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ABSTRACT 
 
Young people who run away from home – A research overview of the knowledge of this 
phenomenon  
 
Marina Gorlyakova & Isabel Henriksson 
 
The aim with this thesis is to study how the phenomenon young people who run away from 
home (runaways) is presented in the research literature. The question at issue in our thesis is: 
How does research literature present the phenomenon of young people who run away from 
home? We have selected seven primary documents that we consider gives a broad picture of 
the knowledge about runaways. We have a postmodern and a hermeneutic approach in our 
thesis. Our material has been analyzed on the basis of social constructionist theory and the 
new sociological paradigm of childhood. The research findings show that there are no 
uniform picture of the young people who run away from home. The act, to run away from 
home, is also described in various ways. Runaways are often described as victims of difficult 
life circumstances and the act, to run away from home, is in most cases considered as a 
reaction to a serious situation at home. We also found descriptions where the young people 
are presented as strong manipulative individuals. The act, to run away from home, is 
presented as a violation against the universal social norms considering when and how the 
youth is allowed to leave the parental home. 
 
 
Key words: runaway*, throwaway*, child*, adolescent*, youth, ”rymma hemifrån” och 
”kastas ut hemifrån”.  
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1. INLEDANDE AVSNITT 

1.1 Inledning 

När man hör talas om ungdomar som rymmer hemifrån kan en mängd tankar och associatio-
ner dyka upp. Vissa av oss kanske tänker att de ungdomar som rymmer hemifrån söker spän-
ning och äventyr. Andra kan tänka att de rymmer från svåra omständigheter som finns i deras 
liv. Vissa kanske till och med tänker att det finns ungdomar som blivit tvingade att lämna sitt 
hem. Vilka är då ungdomarna som rymmer hemifrån eller tvingas hemifrån? Hur beskrivs 
dessa ungdomar i forskningslitteraturen? 
 
Ungdomar som valt att lämna sitt hem och sin familj och ungdomar som kastas ut av sina för-
äldrar och inte tillåts att återvända hem är ett fenomen som socialtjänsten med jämna mellan-
rum får kännedom om. Dessa ungdomar tillhör området social barnavård vilket är ett av de 
centrala områdena inom socialt arbete. Inom andra områden av socialtjänsten kan man också 
komma i kontakt med denna grupp av ungdomar. En av uppsatsens författare har i sitt arbete 
inom socialtjänsten på enheten för ekonomiskt bistånd träffat några av de rymmande ungdo-
marna. Även om en av oss mött några av dessa ungdomar hade vi ingen större förkunskap 
kring ämnet innan vi påbörjade vårt uppsatsarbete. Vår förförståelse var också begränsad men 
vi trodde att det handlade om utsatta ungdomar som rymde eller kastades ut hemifrån. Vi ana-
de att ungdomarna kom från svåra familjeomständigheter som troligen påverkat en stor del av 
deras uppväxt. 
 
Fenomenet ungdomar som rymmer hemifrån har den senaste tiden fått viss uppmärksamhet i 
mediedebatten i Stockholmsområdet (t.ex. Svenska Dagbladet, 2007-01-05; Expressen, 2007-
05-28; Metro, 2006-12-29). Stockholms Stadsmission genomförde under perioden mars 2004 
till februari 2007 ett projekt om hemlösa barn och ungdomar vilket presenterats i två rapporter 
år 2004/2005 och år 2007. I dessa publikationer använder man sig av benämningen hemlösa 
ungdomar och betraktar hemlöshet som en följd av att ungdomarna rymt och/eller kastats ut 
hemifrån. Även om fenomenet ungdomar som rymmer hemifrån förekommit i den mediala 
debatten så finns det inte särskilt mycket svensk forskning kring detta. Sjöblom (2002) skriver 
att fenomenet först på 1990-talet uppmärksammades i Sverige. Däremot har fenomenet stude-
rats i t.ex. Storbritannien i nära tre decennier och i USA har forskning på området bedrivits 
ännu något längre (Stein, 1999).  

