Sveriges kommuner och landsting och Bris. 

Ungdomsstyrelsen har även samspråkat med forskare och representanter från andra 

verksamheter och organisationer som anses vara relevanta för studien. I uppdraget av 

regeringen ska analysen vara inriktad på ungas upplevda fysiska och psykiska hälsa samt 

upplevelsen av deras sociala situation. Den ska även sätta positiva hälsoaspekter i fokus och 

beskriva vad som stärker ungas hälsa. Redogörelsen om fenomenet görs i tre huvuddelar, 

ungdomarnas upplevda fysiska och psykiska ohälsa, verksamheter som hjälper de unga vid 

hälso- och relationsproblem samt de ungas hälsa och utsatthet utifrån deras skol- och 

studiesituation.   
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Rapporten visar att hälsotillståndet bland ungdomar är generellt sätt bra. Nästan 80 procent 

bedömer att deras allmänna hälsotillstånd är mycket eller ganska bra. Men samtidigt uppger 

40 procent att de antingen har ont i magen, huvudvärk eller problem med sömnen flera gånger 

i veckan. Unga kvinnor mår betydligt sämre än de unga männen. Det är tjejerna som använder 

mer antidepressiva, lugnande och sömnmedel än killarna. Dessutom får de fler somatiska 

diagnoser inom sjukvården och de uppger sig ha fler stressrelaterade besvär. Det har även 

visat sig att en av de faktorer som påverkar ungas hälsa mest är om man under den senaste 

tiden har blivit kränkt i form av mobbning, hot, misshandel eller sexuellt våld och utnyttjande. 

Detta gäller såväl tjejer som killar. Ungas självförtroende och självtillit är ännu en faktor som 

har stor betydelse för hälsan. Unga som känner en större oro för att på olika sätt inte duga 

eller räcka till mår betydligt sämre än unga som känner en mindre oro av detta slag.  

 

I rapporten framgår det att ungdomar som pratar med skolsköterska, personal på 

Ungdomsmottagning, Socialtjänst och BUP, måste bli informerade om den 

anmälningsskyldighet som personalen har. Deras rättigheter att få stöd och den oro de kan 

känna måste respekteras. Vidare menar Ungdomsstyrelsen att det krävs bättre kunskap och 

förståelse hos de yrkeskategorier som möter ungdomar om varför vissa ungdomar inte vänder 

sig till vuxna, exempelvis i skolan, om de har problem i familjen eller är utsatta för mobbning. 

Undersökningen bekräftar att ungdomar med problem i sina familjer och som vill få hjälp och 

skydd, ofta själva bär hela ansvaret för att göra en anmälan. Ungdomarna avstår från att söka 

hjälp på grund av lojalitet mot föräldrar och oro för vad som kan hända med dem själva. 

Ungdomsstyrelsen menar genom att utgå från barnets bästa kan personalgrupper som arbetar 

med unga ge dem det utrymme och den trygghet de behöver för att våga berätta vad de har 

varit med om, utan att informera föräldrarna direkt men att det kan kräva samverkan mellan 

skola, socialtjänst, ungdomsmottagning och BUP för att lösa problem på ett bra sätt.  

 

Av ungas egna berättelser framgår tydliga skillnader mellan könen: pojkar som mår dåligt 

över prestationskraven i skolan vänder sin ilska utåt, medan flickorna mer lägger orsakerna 

till sin stress hos sig själva. Undersökningen visar även att tillgången till stödjande 

verksamheter inom skolans elevhälsa varierar kraftigt både mellan kommuner och mellan 

kommunala skolor och skolor med fristående huvudmän. Tjejer söker sig oftare till 

skolhälsovården medan killar oftare får hjälp från elevvården på grund av olika problem med 

koncentration och lärande. 
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En studie av Barnombudsmannen (BR 2007:04) visar att flickor i mindre grad känner sig 

mycket friska än vad pojkar gör (0–18 år) och andelen som känner sig friska minskar med 

åldern. Tidigare studier visar att barn och ungdomar i Sverige har en bra fysisk hälsa 

internationellt sett. Den psykiska hälsan bland ungdomar har enligt studierna försämrats och 

psykiska problem är vanligare i Sverige än andra länder i Europa. Detta kan direkt inte knytas 

till levnadsvillkor, istället anses den individualisering som sker, större möjligheter och därmed 

större krav (stress, sömnproblem, huvudvärk, magont, nervositet) vara orsaken till den 

psykiska ohälsan. Resultaten visar att huvudvärk och ont i magen är vanligare bland 

ungdomar och i synnerhet bland flickor. Ungefär hälften av flickorna mellan 16 och 17 år har 

huvudvärk minst en gång i veckan. Bland pojkar finns en tendens till att denna typ av besvär 

blir mindre vanlig med åldern. 22 procent av flickorna uppgav att de ofta känner sig nervösa 

och ledsna, medan att det är 8 procent av pojkarna som gör det (BR 2007:04; Statens 

folkhälsoinstitut 2005/2006; SOU 2006:77; LNU 2006; skolverket 2006; Socialstyrelsen 

2006).  

I barnkonventionen framträder barnets roll som egenindivid inom ramen för familjen.  I 

barnkonventionen står det att barn bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, 

kärlek och förståelse. Barnombudsmannen hävdar i sin rapport (2007:04) att varje barn har 

rätt att växa upp under goda och trygga förhållanden. Detta innebär att föräldrarna eller 

vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling och att de 

ska tänka och handla utifrån vad som är bäst för barnet. Samhället har ett särskilt ansvar att 

stödja föräldrarna i deras åtaganden.  

”Upp till 18” är en faktasamling som speglar barns vardag i Sverige. Här finns exempelvis 

fakta om ungas hälsa, fritidsvanor, familjesituation och deras egen uppfattning om en rad 

frågor som är viktiga för dem.     

Bakgrundsfaktorer  

Nedan diskuteras de begrepp som ingår i analyser som bakgrundsvariabler. Dessa har i 

tidigare forskning (Sjöblom 2002; Stein 1999) visat sig spela viss roll när det gäller 

ungdomars familjeproblem som kan resultera i flykt från hemmet eller i det att de kastas ut. 

Det gäller skillnader i kön, etnicitet samt socioekonomisk bakgrund.  
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Kön 

Tanken med variabeln Kön är att studera skillnaden mellan pojkar och tjejers handlande 

utifrån deras egna subjektiva svar på fenomenet. Detta kan vara intressant då vi kan öka vår 

förståelse om de eventuella könskillnader som finns eller förekommer i vårt samhälle. 

Tidigare studier har visat att det förekommer könskillnader (exempelvis, Stein 1999; Sjöblom 

2002).  

Många studier undersöker på vilket sätt kön konstrueras i skolan samt relationer mellan 

flickor och pojkar (Högdin 2007). I dessa studier utgår man från att det finns en maktrelation 

mellan könen som skapas redan i grundskoleåldern eller ännu tidigare. Begreppet kön syftar 

då till det rent biologiska medan genus refererar till det socialt konstruerade. Individer med 

olika könstillhörigheter förväntas ha olika egenskaper eller beteenden (Gothlin 1999; Rubin 

1975; Hirdman, 1988). Enligt exempelvis Okin (1999) tillbringar flickor mer tid i hemmet, 

därför får seder och traditioner generellt större inverkan på flickors liv än på pojkars. Det är 

därför relevant att i den föreliggande studien bland annat studera skillnaden mellan pojkar och 

flickor i sannolikheten att rymma hemifrån eller bli utkastade.  

Etnicitet, invandrarbakgrund 

Vad gäller Etniskt ursprung har jag med hjälp av två alternativ (föräldrarnas och även den 

unges ursprung) kunnat analysera denna variabel i samband till de problem som här studeras, 

nämligen ungdomar som rymt, blivit utkastade eller funderat allvarligt på att rymma 

hemifrån. Tidigare studier visar att det finns skillnader vad gäller etnisk ursprung. Enligt 

exempelvis Sjöblom och Stein rymmer flera ungdomar med utländsk bakgrund än ungdomar 

med svensk bakgrund, även om skillnaderna är små.  

Etnicitet har med identitet att göra och känslan av tillhörighet till en grupp. Etnicitet handlar 

om gränser, inkludering, exkludering och identitet. Etniska grupper beskrivs i termer av 

gemensam social organisation och håller sig ofta med myter om ett gemensamt ursprung. 

Etniska gränser kan dock förändras och flyttas, kan dela ett utrymme eller leva i ett 

gemensamt samhälle där det kan uppstå en hierarkisk ordning mellan olika grupper som lever 

nära varandra (Hylland Eriksen 1993).  

I svensk rättslig mening avses med etnisk tillhörighet att någon tillhör en grupp av personer 

som har samma nationella eller etniska ursprung. Etnicitet kan tolkas på en skala från 
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primordialism (biologisk tillhörighet) till konstruktivism (social tillhörighet). 

Konstruktivisterna argumenterar för ett mer mångskiftande innehåll i begreppet. Idag är det 

vanligare att etnicitet används i kulturell mening, men även modersmål får ibland definiera 

etnicitet. Etnicitet uppstår som fenomen när en uppfattning av kulturell skillnad eller likhet 

blir av betydelse. Kategoriseringar utgår ofta från en maktstruktur som bygger på den 

diskriminering (individer skiljs ut och särbehandlas negativt beroende på kroppsliga och yttre 

kännetecken så som utseende, språklig brytning, efternamn) som förekommer i samhället 

(Barot, Bradley & Fenton 1999; Dominelli 1997; SOU 1996:55).  