I vårt uppsatsarbete tycker vi att det kan vara intressant att närmare undersöka hur fenomenet 
ungdomar som rymmer hemifrån framställs i forskningslitteraturen. Då fenomenet är relativt 
outforskat i Sverige kan det vara av intresse att studera de svenska studier som finns samt 
internationella studier för att skapa en överblick av den aktuella kunskap som finns på områ-
det.  

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens första kapitel innehåller inledning, syfte och frågeställning. I kapitel 2 redogör vi 
för de centrala begreppen i vår uppsats samt ger en kort beskrivning av tidigare forskning på 
området. I kapitel 3 beskrivs uppsatsens teoretiska perspektiv vilka är socialkonstruktionism 
och det nya barndomssociologiska paradigmet. Kapitel 4 innehåller våra metodologiska ut-
gångspunkter. Vi redogör i detta kapitel för uppsatsens design och vetenskapsfilosofiska posi-
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tioner samt tillvägagångssätt vid litteratursökning och val av primärdokument. Därefter följer 
en kort redogörelse av den bearbetning och analys av vårt material som vi gjort. Vidare disku-
teras reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och triangulering. I kapitel 5 presenteras uppsat-
sens resultat och i kapitel 6 analyserar vi dessa resultat utifrån våra valda teoretiska utgångs-
punkter. I kapitel 7 har vi en kort sammanfattning av resultaten, presenterar våra centrala 
tolkningar och diskuterar resultaten. I detta kapitel finns även en metoddiskussion och vi ger 
några förslag till fortsatt forskning.  

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår uppsats är att studera den aktuella forskningen om fenomenet ungdomar som 
rymmer hemifrån. Utifrån den aktuella forskningen vill vi undersöka hur fenomenet framställs 
i forskningslitteraturen. 
 
Syftet ska belysas med hjälp av följande frågeställning: 
Hur framställs fenomenet ungdomar som rymmer hemifrån i forskningslitteraturen? 
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2. BAKGRUND 

2.1 Centrala begrepp 
Barn: Enligt Barnkonventionens 1:a artikel är ett barn varje människa under 18 år (FN:s kon-
vention om barnets rättigheter, 1989). 

Ungdomar: Sjöblom (2002) menar att det är svårt att definiera begreppet ungdom då det både 
är en fysiologisk utvecklingsfas (”någon som är på väg att bli vuxen”) och en psykologisk 
livsfas (ungdomstiden som en speciell utvecklingsperiod präglad av obalans och inre konflik-
ter). Det är också en social kategori som bestäms av samhälleliga förhållanden. Det ramverk 
som reglerar åldersgränser och sociala handlingar, exempelvis att flytta hemifrån, utbilda sig, 
få ett arbete och bilda familj, är lagstiftningen. Lagstiftningen formar därmed själva begreppet 
ungdom (s.25-27).  

Ungdomstidens längd skiljer sig mellan olika länder. I Storbritannien måste en ungdom vara i 
vårdnadshavares eller samhällets vård upp till 16 års ålder. Mellan 16-18 år kan en ungdom 
lämna vårdnadshavaren och hemmet utan tillåtelse. Om ungdomen rapporteras som saknad av 
sina vårdnadshavare och upphittas av polisen lämnar polisen ofta över ungdomen till hemmet. 
Om ungdomar antas vara i fara har polisen rätt att hålla kvar dem om de är under 17 år. Ål-
dersgränsen på 17 år blir därför en viktig åtskillnad i Storbritannien (Hutson & Liddiard, 
1994). I Sverige är myndighetsåldern 18 år och vårdnadshavare har försörjningsskyldighet till 
dess att ungdomen uppnått denna ålder. Om ungdomen studerar på gymnasiet förlängs för-
sörjningsskyldigheten till dess att gymnasiestudierna avslutas, dock längst till 21 år. 
 
I litteraturen särskiljs ungdomar som rymmer hemifrån och ungdomar som blir utkastade 
hemifrån: 
 
Ungdomar som rymmer hemifrån (runaways): Ungdomar som lämnar hemmet till följd av 
exempelvis familjekonflikt, utanförkänsla eller dåliga sociala relationer. Ungdomar som 
rymmer hemifrån kommer från alla sociala klasser enligt vad tidigare forskning visar.  
(Adams, Gullotta & Clancy, 1985) 
 
Ungdomar som blivit utkastade hemifrån (throwaways): Ungdomar som har uppmuntrats 
eller blivit tillsagda (av sina vårdnadshavare/föräldrar) att lämna hemmet. Vissa data tyder på 
att utkastade ungdomar kommer från mer oengagerade och konfliktfyllda hem i jämförelse 
med ungdomar som rymmer hemifrån. (Adams, Gullotta & Clancy, 1985; Stein, 1999)  
 
Hemlösa ungdomar (homeless youth): Traditionellt har ingen större skillnad gjorts mellan 
ungdomar som rymmer hemifrån och hemlösa ungdomar. Det finns stöd för att de ungdomar 
som rymmer hemifrån senare kan bli hemlösa (Hutson & Liddiard, 1994). I olika undersök-
ningar och i media slås ofta grupperna samman. Det finns många olika definitioner av hem-
löshet som sträcker sig från de ungdomar som saknar tak över huvudet till dem som bor i ett 
hushåll men som skulle vilja bo självständigt. De flesta som haft för avsikt att definiera hem-
löshet hamnar någonstans mellan dessa två extremer. I sin bredaste form betyder hemlöshet 
att sakna ett hem, därom råder ingen tvekan, menar Hutson och Liddiard (1994). Problemet är 
att definiera vad som menas med termen ett hem. “A ´home´ for example, clearly means far 
more than simply just a ´house´… a ´home´ implies a set of social relations, or set of activities 
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within a physical structure, whereas a ´house´ does not.” (s. 29) Det kan t.ex. vara svårt att 
definiera om ungdomar som sover hemma hos vänner eller på vandrarhem ska anses vara 
hemlösa. Stockholms Stadsmission (2004/2005) för en liknande diskussion kring begreppet 
hemlösa ungdomar och gör skillnad på bostadslöshet som handlar om att ungdomar saknar 
fysisk bostad och hemlöshet som handlar om att ungdomar saknar ett tryggt, stadigvarande 
hem (s. 4). 

2.1.1 Avgränsningar 
I vår uppsats kommer vi inte att göra åtskillnad mellan hemlösa ungdomar och ungdomar som 
rymmer hemifrån. Vi kommer heller inte att göra någon åtskillnad mellan ungdomar som 
rymmer hemifrån och ungdomar som kastas ut hemifrån. Då vi är intresserade av själva fe-
nomenet, d.v.s. ungdomar som lämnar föräldrahemmet på något av ovanstående sätt, kommer 
vi att studera dem som en gemensam grupp. Åldern skiljer sig mellan de ungdomar som stu-
derats i litteraturen. De ungdomar som benämns som hemlösa är generellt äldre än dem som 
benämns som rymmare. I vår uppsats ser vi ungdomars hemlöshet som en följd av att de rymt 
och/eller kastats ut hemifrån, därmed betraktar vi hemlösa ungdomar som tillhörande samma 
grupp som rymmande och/eller utkastade ungdomar, trots åldersskillnaden. Vi kommer alltså 
fortsättningsvis att benämna alla ungdomar i vår uppsats som rymmande ungdomar eller ung-
domar som rymt hemifrån, frånsett när vi redogör för de av våra primärdokument, främst i 
resultatdelen, som använder sig av benämningen hemlösa ungdomar. I dessa fall har vi valt att 
använda samma benämning som primärdokumenten.  
 