En ungdom kan ha en annan etnisk bakgrund men vara född i Sverige. Invandrare eller 

immigrant är däremot benämningen på en person som flyttar in i ett land från ett annat land, 

enligt fastställda regler. Invandrare kan vara av flera olika kategorier, som exempelvis 

flyktingar, arbetsmarknadsinvandrare och anhöriginvandrare. Statistiska centralbyrån (SCB) 

har infört en definition av befolkningsgruppen personer med utländsk bakgrund som nära 

synonym till invandrare. Till denna grupp räknas personer vars båda föräldrar är födda 

utomlands. SCB säger också att; För att räknas som invandrare gäller att man har för avsikt 

att stanna i Sverige i minst ett år. I dagligt tal innebär ordet invandrare att en person är född 

utomlands och är folkbokförd i Sverige. Han/hon kan vara utländsk medborgare eller ha 

svenskt medborgarskap. Begreppen ”etnisk bakgrund” och etniskt ursprung” används i denna 

studie och dessa har även används på liknande sätt i tidigare studier (exempelvis Salonen 

2003).  

Det studerade materialet ger möjlighet att studera på vilket sätt både etnicitet och/eller 

invandrarbakgrund påverkar sannolikheten att rymma hemifrån eller bli utkastat av sina 

föräldrar. Vardagsvillkoren för familjer med annan etnisk bakgrund eller familjer som flyttats 

till Sverige från en annan kultur kan skilja sig på olika sätt, vilket kan utgöra en del av den 

studerade problematiken. Förutom eventuella kulturella skillnader i exempelvis 

barnuppfostran kan dessa omständigheter interagera med de berördas socioekonomiska 

bakgrund. Forskning visar exempelvis att invandrarfamiljer lever i jämförelsevis sämre 

socioekonomiska förhållanden (SOU 2001:95). 

Socioekonomisk bakgrund  

Det är omöjligt att blunda för de socioekonomiska skillnader som finns bland ungdomar 

eftersom det förekommer en etnisk och ekonomisk segregation i vårt samhälle. Vissa 
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bostadsområden befolkas av en över- och medelklass medan andra områden är ekonomisk 

marginaliserade (Molina, 2005). Fördelningen av ekonomiska resurser i samhället utgör en 

social struktur som är betydelsefull för förståelsen av de flesta sociala fenomen, i detta fall 

ungdomar som rymmer och/eller kastas ut hemifrån.  

Klassbegreppet (ursprungligen ur Marx teori) utgår från individens plats i produktionen för att 

bestämma deras sociala ställning i samhället och bygger på att det existerar systematiska 

skillnader (Boglind, Eliason & Månson 1981; Sohlberg & Leiulfsrud 2000). Barn som växer 

upp i familjer med sämre sociala och ekonomiska möjligheter är troligen utsatta i större 

utsträckning än andra och betydelsen av sådana omständigheter för risken att rymma eller bli 

utkastad från hemmet kommer att studeras i den föreliggande analysen.  
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3. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Forskning är en kollektiv verksamhet där reglerna skrivs av dem som är verksamma i 

forskarsamhället. Det räcker inte att man kommer på något ämne som man tycker är intressant 

för att det ska bli en acceptabel forskningsinsats. Det krävs att andra personer, framför allt de 

som skall bedöma våra ansträngningar håller med om att det valda forskningsproblemet är 

viktigt. Ordet forskning har exempelvis definierats som teoretisk i betydelsen kumulativ. 

Redan i början av forskningsprocessen tar vi reda på vad andra forskare vet om just den fråga 

vi vill ha svar på och vilka svar som finns på snarlika frågor med relevans för det vi tänker 

undersöka (Esaiasson mfl., 2003).  

Som redan nämnt är undersökningen en del av ett större projekt vid namnet ”Lärandets villkor 

för flickor och pojkar med tvåkulturell bakgrund”. Den föreliggande studien är alltså en av 

flera delprojekt vars mål är att ge en bild av ungdomars egna erfarenheter av sina 

utbildningsvillkor och familjeförhållanden (Högdin 2007; Ghadimi 2007).  

Det innebär att föreliggande studie är till vis del bunden till samma metodbeskrivning och 

tillvägagångssätt som dem tidigare studierna. Studiens vetenskapsfilosofiska position är social 

konstruktivistisk. Det är skillnader och likheter utifrån sociala konstruktioner (kön, etnisk 

ursprung och socioekonomisk bakgrund) som studeras. Avsnitten, Urval och datainsamling, 

Enkätundersökningen och Etiska överväganden är baserade på Högdins metodkapitel (2007).  

Metod och tillvägagångssätt presenteras nedanför, med beskrivning av urvalet, 

datainsamlingsmetoden, internt och externt bortfall, validitet och reliabilitet samt den 

planerade analysmetoden. Viktigt att ha i åtanke är att begreppen bortfall, internt bortfall, 

externt bortfall, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet avhandlas löpande i texten istället 

för att samla ihop dessa under en rubrik. Jag anser att detta val väcker mer intresse hos den 

som läser och möjliggör på ett bättre sätt att följa med i de resonemang som berör studien och 

förs kring begreppen. I detta kapitel redogörs även fördelar och nackdelar med den valda 

metoden löpande.  

Urval och datainsamling  

Urvalet innefattar 1314 elever (årskurserna sju, åtta och nio) på fyra kommunala grundskolor i 

en medelstor svensk kommun. Enligt Högdin (2007) har elever i förberedelseklasser som nyss 

kommit till Sverige inte fyllt i enkäten, eftersom dessa bedöms inte behärska det svenska 
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språket tillräckligt. Alla elever som har fyllt i enkäten har varit Sverige i minst två år. 1193 

elever fyllde i enkäten, vilket innebär ett externt bortfall motsvarande 9 procent. Bortfallet 

utgörs av elever som var sjuka eller av en annan orsak var frånvarande från det 

uppsamlingstillfälle som var avsatt för enkäten. Anledningen till att ungdomarna är med i 

bortfallet är för att de alltså inte var i skolan (Högdin 2007). Det är troligt att elever som står i 

fokus för denna studie, dvs. de som har rymt eller kastats ut hemifrån, är överrepresenterade i 

bortfallet, vilket naturligtvis är en av metodbristerna.  

Fyra skolor med en varierande elevsammansättning valdes ut för att motsvara studiens syfte. 

De fyra skolorna ligger i utkanten av en av Sveriges större kommuner (inte i ett 

storstadsområde). På grund av segregering i storstäderna och för att minimera risken för 

överrepresentation av vissa socioekonomiska eller etniska grupper har enligt Högdin (2007) 

storstäderna valts bort. De fyra skolorna som ingår i studien har en etnisk variation samt 

elever från skilda socioekonomiska förhållanden och skilda bostadsområden. Resultaten från 

min studie är generaliserbara till områden av liknande karaktär. Sådana områden återfinns 

främst i städernas ytterområden och i storstädernas förortsområden (exempelvis Stockholm). 

En tredjedel av ungdomarna i denna studie har utländskt ursprung, vilket möjliggör en 

generalisering som har nämnts ovan.  Det är dock mer tveksamt om resultaten kan 

generaliseras till områden med en låg andel medborgare med utländsk bakgrund.  

Enkätundersökningen 

Som redan nämnt har inte jag gjort enkätundersökningen. Enkäten har granskats av forskare 

på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Undersökningen genomfördes 

under hösten 2002.    

I föreliggande studie undersöks ungdomarnas egna upplevelser av sin situation. Resultaten 

skulle kunna se annorlunda ut om andra personer i ungdomarnas omgivning hade tillfrågats. 

Beslutet att fråga ungdomarna själva är främst ett val av perspektiv som handlar om att ge de 

unga tolkningsföreträde gällande förhållanden i deras vardagsvärld. Här betraktas de unga 

som aktörer med möjlighet att tolka sin vardagsvärld och reflektera över sina villkor (Högdin 

2007; Näsman 2004).  

Tydligt avgränsade enkätfrågor används i enkätformuläret. Delar av enkätformuläret finns 

med som en bilaga till denna studie. Enligt Högdin (2007) försöker frågorna fånga aspekter av 
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en verklighet som är långt mer nyanserad och komplex än vad som är möjligt att undersöka 

inom ramen för frågekonstruktioner. Eleverna får inom ramen för frågeformuläret ta ställning 

till på förhand konstruerade frågor med fasta svarsalternativ, vilket betyder att svaren 

begränsas kraftigt och att det inte ges utrymme för en mer nyanserad eller fördjupad bild av 

elevernas vardag. Resultaten från undersökningen ger en konstruerad bild av elevernas vardag 

som skapas i en växelverkan mellan författare och respondenter inom ramen för 

frågeformuläret (Högdin; Hacking 1999). Enligt Högdin (2007) konstruerades enkäten efter 

en massiv litteraturgenomgång, innehållande bland annat de tidigare studier som har 

presenterats. Många av frågorna i enkäten har använts i tidigare undersökningar, t ex i LNU, 

levnadsnivåundersökningar som exempelvis Broady & Gustafsson (SOU 2000:39) och 

Jonsson (SOU 2001:55) använt. Nya frågor har utformats med inspiration av kvalitativa 

studier på området. Det ursprungliga frågeformuläret består av sammanlagt 98 frågor (Högdin 

2007).   

I min studie har frågor som anses besvara syftet använts. Det gäller frågor om ungdomar som 

rymmer, som funderat allvarligt på att rymma, ungdomar som kastas ut hemifrån. Andra 

frågor som har behandlats är frågor om omständigheter som bidrar till dessa uppbrott. För mer 

detaljerad beskrivning om de studerade frågorna läs under rubriken, De studerade 

variablerna.  

Lärare på de fyra grundskolorna som ingår i studien fick enligt Högdin (2007) en möjlighet att 

kommentera frågeformuläret. Slutligen en testgrupp bestående av 15 elever mellan 12 och 16 

år med varierande bakgrund och en jämn könsfördelning fick gå igenom och kommentera 

frågorna. Testgruppen fyllde i enkäten och framförde synpunkter kring frågeställningarna i 

formuläret. Testgruppen klargjorde att frågorna uppfattades på det sätt som var avsett och att 

enkätens innehåll kändes intressant och aktuellt för ungdomarna. En del ändringar i enkäten 

utfördes utifrån testgruppens önskemål. Under den tidigare studiens inledningsfas gjordes ett 

förankringsarbete på de fyra grundskolorna (Högdin 2007). 

Studierna och enkätundersökningen presenterades för elever, lärare och annan skolpersonal.  

Samtliga lärare och elever i de 54 skolklasserna informerades om tanken bakom 

undersökningen och om innehållet i enkäten. Eleverna fick på så vis möjlighet att förbereda 

sig inför studien. De informerades även om vikten av att svara uppriktigt på frågorna, om 

anonymiteten och att de deltog i studien på frivillig basis. Det gavs slutligen utrymme för 

frågor och en kortare diskussion kring undersökningen och dess innehåll (Högdin 2007).  
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Varje klass besöktes för att öka elevernas delaktighet vilket ledde till värdefulla diskussioner 

kring studien. Det gjordes en genomgång av hur enkäten skulle fyllas i och av vissa svåra 

begrepp. Eftersom de ansvariga till enkätformuläret närvarade i alla 54 skolklasser och fanns 

tillhands för frågor och handledning ledde det till att stärka studiens validitet (Frankfort-

Nachmias & Nachmias 1996). Det interna bortfallet har dessutom begränsats och de flesta 

frågorna omfattas av ett bortfall på under 1 procent. Enkäten fylldes i mellan 30 minuter och 

en timme av eleverna. Minst en lärare närvarade vid varje tillfälle. Frånvarande elever fick en 

möjlighet att fylla i enkäten vid ett senarelagt uppsamlingstillfälle (Högdin 2007).  

Etiska överväganden  

Detta avsnitt är också anknutet till de tidigare studierna som exempelvis Högdin (2007), 

eftersom det är denne författare som har genomfört enkätundersökningen och jag inte gör en 

egen undersökning. Här presenteras en kort beskrivning om de etiska överväganden som 

beaktades. För ytterligare fördjupning gällande etiska överväganden hänvisas till Högdins 

avhandling (2007).  

Författaren och forskaren Högdin diskuterar i sin avhandling (2007) om frågor i enkäten som 

kan betraktas vara av känslig karaktär och tillhöra det mest privata men som ändå är väsentligt 

att inhämta kunskap kring dessa känsliga områden i ungdomarnas liv. Författaren utgick ifrån 

HSFR:s forskningsetiska principer inom det humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Ungdomarna har informerats under förankringsarbetet om känsliga frågor och författaren 

lämnade sina kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) till respondenterna i fall 

någon av dessa skulle vilja ta kontakt efteråt (för mer detaljerad redogörelse, se HSFR:s 

forskningsetiska principer;  Högdin 2007).   

Informationskravet (forskningsetisk princip), hanterades av Högdin (2007) genom att ge 

respondenterna under förankringsarbetet information om syftet med undersökningen. Även 

föräldrarna informerades genom ett informationsblad som innehöll en presentation av studien 

och information om frivillighet samt anonymitet. Det utarbetades och distribuerades av 

rektorerna på de fyra skolorna. Föräldrarna fick skriva under att de tagit del av informationen. 

I och med detta gavs föräldrarna möjlighet att påverka om deras barn skulle delta eller inte.  

Samtyckeskravet (forskningsetisk princip), behandlades av Högdin (2007) genom att ha 

framfört upprepade gånger till respondenterna om att undersökningen är frivillig. Författaren 
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resonerar kring hur klassrumssituationen kunde påverka respondenterna som fyllde i enkäten, 

att dessa kanske egentligen ville avstå från att delta men att på grund av förväntningarna från 

alla närvarande kände sig vissa tvungna att delta. Av alla närvarande valde tre elever att inte 

fylla i enkäten. Två av dessa förbjöds att delta av sina föräldrar och den tredje avvek efter en 

konflikt med närvarande lärare.  

Konfidentialitet, som ytterligare en forskningsetisk princip beaktades av Högdin (2007) 

genom att genomföra undersökningen anonymt och respondenterna informerades om 

anonymiteten. Inget register över respondenterna och enkätsvaren har upprättats, vilket 

utesluter att svaren relateras till elev. De fyra skolorna som ingår i studien och kommunen de 

ligger i avslöjas inte.  

Svårigheter och eventuella felkällor 

En av nackdelarna med att använda sig av sekundärdata är att den senaste genomförda studien 

inte kan undkomma de misstag som gjordes i början. Elevernas svar kan ha påverkats av 

många faktorer. Det kan exempelvis handla om missförstånd, glömskeeffekter, benägenhet att 

uppge önskvärda svar eller underrapportering på frågor av känslig karaktär etcetera (Högdin 

2007; Ring 1999).  

Denna typ av studier är alltid behängda med vissa systematiska mätfel, vars omfattning är 

svår att uppskatta. Dessa mätfel kan påverka studiens validitet på så sätt att man inte lyckas 

mäta det som avses att mätas. Ansvariga för enkätundersökningen anser att de allra flesta 

elever fyllde i enkäten på allvar. I samband med att den ifyllda enkäten lämnades in, tog de 

bort dem fåtal enkäter som innehöll oseriösa svar och lades till det externa bortfallet. Svaren 

på bakgrundsfrågorna har jämförts med statistiska undersökningar och befolkningsstatistik 

från statistiska centralbyrån (SCB), där det har framkommit att svaren stämmer överrens med 

befolkningsstatistiken, vilket bör starka studiens validitet (jmf Högdin 2007). 

Studien är baserad på tvärsnittsdata som innebär att enkäten är besvarat av respondenterna vid 

ett tillfälle. Detta möjliggör att se strukturer men inte processer (Frankfort-Nachmias & 

Nachmias 1996). Kritik har riktats till tvärsnittsstudier, eftersom människors inställning till ett 

fenomen ofta förändras (Frankfort-Nachmias & Nachmias 1996).  
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Statistisk analys och de studerade variablerna   

Jag fick tillgång till grunddata av de som har utfört enkätundersökningen och kodats in av 

Högdin och Ghadimi. Med hjälp av det, har jag konstruerat nya variabler utifrån grunddata. 

Jag har även konstruerat variabler av bakgrundsvariabler som använts i de tidigare studierna, 

exempelvis Ghadimis (2007). Vissa konstruktioner skiljer sig från de tidigare studierna, 

eftersom jag ibland har valt att göra andra konstruktioner. Jag anser att detta svarar bäst mot 

studiens syfte och forskningsfrågor. En annan anledning är att studier av liknande slag ännu 

inte har gjorts i Sverige.  

Materialet bearbetades i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for Social Science) i 

version 12.0. I föreliggande studie har materialet bearbetats i samma statistikprogram (SPSS) 

men denna gång i version 15.0 .  

I resultatredovisningen presenteras Tabeller och analyser i form av frekvenser, korstabeller 

och logistiska regressioner. Resultaten presenteras utifrån en del bakgrundsfaktorer - Kön 

(ungdomarnas könstillhörighet), Etniskt ursprung (föräldrarnas och den unges etniska 

ursprung), Boendeförhållande (den unges boendeförhållande) samt Klassbakgrund 

(föräldrarnas utbildningsnivå) analyseras utifrån de ungdomar som rymt, blivit utkastad eller 

funderat på att rymma. Även de ungdomar som varken rymt eller kastats ut hemifrån 

omfattas.  

Bakgrundsfaktorer 

När det gäller etnicitet handlar frågorna som används i föreliggande studie om i fall 

respondenten själv, dennes mor och far är födda i Sverige eller utomlands. Det finns även 

frågor kring varifrån den unge och föräldrarna härstammar (kontinent) men jag valde att inte 

ta med de i analysen, eftersom det är för få ungdomar som härstammar från vissa av 

kontinenterna.  