I kapitel 3 där vi beskriver våra teoretiska utgångspunkter använder vi begreppet barn som är 
det begrepp som används inom det barndomssociologiska paradigmet. Vi ser begreppet barn 
som ett brett begrepp där även ungdomar ingår. I övriga delar av uppsatsen kommer vi att 
använda begreppet ungdomar då det är denna grupp, inom gruppen barn, som vi studerar.  

2.2 Beskrivning av kunskapsläget - Tidigare forskning på området 
Det har tidigare funnits en tendens att romantisera brådmogen självständighet (precocious 
independence), så som i exempelvis historien om Huckleberry Finn. Så sent som på 1960- 
talet menade man att rymning hade mycket att göra med det egna valet, unga människor som 
rymde hemifrån ansågs ha ett rebelliskt beteende, både mot samhället och mot sina föräldrar. 
Amerikansk forskning från 1950-, 1960- och 1970-talen reflekterar detta tidiga synsätt (Whit-
beck & Hoyt, 1999). De senaste två – tre decennierna har det bedrivits mycket forskning kring 
ungdomar som rymmer hemifrån och hemlösa ungdomar i Storbritannien, och i USA har 
forskning på området bedrivits något längre (Stein, 1999). I Sverige finns endast få studier på 
området (Sjöblom, 2002).  
 
Den tidiga forskningen på området handlade till stor del om att etablera klassifikationssystem 
eller typologier av ungdomar som rymt hemifrån. I forskningen presenteras bl.a. Homers upp-
delning i de ungdomar som rymmer till och de ungdomar som rymmer från och Bergers och 
Schmidts uppdelning i spontanrymmare och äventyrsrymmare (Whitbeck & Hoyt, 1999). 
Brennan, Huizinga och Elliott (1978) har också kategoriserat ungdomarna och utvecklat två 
huvudgrupper av ungdomar som rymmer hemifrån, med sju tillhörande undergrupper. Även 
senare forskning (Stein, 1999) har gjort kategoriseringar av ungdomarna. Stein har identifierat 
fyra breda kategorier och urskiljer några vanliga subgrupper inom varje kategori. Han menar 
att rymmande ungdomar tillhör någon av dessa kategorier. Det som skiljer kategorierna från 
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varandra är hur länge ungdomarna stannar borta från hemmet, graden av konflikt i hemmet 
och huruvida ungdomarna fortsätter att hålla kontakten med hemmet. 
 
I forskningslitteraturen diskuteras även skillnaden mellan att rymma hemifrån och att kastas 
ut hemifrån (Adams, Gullotta & Clancy, 1985) och skillnader och likheter mellan ungdomar 
som rymmer hemifrån och hemlösa ungdomar (Hutson & Liddiard, 1994). 
 
Några centrala teman som vi funnit i forskningslitteraturen under de senaste 10-15 åren är: 
orsaker till att ungdomar rymmer hemifrån (och/eller blir hemlösa), livet som rymmare 
och/eller hemlös samt vilket stöd rymmande och/eller hemlösa ungdomar kan få, när de lever 
som hemlösa och även det stöd ungdomarna kan få för att lämna livet som hemlös.  
 
Flera studier som vi funnit beskriver bakgrundsorsaker till att ungdomarna rymmer och/eller 
kastas ut hemifrån (t.ex. Stein, 1999; Slesnick, 2004; Martinez, 2006; Kidd, 2006; Thompson 
& Pillai, 2006). Dessa orsaker kan se olika ut. Ungdomarna kan t.ex. lämna hemmet efter att 
ha utsatts för psykiska och/eller fysiska övergrepp eller för att ungdomarnas föräldrar inte kan 
hantera deras sexuella läggning eller ungdomens missbruk. Det är vanligt att ungdomarna 
rymmer hemifrån upprepade gånger.  
 