Tanken med variabeln Boendeförhållande är för att få en inblick i den unges 

boendeförhållande. Svarsalternativen är om respondenten bor med båda föräldrarna, om den 

unge bor med en av dessa föräldrar, om den unge pendlar mellan föräldrarna eller om 

respondenten har en annan typ av boendeförhållande, exempelvis på ett familjehem eller på 

institution. Jag konstruerade variabeln ”pendlar mellan föräldrarna” genom att sammanfoga 

de respondenter som har besvarat att deras föräldrar inte lever tillsammans med de 
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respondenter som i följande fråga besvarat att de bor tillsammans med både mamma och 

pappa.    

Det är svårt i statistiska undersökningar att skilja mellan ensamstående föräldrar och föräldrar 

som har en ny sambo, som kan fungera som en styvförälder åt en unge. Kristjansson (1995) 

kallar denna familjesammansättning för ”blandfamiljen” och menar att det är omöjligt att säga 

hur många av Sveriges barn och ungdomar som bor i blandfamiljer och vilken roll förälderns 

nya sambo spelar för barnet. Vidare menar han att av de separerade familjerna ökar andelen 

som delar på ansvaret för barnet, vilket betyder att allt fler barn och ungdomar pendlar mellan 

moderns och faderns hushåll.  Därför skiljer jag inte på detta i denna studie.  

I studien bestäms ungdomarnas socioekonomiska bakgrund av föräldrarnas utbildning. Jag 

anser att analys av föräldrarnas utbildning är att föredra för att mäta ungdomarnas 

socioekonomiska bakgrund. Utgår man ifrån föräldrarnas inkomst, kan det bli missvisande då 

föräldrarna kan vara utbildade men arbetslösa. När det gäller Föräldrarnas utbildningsnivå, 

har de ursprungliga frågorna kodats om till två kategorier som gör skillnad mellan de 

ungdomar vars båda föräldrar har en akademisk utbildning och de som inte har det (cirka 

hälften av samtliga). Respondenten fick uppge hans/ hennes föräldrars högsta utbildning. I 

enkätformuläret finns det fyra svarsalternativ, ingen, Grundskola, Gymnasium och 

Högskola/Universitet.     

Respondenten fick även uppge hur religiös han/hon anser att deras mor respektive far är och 

svar på dessa två frågor har sedan lagts ihop för att mäta graden av religiositet i hemmet; man 

skiljde mellan hem med föräldrar som inte är religiösa alls, lite/ganska lite religiösa respektive 

mycket/ganska mycket religiösa. I de fallen där en förälder är ganska mycket religiös och en 

ganska lite har jag valt kodat alternativet ganska mycket religiöst, eftersom jag anser att när 

en av föräldrarna är ganska mycket religiöst kan detta överväga.  

Den unges välmående  

Resultat i tidigare studier (exempelvis, Ungdomsstyrelsen, Fokus07) visar att en stor andel 

ungdomar uppger att de antingen har ont i magen, huvudvärk eller problem med sömnen flera 

gånger i veckan. Vidare framgår det i den tidigare studien att tjejer mår betydligt sämre än 

pojkar.  
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Den unges fysiskt/ psykiskt välmående eller dess motsats mättes i föreliggande studie med en 

skala bestående av tre frågor – Hur ofta under det senaste året den tillfrågade haft huvudvärk, 

ont i magen eller ryggen eller känt sig nervös. Skalan bygger på en summa av positiva svar på 

dessa tre frågor och varje respondent kunde på så sätt få ett värde som ligger mellan 0 (inga 

frekventa symptom) och 3 (samtliga symptom ofta).  

Tidigare studie (Ungdomsstyrelsen Fokus07) visar att ungdomar avstår från att söka hjälp på 

grund av lojaliteten mot föräldrar och oro för vad som ska hända med dem själva. Vidare 

menas i studien att det kan krävas hjälp från skolan för att förhindra fenomenet.   

I anknytning till dessa ovanstående tidigare studier fick respondenterna i föreliggande studie 

uppge om hon/han under det senaste året har besökt en kurator, skolpsykolog eller en 

skolsyster. Svarsalternativet är antingen ”ja” eller ”nej” för alla tre. Benämningen 

professionell hjälp i skolan används för ett gemensamt namn för kurator, skolpsykolog och 

skolsysterbesök. Tanken är att få insikt i vem som samspråkar med ungdomarna. Det kan vara 

betydande i analysen, inte minst när det gäller de ungdomar som har funderat på att rymma 

hemifrån och i anknytning till tidigare studier inom samma område.    

Familjesituation 

Ytterligare en fråga som bedöms som relevant i sammanhanget handlar om Hemuppfostran. 

Svaren identifierade hemmen där man använde mycket liberal, delvis auktoritär eller mycket 

auktoritärt uppfostran, enligt respondentens egen utsago. Här fick respondenten möjlighet att 

ta ställning till frågor kring exempelvis om han/ hon blivit slagen, om föräldrarna har gjort att 

respondenten känts sig rädd, rotat igenom respondentens privata saker, kollat vilka 

respondenten har ringt utan att be om lov. Svarsalternativen är antingen ”ja” eller ”nej”.    

Andra variabler som omfattats av analysen gäller respondentens relation till föräldrarna, där 

tanken är att analysera i om den unge talar med en/ båda föräldrarna eller ingen av dessa. 

Vidare kollas även upp om den unge ser upp till en/ båda föräldrarna eller inte. Här fick 

respondenten uppge vilka relationer han/ hon har till sina föräldrar. Svarsalternativen är att 

han/ hon antingen uppger talar med en/ båda föräldrarna eller ingen av föräldrarna. Detsamma 

gäller frågan kring vem den unge ser upp till. Slutligen analyseras variabeln konflikt och 

familjestämning. Ungdomarna fick uppge om det förekommer bråk med föräldrarna eller inte. 

Ungdomarna fick även uppge om de anser att de lever i en dålig eller bra familjeatmosfär. 
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Respondenten fick uppge, ”ja” det förekommer bråk eller dess motsats. Respondenten kunde 

utöver sin mamma eller pappa uppge flera svarsalternativ som en bror, en syster och andra 

släktingar. Jag har dock valt att enbart analysera svarsalternativen ”mamma” och ”pappa”. 

Anledningen till det är att jag anser föräldrarna är viktigare i detta sammanhang, eftersom 

dessa har huvudansvaret för den unge.     

Med ett kryss på en skala mellan 1-10 fick respondenten markera hur han/ hon tycker att 

stämningen är i familjen. I analysen har skalan delats in i två delar i mitten, antingen ”dåligt” 

(0 till 5) eller ”bra” (5 till 10). Jag har försökt urskilja de som fyllt i ”dåligt” från de unga som 

anser att de lever i en ”bra” familjeatmosfär. Det finns studier som visar att ungdomar med 

problem i sina familjer och som vill få hjälp och skydd, bär ofta hela ansvaret (exempelvis, 

Ungdomsstyrelsen Fokus07).    
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4. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten från de analyser som har genomförts.  

Presentation av svarsfrekvenser 

I Tabell 1 presenteras oberoende och beroende variabler, svarsfrekvenser i antal och andelar i 

procent. Resultaten visar att av alla som har fyllt i enkäten (1193) uppgav 89 procent att de 

varken rymt eller kastats ut hemifrån, vilket innebär att 11 procent har kastats ut och/eller 

rymt hemifrån. Av de 11 procenten har 29 procent blivit utkastade. Av tabellen framgår att 4 

procent av det totala antalet unga har blivit utkastade hemifrån av sina föräldrar någon gång 

under sitt liv och 9 procent har rymt från sina hem medan 2 procent både har kastats ut och 

rymt hemifrån (det senare framgår inte av tabellen). Andelen ungdomar som allvarligt 

funderat på att rymma hemifrån är högt, 22 procent. Mer än var femte elev har alltså haft 

liknande funderingar någon gång under sitt liv.  

Ungdomarnas bakgrund  

I Tabellen framgår det att det är en relativt jämn fördelning mellan könen. Majoriteten av 

ungdomarnas båda föräldrar är födda i Sverige. En tredjedel av ungdomarna har utländsk 

bakgrund, nämligen har föräldrar som är utlandsfödda. Det är en högre andel än 

riksgenomsnittet. 19 procent av ungdomarna är födda utomlands.  

Resultaten visar att majoriteten av ungdomarna i enkätundersökningen uppger att de bor 

tillsammans med båda föräldrarna, närmare bestämt 68 procent. Detta resultat stämmer väl 

med riksgenomsnittet som visar att 66 procent av landets ungdomar levde med båda sina 

föräldrar vid tiden för enkätundersökningen (SCB 2002). En tredjedel av ungdomarna bor 

med en av sina föräldrar (tillsammans med separerade föräldrar), nio procent av samtliga 

ungdomar har uppgett att de pendlar mellan olika hem (mellan föräldrarna). En majoritet av 

de ensamstående föräldrarna är kvinnor, vilket inte redovisas i tabellen eftersom det inte visar 

några intressanta resultat. Det finns i stort sätt inga intressanta skillnader mellan om den unge 

bor med bara den ena eller den andra föräldern. Det är väldigt få ungdomar som har uppgett 

att de inte bor med sina föräldrar och som då bor antingen hos släktingar, på familjehem eller 

på institutionsboende. Vidare framgår det i samma Tabell 1 att det överlag förekommer en 

hög utbildningsnivå bland föräldrarna. Det innebär att en stor del av ungdomarna uppger att 

deras föräldrar har en högskoleutbildning.  
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Tabell 1. Antal och andel i procent. N=1193. 

 Antal Andel % 

Ungdomar som har kastats ut hemifrån 41 4 

Ungdomar som har rymt hemifrån 103 9 

Ungdomar som varken rymt/ kastats ut hemifrån 1056 89 

Ungdomar som har tänkt rymma hemifrån 257 22 

Kön    

Pojkar  580 49 

Flickor  607 51 

Föräldrarnas ursprung    

Båda föräldrar födda i Sverige  668 57 

En förälder född utomlands  148 13 

Båda föräldrar födda utomlands  366 31 

De ungas ursprung   

Den unge själv född i Sverige   970 81 

Den unge själv född utomlands   223 19 

Boende förhållande    

Bor med båda föräldrarna  803 68 

Bor med en förälder  268 23 

Pendlar mellan föräldrarna 101 9 

Bor inte med föräldrarna  13 1 

Föräldrarnas utbildningsnivå    

Båda föräldrar högskoleutbildade  529 44 

Övriga 664 56 

Den unges välmående (huvudvärk, magont, nervositet)   

Inga frekventa symptom  836 72 

Ett symptom ofta  181 16 

Två eller tre symptom ofta  53 5 

Professionell hjälp i skolan    
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Kurator  228 19 

Skolpsykolog  94 8 

Skolsyster  684 57 

Har inte besökt någon av dessa  462 39 

Föräldrars religiositet    

Inte alls religiösa 678 57 

Lite/ ganska lite religiösa  421 35 

Mycket/ ganska mycket religiösa  93 8 

Uppfostran i hemmet    

Mycket liberal  728 61 

Delvis auktoritär  302 25 

Mycket auktoritär 159 13 

Relationer till föräldrarna    

Talar med en/ båda föräldrarna  816 70 

Talar inte med någon av föräldrarna  358 31 

Ser upp till en/ båda föräldrarna  951 81 

Ser inte upp till föräldrarna  219 19 

Konflikt och familjestämning    

Bråk med föräldrar  232 20 

Inget bråk med föräldrar  903 80 

Dålig familjeatmosfär  151 13 

Bra familjeatmosfär  1028 87 

Ungdomarnas välmående  

Majoriteten av ungdomarna har uppgett att de inte har haft frekventa symptom i form av 

magont, huvudvärk eller nervositet. Det är knappt en sjättedel som uppger att de ofta har haft 

en av dessa tre symptom och 5 procent har rapporterat att de har haft två eller fler symptom 

ofta.   
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Av alla de ungdomar som har sökt professionell hjälp i sin skola, visar resultaten att 

majoriteten av dessa besökt en skolsyster, 57 procent av ungdomarna. Nästan en femtedel av 

ungdomarna har även besökt en kurator i skolan. I de fall där en skolpsykolog är inblandad 

visar resultaten på 8 procent. Det sistnämnda resultatet kan bero på att det inte alltid finns en 

skolpsykolog tillgänglig i vissa skolor, på grund av exempelvis för lite resurser.  

Ungdomarnas familjesituation  

En majoritet av ungdomarna uppger som har besvarat frågan kring föräldrars religiositet, att 

föräldrarna inte alls är religiösa. Mer än en tredjedel av ungdomarna har svarat att föräldrarna 

är lite/ ganska lite religiösa. Andelen ungdomar som uppger att föräldrarna är mycket/ ganska 

mycket religiösa är 8 procent. Resultaten visar även att majoriteten av ungdomarna har 

uppgett att föräldrarna utövar en mycket liberal uppfostran i hemmet. En fjärdedel av 

ungdomarna svarar att de omfattas av ett hem där det utövas delvis auktoritär uppfostran. 

Andelen ungdomar som uppger att de utsätts av föräldrarna mycket auktoritär uppfostran är 

13 procent.  

I Tabell 1 har den unges relation till föräldrarna analyserats. Ungefär en tredjedel av 

ungdomarna har uppgett att de inte talar med föräldrarna och nära en femtedel ser inte upp till 

sina föräldrar. Majoriteten av ungdomarna har svarat att de talar och ser upp till sina föräldrar.    

Avslutningsvis analyserades den unges svar om bråk i familjen och om sin familjeatmosfär. 

En femtedel uppger att det förekommer bråk med föräldrarna. 13 procent svarar att det är en 

dålig familjeatmosfär hemma.    

Uppbrott mot bakgrund av personliga och situationella faktorer   

I Tabell 2 presenteras andelar ungdomar som dels blivit utkastade hemifrån av sina föräldrar, 

rymt hemifrån under och varit borta minst 24 timmar samt andelen de som funderat på att 

rymma. Även ungdomar som varken rymt eller kastats ut av sina föräldrar omfattas.  

Problematiken beskrivs mot bakgrund av en rad olika personliga och situationella faktorer 

som har bedömts som relevanta i sammanhanget. Det gäller exempelvis kön, etnisk bakgrund, 

hemförhållanden (föräldrarnas utbildning och religiositet, typ av uppfostran) samt elevens 

välmående. I tabell 2 har inte signifikansen markerats och ”p-värden” för skillnader framgår 

heller inte. Jag anser att detta inte behövs, eftersom en logistisk regressionsanalys (multivariat 

analys) görs i tabell 3.     
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Rymning och utkastning i relation till bakgrundsfaktorer  

Resultaten visar att det är en relativt jämn fördelning mellan Könen när det gäller att faktiskt 

hamna utanför hemmet, oavsett om det är av egen eller på grund av föräldrarnas vilja. 

Däremot finns det dubbelt så många flickor som har funderat på att rymma hemifrån – jämfört 

med pojkar.  

Andelen de som rymmer hemifrån är något högre bland ungdomar födda i Sverige (10 %) 

jämfört med när den unge är född utomlands (5 %). När det gäller att bli utkastad av sina 

föräldrar är relationen omvänd; andelen som uppger detta är högre bland födda utomlands (4 

%) jämfört med infödda svenskar (2 %).  Något större andel svenskfödda än utlandsfödda 

ungdomar har funderat på att rymma hemifrån (23 respektive 17 %). 

En annan dimension när det gäller Etnisk bakgrund är föräldrarnas ursprung. Sambandet 

mellan denna bakgrund och den studerade problematiken är inte helt linjärt. Det förefaller 

vara vanligare att ungdomar vars mor och far har olika etnisk bakgrund löper den största 

risken. Det är vanligare bland dessa att både bli utkastad hemifrån, rymma samt fundera på 

detsamma. Problemen är mindre frekventa i de hem där båda föräldrarna har samma 

bakgrund, svensk eller av annan etnicitet.  

När det gäller variabeln Boendeförhållande visar resultaten att ungefär lika stor andel av 

ungdomarna har rymt bland dem som bor med en som med två föräldrar. Bland dem som bor 

med en förälder är det dock något fler som blivit utkastade. Det finns ingen skillnad mellan de 

ungdomar som varken rymt eller kastats ut. Lika många lever med en förälder jämfört med 

dem som bor med båda föräldrarna (89 respektive 89). Resultaten visar även att ungdomar 

som pendlar mellan föräldrarna rymmer mera gånger (8 %) än slängs ut (2 %). Detta kan dock 

jämföras med 90 % i samma kategori som varken har rymt eller kastats ut hemifrån. 

Nästan hälften (44 %) av alla ungdomarna har båda föräldrar som har någon 

högskoleutbildning. Barn till dessa föräldrar tenderar att bli utkastade, rymma eller fundera på 

att rymma i något lägre utsträckning än andra ungdomar. Skillnaden är dock inte speciellt stor 

när det gäller risken att bli utkastad (3 % jämfört med 4 % bland övriga).  
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Tabell 2. Andelar i procent (%).  
 Blivit   

utkastade  
Rymt  

hemifrån  
Varken r/ut Tänkt rymma 

 

Kön      

Pojkar (n=580) 3 9 89 14 

Flickor (n=607) 4 9 89 29 

Föräldrarnas  ursprung     

Båda föräldrar födda i Sverige (n=668) 3 9 89 22 

En förälder född utomlands (n=148) 6 11 85 27 

Båda föräldrar födda utomlands (n=366) 4 8 91 18 

De ungas ursprung     

Den unge själv född i Sverige (n=970) 2 10 88 23 

Den unge själv född utomlands (n=223) 4 5 94 17 

Boendeförhållande     

Bor med båda föräldrarna (n=803) 
 

3 9 89 22 

Bor med en förälder (n=268) 5 8 89 20 

Pendlar mellan föräldrarna (n=101) 2 8 90 19 

Bor inte med föräldrarna (n=13) 0 15 85 15 

Föräldrars utbildningsnivå      

Båda föräldrar högskoleutbildade (n=529) 3 8 90 20 

Övrigt (n=664) 4 10 89 23 

Den unges välmående (huvudvärk, 
magont, nervositet) 

    

Inga frekventa symptom (n=836) 3 5 93 14 

Ett symptom ofta (n=181) 4 14 85 35 

Två eller tre symptom ofta (n=53) 8 22 76 49 

Professionell hjälp i skolan      

Kurator (n=228) 7 17 80 37 
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Skolpsykolog (n=94) 13 20 75 36 