Dessa studier beskriver även ungdomarnas upplevelse av sin situation och ungdomarnas liv 
som hemlösa. Slesnick (2004), Martinez (2006), Kidd (2006) och Thompson & Pillai (2006) 
menar att livet som hemlös kan vara förenat med olika faror. Ungdomarna löper stor risk för 
att utsättas för sexuellt utnyttjande, våld och sjukdomar av olika slag. För att klara livet som 
hemlös utvecklar ungdomarna överlevnadsstrategier, t.ex. prostitution och kriminalitet. Whit-
beck och Hoyt (1999) gör en omfattande kartläggning av livet som hemlös bland 602 hemlösa 
ungdomar där ovanstående faktorer tas upp. Whitbeck och Hoyt drar slutsatsen att dessa över-
levnadsstrategier håller ungdomarna kvar på gatan och förhindrar dem att lämna livet som 
hemlösa.  
 
I vissa samhällen finns ett visst skyddsnät för hemlösa ungdomar. Ungdomarna kan få hjälp 
med sovplats på härbärge, möjlighet att ta en dusch samt viss hjälp med mat (Dekel, Peled & 
Spiro, 2003; Brooks, Milburn, Rotheram-Borus & Witkin, 2004). Andra studier (Raleigh-
DuRoff, 2004; Hagan & McCarthy 2005) undersöker olika faktorer som kan bidra till att hem-
lösa ungdomar kan lämna livet på gatan. Raleigh-DuRoff (2004) pekar på betydelsen av ung-
domarnas nätverk och att det är viktigt att förstärka hemlösa ungdomars självbild. Många 
hemlösa ungdomar har avbrutit sina studier och för att lyckas lämna livet på gatan är det där-
för viktigt att återuppta studierna eller hitta ett arbete. Hagan och McCarthy (2005) för ett 
liknade resonemang om betydelsen av att hemlösa ungdomar hittar ett legalt arbete. Genom 
legalt arbete får ungdomarna möjlighet att vistas i andra miljöer än de som gatan erbjuder. 
Författarna menar dock att det inte alltid är enkelt för de hemlösa ungdomarna att behålla de 
legala arbeten de lyckas få på grund av arbetslivets krav.  

2.2.1 Svensk forskning på området  
Sjöblom (2002) skriver att fenomenet ungdomar som rymmer och/eller kastas ut hemifrån 
uppmärksammades i Sverige i början av 1990-talet i samband med Rädda Barnens studie om 
förekomsten av gatubarn i Stockholm.  
 
Sjöblom (1995) är den första svenska rapporten som tar upp orsaker till att ungdomar rymmer 
hemifrån. Författaren har intervjuat både ungdomar som rymmer hemifrån och deras föräld-
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rar. Ett resultat som presenteras i rapporten är att både ungdomarna och föräldrarna ger en 
bild av en konfliktfylld familjesituation vilket lett till att ungdomen lämnat hemmet.  
 
Sjöbloms akademiska avhandling från 2002 är en fristående fortsättning på hennes intervju-
studie från 1995. Författaren kompletterar data från 1995 med intervjuer med socialsekretera-
re i Stockholms kommun för att undersöka deras syn på fenomenet ungdomar som rymmer 
och/eller kastas ut hemifrån. Sjöblom kommer fram till att det i Sverige finns två perspektiv 
som styr socialtjänstens arbete med ungdomarna, nämligen ett familjeperspektiv och ett ung-
domsperspektiv. I korthet innebär ett familjeperspektiv att rymmande ungdomar ses som en 
del av sin familj och att problem ska lösas inom ramen för familjen. Socialtjänstens uppgift 
blir att ”jobba hem” ungdomarna som rymmer hemifrån. Ett ungdomsperspektiv innebär att 
ungdomen ses som uppdragsgivare och att socialsekreterarna främst lyssnar på ungdomen. 
Familjeperspektivet är dock det perspektiv som var dominerade i socialsekreterarnas arbete.  
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 
I vår uppsats är vi intresserade av att studera hur fenomenet ungdomar som rymmer hemifrån 
framställs i forskningslitteraturen. Efter att ha diskuterat olika teorier som vi kunde använda 
oss av i vårt uppsatsarbete bestämde vi oss för det nya barndomssociologiska paradigmet. 
Detta paradigm ligger inom ramen för socialkonstruktionism och studerar barn och barndo-
men som sociala konstruktioner. Vi anser att detta teoretiska analysverktyg passar bra då vi 
intresserar oss för hur ungdomar som rymmer hemifrån framställs, eller med andra ord kon-
strueras, i forskningslitteraturen. 