Skolsyster (n=684) 4 10 88 26 

Har inte besökt någon av dessa (n=462) 2 6 93 15 

Föräldrars religiositet      

Inte alls religiösa (n=678) 3 8 90 20 

Lite/ ganska lite religiösa (n=421) 4 10 88 23 

Mycket/ ganska mycket religiösa (n=93) 2 6 92 21 

Uppfostran i hemmet     

Mycket liberal (n=728) 2 4 95 12 

Delvis auktoritär (n=302) 4 11 86 25 

Mycket auktoritär (n=159) 11 23 71 61 

Relationer till föräldrarna      

Talar m en/båda föräldrarna (n=816) 4 10 88 23 

Talar inte med någon av föräldrarna (n=358) 3 7 92 20 

Ser upp till en/båda föräldrarna (n=951) 4 9 89 21 

Ser inte upp till föräldrarna (n=219) 2 9 90 25 

Konflikt och familjestämning       

Bråk med föräldrar (n=232) 6 9 88 25 

Inget bråk med föräldrar (n=903) 3 9 89 21 

Dålig familjeatmosfär (n=151) 5 14 84 23 

Bra familjeatmosfär (n=1028) 3 8 90 21 

TOTALT 4 9 89 22 

Rymning och utkastning i relation till den unges välmående  

När det gäller ungdomarnas välmående har analysen baserats på ungdomarnas svar om 

huvudvärk, magont och nervositet. Resultaten visar att sambandet mellan den unges 

välmående och de aktuella studerade uppbrotten är linjärt. Av de som inte har några symtom 

har 3 procent blivit utkastade och 5 procent rymt, medan av de som har två symptom eller fler 

så har 8 procent blivit utkastade och 22 procent rymt hemifrån. Det omvända förhållandet 

råder när det gäller unga som varken rymt eller kastats ut. Färre av de ungdomar som har 
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uppgett att de har flera symptom svarar att de inte rymt eller kastats ut i jämförelse med de 

som uppger att de inte har några frekventa syptom. Det kan tolkas som att de unga som har 

rymt eller kastats ut mår dåligt. Sambandet kan dock ha bägge riktningarna, eftersom det är 

svårt att säga om de unga rymmer/kastats ut för att de mår dåligt eller mer dåligt för att de 

rymmer/kastats ut. Det verkar mindre troligt att de blir utkastade för att de har exempelvis 

magont.    

Ungdomarna har uppgett vilken typ av hjälp de får och i vilken omfattning som de i skolan 

besöker en kurator, en skolpsykolog och/ eller en skolsyster. Med hjälp av svaren har jag 

analyserat variabeln Professionell hjälp i skolan, för att få en uppfattning om sambanden 

mellan den professionella hjälpen i skolan och de fenomen som studeras, nämligen ungdomar 

som rymt eller funderar på att rymma hemifrån, ungdomar som kastas ut hemifrån och de 

ungdomar som varken rymt eller kastats ut från sina hem. Resultaten visar att kuratorer, 

skolpsykologer och skolsystrar naturligtvis oftare träffar de ungdomar som har rymt än de 

som har blivit utkastade, eftersom andelen som har rymt är större. De unga som uppger att de 

varit i kontakt med skolpsykologen uppger oftare att de rymt eller kastats ut än de som har 

uppgett att de varit i kontakt med en kurator. Av de som svarat att de har varit i kontakt med 

en skolpsykolog har en femtedel någongång rymt hemmifrån och 13 procent blivit utkastade, 

vilket kan jämföras med 17 procent respektive 7 procent av de som svarat att de varit i kontakt 

med en kurator. När det gäller unga som allvarligt har funderat på att rymma är det ingen 

signifikant skilland beroende på om de uppgett att de träffat psykolog respektive kurator, en 

tredjedel av de som svarar att har varit i kontakt med någon av dessa har uppgett att de 

allvarligt funderat på att rymma hemmifrån. De ungdomar som har uppgett att de inte har 

besökt en professionell på skolan (kurator, skolpsykolog och skolsyster) har 2 % blivit 

utkastade, 6 % har rymt och 15 % funderat på att rymma hemifrån.   

Rymning och utkastning i relation till familjesituation  

Resultaten visar vidare att ungdomar vars föräldrar är lite eller ganska lite religiösa rymmer 

oftare (10 %), blir utkastade hemifrån oftare (4 %) och funderar på att rymma i högre 

utsträckning (23 %) än ungdomar vars föräldrar är inte alls är religiösa (3 %, 8 % respektive 

20 %) men även i jämförelse med ungdomar vars föräldrar är mycket eller ganska mycket 

religiösa (2 %, 6 % respektive 21 %).  Om man jämför de mest extrema alternativen, det vill 

säga hem med mycket religiösa föräldrar respektive föräldrar som inte är religiösa alls, så är 

skillnaderna ganska små. Ungdomar i mycket religiösa hem funderar dock något oftare på att 
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rymma, även om de inte gör det lika mycket och inte heller kastas hemifrån i samma 

utsträckning som ungdomar vars föräldrar saknar religiös tro. Skillnaden är dock inte speciellt 

stor. Det finns en tydlig linjärt samband mellan typen av uppfostran och den studerade 

problematiken. Ungdomar som kommer från mycket auktoritära hem rymmer mer än dubbelt 

så ofta, blir utkastade mer än dubbelt så ofta och detsamma gäller för den kategori ungdomar 

som har tänkt rymma hemifrån - jämfört med ungdomar som kommer från delvis auktoritära 

hem. Problemet är i sin tur relativt sett mycket liten i mycket liberala hem.     

Ungdomarnas relationer till sina föräldrar har analyserats utifrån frågor som handlar om att 

tala med och se upp till föräldrarna eller det motsatta. Resultaten visar att de ungdomar som 

har uppgett att de talar med en/båda föräldrarna oftare rymmer, funderar på det eller blir 

utkastade hemifrån än de ungdomar som har svarat att de inte talar med någon av föräldrarna. 

I Tabellen framgår det även att de ungdomar som har blivit utkastade har fler svarat att de ser 

upp till en/båda föräldrarna än de unga som har uppgett att de inte ser upp till sina föräldrar. 

Skillnaderna är generellt sett små här.      

Variabeln konflikt och familjestämning har analyserats, där respondenten har angett om det är 

bråkigt eller en dålig familjeatmosfär eller det motsatta. Resultaten visar att fler av de 

ungdomar som kastats ut hemifrån, funderat på rymma har svarat att det förekommer bråk 

med föräldrarna. Vilket är en fjärdedel bland de ungdomar som har allvarligt funderat på att 

rymma hemifrån. Vad gäller de som har rymt hemifrån finns ingen skillnad mellan de som har 

uppgett att det förekommer bråk med föräldrarna och de som svarat det konträra. Även här är 

skillnaderna ganska små.  

Resultaten visar att majoriteten av de som rymt, funderat på det och de som kastats ut 

hemifrån har  svarat att det är en dålig familjeatmosfär hemma. Mer än en femtedel bland de 

ungdomar som har allvarligt funderat på att rymma har angett detta . Nästan dubbel så stor 

andel av de som rymt och de som har kastats ut har angett att det är en dåligfamiljeatmosfär.  

Riskfaktorer bakom uppbrott från hemmet och funderingar kring detta 

 För att studera hur dessa olika bakgrundsfaktorerna var och en självständigt höjer eller 

minskar risken för att en ungdom ska vilja rymma hemifrån, göra det eller bli direkt utkastad 

av sina föräldrar har en multivariat analys använts (Tabell 3). Syftet är att belysa betydelsen 

av varje bakgrundsförhållande givet att ”allt annat vore lika”. Det kan exempelvis vara så att 
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föräldrar födda utomlands tenderar att generellt ha något lägre utbildning. För att kunna 

studera utbildningens betydelse oavsett etnicitet är det lämpligt att använda en multivariat 

modell, i detta fall en logistisk regressionsanalys. Sådan analys visar så kallade oddskvoter, 

som beskriver oddset för varje av de tre studerade utfallen eller fenomenen, nämligen att bli 

utkastad, rymma eller fundera på det utifrån de redan beskrivna bakgrundsförhållanden (kön, 

etnicitet, välmående, uppfostran etcetera i relation till en referenskategori. En oddskvot högre 

än 1 innebär en högre risk, en oddskvot lägre än 1 innebär det motsatta. Ett odds innebär 

följande: S/1-S (S= sannolikheten). En oddskvot motsvarande 1,25 betyder att oddset ökar 

med 25 procent i relation till referenskategorin medan 0,75 innebär att risken minskar med 

detsamma. Förutom ett antal dikotoma variabler (dvs. med enbart två värden, t ex kön) har 

man av en del kategoriska indikatorer med fler än två värden skapat så kallade 

dummyvariabler. Det innebär att man skapar en ny variabel för varje värde med 1=positivt 

svar och 0=övrigt och därefter väljer en av kategorierna som referenskategori. Det är 

avvikelser från denna referenskategorin man sedan studerar, exempelvis risken för att rymma 

hemifrån givet att man får en auktoritär uppfostran jämfört med en mer neutral uppfostran. 

Hur variablerna är kodade framgår i tabellen. 

Att bli utkastad hemifrån 

Av samtliga de studerade variablerna har fem visat sig ha en statistiskt säkerställt samband 

med oddset att ungdomen i fråga någon gång har blivit utkastad hemifrån. De som hade 

besökt skolpsykolog hade drygt fyra gånger högre odds att ha blivit utkastade. I detta fall går 

det inte att uttala sig om vilken händelse som föregått den andra i tid (kausalordningen). Det 

står dock klart att det finns ett samband, allt annat i modellen lika. En skyddande 

omständighet är däremot att föräldrarna ägnar sig åt en liberal uppfostran. Det är klart mindre 

vanligt att ungdomar blir utkastade från sådana hem. Att bråka respektive tala med föräldrarna 

har också var för sig en signifikant effekt. Båda dessa faktorer, oberoende av varandra, 

fördubblar oddset för att bli utkastad. Föräldrarnas etniska bakgrund har också betydelse i 

sammanhanget men sambandet är komplext. Om båda föräldrarna är födda utomlands eller 

båda födda i Sverige spelar ingen avgörande roll men för ungdomar vars ena förälder är född 

utomlands och den andra i Sverige är oddset mer än dubbelt så stor för att de någon gång har 

blivit utkastade hemifrån. Det finns ingen skillnad mellan pojkar och flickor i detta avseende 

och det spelar liten roll om den unge själv är född utomlands eller i Sverige.  
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Tabell 3. Risken att bli utkastad, rymma respektive fundera att rymma utifrån olika 
egenskaper och omständigheter. Oddskvoter. 
 Blivit   

utkastad  
 

Rymt  
hemifrån  

Tänkt rymma  
 

Tjej (kille, ref kat) 0,79 0,65(*) 2,17*** 

Båda föräldrar födda i Sverige (ref kat) 1 1 1 

En förälder född utomlands     2,39(*) 1,25 1,37 

Båda föräldrarna födda utomlands 1,26 1,07 0,59* 

Den unge född i Sverige (ej född i Sverige, ref 
kat) 

1,88 2,41* 1,20 

Bor med båda föräldrarna (ref.kat)  1 1 1 

Bor med en förälder  1,75 0,81 0,85 

Pendlar mellan föräldrarna  0,81 1,12 0,95 

Bor inte med föräldrarna  0,00 1,11 0,82 

Båda föräldrar högskoleutbildade (övrigt, ref 
kat)  

1,34 1,04 0,92 

Mycket/ ganska mycket religiösa föräldrar (inte 
alls + lite/ganska,  ref kat) 

0,57 0,75 1,02 

Ofta huvudvärk, magont, nervositet (mindre ofta 
/aldrig, ref kat) 

1,10 1,70*** 1,54*** 

Besökt kurator (inte besökt, ref kat) 1,31 1,69(*) 1,56* 
Besökt skolpsykolog (inte besökt, ref kat) 4,20** 1,78 1,15 

Besökt skolsyster (inte besökt, ref kat) 0,92 0,93 1,20 

Mycket liberal uppfostran 0,37* 0,46* 0,45*** 
Delvis auktoritär uppfostran 
(ref. Kat) 

1 1 1 

Mycket auktoritär uppfostran 1,88 1,63 3,23*** 

Bråkar med en/båda föräldrarna (bråkar ej med 
föräldrarna, ref kat) 

2,03(*) 0,95 1,53* 

Talar med en/båda föräldrarna (talar ej med 
föräldrarna, ref kat) 

2,00(*) 1,92* 1,39(*) 

Nagelkerke R-square  0,18 0,17 0,28 

 
 

(*) Statistiskt säkerställt på 10% nivå, * Statistiskt säkerställt på 5% nivå, ** Statistiskt säkerställt på 1% nivå, 

*** Statistiskt säkerställt på 0,1% nivå.  
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Både föräldrarnas utbildning eller religiositet har liten betydelse och detsamma gäller även 

boendeförhållanden och den unges välmående. 

Att rymma hemifrån 

Att frivillig rymma från hemmet verkar vara förknippat med delvis andra 

bakgrundsförhållanden än att bli utkastad av sina föräldrar. Resultaten visar att pojkar rymmer 

i något större utsträckning än flickor och oddset är mer dubbelt så stor om den unge är född i 

Sverige. Även i detta fall har liberal uppfostran en skyddande effekt och den som talar med 

föräldrarna har dubbelt så stort odds att rymma hemifrån.   

Det som är i särklass relaterat till oddset att den unge väljer att rymma är dennes allmänna 

välmående, eller snarare en brist på det. Ungdomar som uppger frekvent huvudvärk, magont 

och/eller nervositet uppger också oftare att de någon gång har rymt hemifrån. Det är även så 

att ungdomar som uppger besök hos kurator oftare uppger att de rymt. Till skillnad från risken 

för att bli utkastad från hemmet spelar föräldrarnas etniska bakgrund liten roll för risken att 

den unge skulle välja att rymma. Detsamma gäller boendeförhållanden, föräldrarnas 

utbildning och religiositet och förekomsten av bråk  mellan den unge och föräldrarna. 

Att fundera på att rymma 

Att fundera på att rymma hemifrån och att faktiskt gå till handling är uppenbarligen långt 

ifrån samma fenomen. Dels framgår det i den beskrivande analysen att liknande funderingar 

är ganska vanligt förekommande hos unga i den aktuella åldern medan få faktiskt rymmer. 

Vidare är det inte exakt samma faktorer som predicerar riskerna för dessa två utfall. 

Sambandet med den unges kön är exempelvis det rakt motsatta. Det är mer än dubbelt så 

vanligt bland flickor att fundera på att rymma medan det är något vanligare bland pojkarna att 

förverkliga rymningen.  

Föräldrarnas etniska bakgrund har en signifikant betydelse. Ungdomar som har båda föräldrar 

födda utomlands funderar inte alls i samma utsträckning på att rymma jämfört med ungdomar 

vars åtminstone en förälder är född i Sverige. Liksom när det gäller faktisk rymning är även 

funderingar kring det relaterade till den unges bristande välmående och frekventa 

kuratorbesök. Däremot är det så att ungdomar som bråkar med sina föräldrar oftare funderar 

på att rymma medan inget sådant samband kunde observeras med faktiska rymningar. Ett högt 

signifikant samband visade sig finnas mellan typen av uppfostran. Medan liberal uppfostran 
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minskar sannolikheten för att den unge ska fundera på att rymma hemifrån, en starkt 

auktoritär uppfostran har en motsatt, riskhöjande effekt. Unga som utsätts för en auktoritär 

uppfostran funderar mer än tre gånger så ofta över att rymma. 
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5. DISKUSSION 

I detta kapitel lyfts studiens mest centrala resultat fram och diskuteras i relation till tidigare 

forskning och begrepp. Det övergripande syftet har varit att studera huruvida det förekommer 

att grundskoleungdomar mellan 13 och 16 år uppger att de har rymt, allvarligt funderat på det 

eller kastats ut hemifrån och vilka riskfaktorer som kan vara förenade med sådana uppbrott 

eller funderingar. Tidigare studier har oftast studerat olika typer av uppbrott från hemmet, att 

bli utkastad hemifrån respektive rymma, som ett och samma fenomen. I min studie har dessa 

studerats separat och på så sätt har de unga som besvarat enkäten själva har fått definiera 

uppbrottens karaktär.  I analyserna framkommer att bakgrundsfaktorerna samverkar med 

rymning och utkastning på olika sätt. I denna diskussion jämförs resultaten från min studie 

med kartläggningen i Storbritannien i den mån detta är möjligt, eftersom olika variabler 

analyserats.  

Det har visat sig att av alla som har fyllt i enkäten (n=1193) uppgav 4 procent att de har blivit 

utkastade hemifrån av sina föräldrar någon gång under sitt liv och 9 procent uppgav att de 

rymt. Detta kan jämföras med förhållanden i Storbritannien på 90-talet, studerade av Stein 

(1999). Enligt Stein uppgav 11 procent av ungdomarna att de rymt och/eller kastats ut 

hemmifrån. Andelen ungdomar som i denna studie har uppgett att de både rymt och kastats ut 

hemifrån är densamma som Steins brittiska studie. Det är dock en något högre andel 

ungdomar som har kastats ut hemifrån i den Svenska studien. En anledning till det kan vara 

att det är fler unga med utländsk bakgrund och fler ungdomar med en svensk och en utländsk 

förälder i denna studie. Resultaten visar nämligen att det är något vanligare att unga uppger att 

de blir utkastade hemifrån bland ungdomar i dessa grupper.  

En skillnad mellan de två studerade typerna av uppbrott föreligger i betydelsen av det egna 

välmående. Att lida av frekventa besvär som huvudvärk, magont och nervositet är starkt 

relaterat till rymningar hemifrån medan inget sådant samband observeras beträffande risken 

att bli utkastad. Andra studier visar att flickor mår allt sämre. När det gäller de ungdomar som 

rymmer, finns ingen skillnad mellan könen. Skillnaden som uppstår i tabell 3 beror på att 

variabeln kön samvarierar med variabeln välmående, på så sätt att tjejer i högre utsträckning 

mår sämre än killar. Därmed får variabeln välmående en högre betydelse. Det förhåller sig 

förmodligen så att tjejer respektive pojkar rymmer hemifrån av olika anledningar. Det 

förefaller som att tjejer som rymmer mår sämre än pojkar som rymmer. Det är dock omöjligt 

att avgöra om tjejer mår sämre för att de rymmer eller mår sämre och därför rymmer.    
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Det har vidare visat sig att kontakt med skolhälsovård eller någon annan professionell 

samvarierar med uppbrott hemifrån då det troligen rör sig om komplexa problemmönster i 

vissa familjer. Ungdomar som blivit utkastade besöker mycket oftare en psykolog och de som 

rymt uppger fler kuratorbesök. Det är svårt att avgöra sambandets riktning. Söker de unga 

professionell hjälp för att de rymt eller kastats ut hemifrån, eller gäller det omvända? Det kan 

finnas problem i familjen som man har sökt hjälp för och senare lämnat hemmet. Det är även 

viktigt att notera att alla ungdomar inte har samma tillgång till en skolpsykolog och det kan 

inverka på det ovannämnda sambandet.    

Liberal uppfostran från föräldrarna har däremot en signifikant skyddande effekt beträffande 

båda typer av uppbrott. En konfliktfylld relation mellan ungdomarna och deras föräldrar 

bidrar, enligt tidigare forskning, till liknande uppbrott. Att bråka respektive tala med 

föräldrarna har också var för sig en signifikant betydelse, där dessa två faktorer, oberoende av 

varandra, fördubblar risken att bli utkastad hemifrån. Att tala med sina föräldrar fördubblar 

även risken att rymma hemifrån. Det kan förefalla oväntat, då kommunikation med 

föräldrarna betraktas som något positivt i sammanhanget. I detta sammanhang utgör det dock 

ingen skyddseffekt. Det kan vara så att skillnaden mellan frekventa bråk och samtal ibland 

kan vara hårfin. En annan tänkbar förklaring kan vara att samtalen kan handla om 

övertalande, en ”envägskommunikation”. Ytterligare förklaringar kan vara att enkätfrågan 

omfattas av mätfel, att ungdomarna missuppfattade innebörden kring frågan om att tala med 

föräldrar.   

I Storbritannien har Stein konstaterat att det är vanligare att flickor (12 procent) rymmer 

hemifrån än pojkar (9 procent). I min studie förekommer inga könsskillnader (tabell 2). 

Däremot har det i tabell 3 visat sig att risken är något större att pojkar rymmer än flickor gör 

det medan skillnaden inte var statistiskt säkerställd när det gäller risken att bli utkastad. En 

tänkbar förklaring kan vara att pojkar bråkar med sina föräldrar och att de också agerar 

därefter. En annan möjlig förklaring kan vara att en större andel av ungdomarna som deltog i 

den svenska studien hade invandrarbakgrund. Det kan tänkas att flickor i vissa familjer med 

annan etnisk härkomst lever under andra normer och det är inte alls tänkbart för dem att 

rymma från hemmet. I en del familjer kan alltså kulturella eller traditionella normer kopplade 

till etnisk och/eller religiös tillhörighet ha en påverkan i sammanhanget. Det bekräftas även av 

resultat i denna studie; medan det inte fanns någon skillnad i tendensen att rymma hemifrån 

beroende på föräldrarnas etniska bakgrund har det visat sig att ungdomar med en förälder 

född utomlands och en i Sverige löper en högre risk att bli utkastade hemifrån. Dessutom är 
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det betydligt vanligare bland ungdomar som själva är födda i Sverige att rymma hemifrån 

medan den unges etnicitet inte har någon statistiskt säkerställt betydelse när det gäller att bli 

utkastad. Etniska skillnader var överlag små i Steins brittiska studie. Det kan till viss del 

handla om hur man operationaliserar och mäter etnicitet. Unga med en engelsk och en 

utländsk förälder utgör inte en egen kategori i Steins studie. I min studie har man heller inte 

kunnat påvisa någon skillnad mellan familjer där båda föräldrarna är födda i Sverige 

respektive utomlands. Däremot tycks det vara en riskfaktor att ha föräldrar med olika etnisk 

bakgrund. Möjligen uppstår det slitningar i sådana hem i större utsträckning än i de hem där 

båda föräldrar har samma bakgrund, oavsett om den är svensk eller annan. Det kan alltså 

handla om slitningar, föräldrarnas olika tyckanden eller ställningstaganden om den unges liv.     

En annan förklaring till tydligare och mer signifikant etnisk variation i min studie jämfört med 

den brittiska kan vara ett större antal ungdomar med invandrarbakgrund (ca en tredjedel) 

omfattade av undersökningen. I den föreliggande studien finns en etnisk variation och 

ungdomarna kommer från skilda socioekonomiska förhållanden och skilda bostadsområden. 

Resultaten från denna studie är generaliserbara till områden av liknande karaktär. Sådana 

områden återfinns främst i städernas ytterområden och i storstädernas förortsområden, 

exempelvis Sveriges huvudstad (Stockholm).  

Ingen av de tidigare studierna har behandlat eller analyserat ungdomar som allvarligt funderat 

på att rymma hemifrån. Andelen ungdomar som allvarligt funderat på att rymma hemifrån 

motsvarar en dryg femtedel, 22 procent. Det är mer än dubbelt så vanligt bland flickor att 

tänka i sådana banor. Även i detta fall spelar konflikter och kommunikation med föräldrarna 

en signifikant roll, då både bråk och annan kommunikation höjer risken för att den unge 

funderar på att lämna hemmet. Denna risk är dessutom högre om personen i fråga lider av 

diverse psykosomatiska besvär (frekvent huvudvärk, magont respektive nervositet). Det finns 

ett tydligt samband med uppfostran, då liberalt förhållningssätt, även i detta fall, förebygger 

rymningstankar medan auktoritär uppfostran mer än tredubblar sådana tendenser. Enligt 

exempelvis Okin (1999) tillbringar flickor traditionellt mer tid i hemmet och traditioner får 

generellt större inverkan på flickors liv än på pojkars. Följden kan exempelvis vara att flickor 

utsätts för orättvisor eller ojämlika förhållanden, vilket skulle kunna vara en anledning till att 

de oftare vill rymma och som i denna studie har framkommit. Det är mindre vanligt att barn 

till utländska föräldrar funderar på att rymma, jämfört med familjer med båda eller en förälder 

född i Sverige. Om man har besökt kurator har ett statistiskt positivt samband med 
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funderingar på att rymma. En förklaring till detta kan vara att den unge får hjälp i form av 

information om var vända sig till och om hur gå tillväga vid eventuell rymning.   

Tre omständigheter som studerades i relation till uppbrott hemifrån eller funderingar kring det 

har visat sig inte ha något signifikant samband med vare sig risken att rymma, bli utkastad 

eller fundera på att rymma. Dessa är föräldrarnas utbildning, deras religiösa bakgrund samt de 

ungas boendeförhållanden, nämligen huruvida de unga bor med en eller båda föräldrarna 

respektive pendlar mellan dem. Den faktor som däremot har betydelse för samtliga tre utfall 

är typ av uppfostran. Ett intressant resultat är att det inte har något signifikant betydelse vilken 

socioekonomisk position de unga kommer ifrån eller huruvida de bor med en eller båda sina 

föräldrar.  

Vad gäller fortsatt forskningsområde, det genomförs just nu en kartläggning i Sverige som 

behandlar liknande fenomen som här har studerats. Önskvärt är om i den kommande studien 

gjörs en analys om ungdomars ställningstagande till den hjälp som finns att få, nämligen 

Socialtjänsten, som har som uppgift att stödja ungdomar som berörs av dessa olika uppbrott. 

Önskvärd är även en analys om ungdomarnas fritid i samband med dessa fenomen.  

Trots att enkätundersökningen är gjord av erfarna forskare på Institutionen för socialt arbete 

vid Stockholms universitet, vill jag avslutningsvis problematisera den egna studien, frågorna i 

frågeformuläret. Vid enkätundersökningar insamlas data med hjälp av ett frågeformulär. 

Formulärets utformning, längd och disposition samt frågornas formulering bestämmer i 

mycket hög grad vilken kvalitet datamaterialet som studien baseras på har. Användningen av 

sekundärdata kan i vissa fall vara problematiskt. Jag har exempelvis inte kunnat bestämma 

vilka frågor som ska ställas till ungdomarna, respondenterna. Det finns dock frågor som kan 

vara problematisk att tolka eftersom dessa kan uppfattas olika. Exempelvis frågorna, Har du 

någonsin lämnat hemmet och varit borta i minst 24 timmar utan att dina föräldrar visste var 

du var? Har någon av dina föräldrar någonsin tvingat dig att lämna hemmet mot din vilja i 

minst 24 timmar? Här kan respondenten ha svarat att han/hon lämnat hemmet utan att 

föräldrarna visste om det men däremot kan en annan familjemedlem eller släkt ha informerats. 

Jag menar att respondenten kan ha gått på ett evenemang och därmed lämnat hemmet men 

inte uppfattar handlingen som rymning.  Föräldrar kan exempelvis ha uttalat att respondenten 

ska lämna hemmet men utan att ha menat att kasta ut den unge hemifrån. Jag menar att 

föräldrarna kan ha menat att den unge ska åka iväg för att utföra ett ärende.   
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Trots det ovannämnda så anser ändå jag att de ansvariga till enkätundersökningen har gjort 

sitt bästa för minska eventuella felkällor och andra svårigheter som kan uppkomma i samband 

med denna typ av studie.  
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