3.1 Kort beskrivning av socialkonstruktionistisk teori  
Burr (1995) skriver att det inte finns en enda beskrivning som är gällande för alla socialkon-
struktionister, utan att det finns “a kind of family resemblance” (s. 2) bland socialkonstruktio-
nistiska författare. Det finns dock några antagande som alla socialkonstruktionister är överens 
om: socialkonstruktionister betonar vikten av att ha en kritisk hållning till hur vi förstår värl-
den vi lever i och även till hur vi förstår oss själva. Det sätt varpå vi vanligtvis förstår världen, 
de kategorier och de begrepp vi använder, är kulturellt och historiskt specifika. Detta har att 
göra med när i världen vi lever och var i världen vi lever och de är historiskt och kulturellt 
relativa. Vår förståelse av världen ses som en produkt av en specifik kultur och det specifika 
samhället vi lever i och beror på sociala och ekonomiska överenskommelser som gäller för 
just den kulturen och den tiden. Socialkonstruktionister menar att vi genom dagliga interak-
tioner som pågår mellan oss människor konstruerar vår gemensamma version av kunskap. Det 
som vi ser som sanning är det för närvarande allmänt accepterade sättet att förstå världen, och 
ses som en produkt av de sociala processer och interaktioner som vi människor ständigt är 
upptagna av.  Man kan vidare säga att det finns ett flertal möjliga sociala konstruktioner av 
världen och att varje form av konstruktion för med sig olika slags handlingar från individerna. 
Beskrivningar eller konstruktioner av världen upprätthåller vissa former av sociala handlingar 
och utesluter andra. 
 
Genom att individerna växer upp inom ramen för de sociala uppfattningar som råder, är indi-
viderna i viss mån en produkt av samhället. Individerna bidrar till skapandet av sociala inne-
börder genom att de införlivar dessa, vilket sker inom ramen för samhällets sociala struktur. 
Individerna är således delaktiga i samhällets struktur och skapar genom detta de konventioner 
som styr deras beteende. (Payne, 2002)  

3.1.1 Kort beskrivning av begreppet diskurs 
Språket anses vara av central betydelse inom den socialkonstruktionistiska teorin. Det språk vi 
använder är “ordnat” i ett flertal diskurser och meningen av t.ex. ett ord beror på kontexten 
där diskursen används. En diskurs kan sägas vara ett system av uttalanden vilka konstruerar 
ett objekt. Med begreppet diskurs avses en uppsättning av betydelser, metaforer, representa-
tioner, bilder, historier och uttalanden som på något sätt skapar en speciell version av en hän-
delse. En diskurs kan beskrivas som en bestämd bild som målas upp av en specifik händelse 
(eller person), ett särskilt sätt att presentera denna bild i ett speciellt ljus. Enligt det socialkon-
struktionistiska synsättet görs en mängd alternativa versioner av en händelse möjliga genom 
språket, vilket innebär att omkring varje händelse finns en mångfald av diskurser, varje med 
sin historia att berätta om händelsen och med sitt sätt att presentera händelsen för omvärlden. 
Varje diskurs sätter olika aspekter av händelsen i fokus och varje diskurs konstruerar händel-
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sen på olika sätt. Varje diskurs gör också anspråk på att ha den rätta versionen av vad händel-
sen verkligen är. (Burr, 1995) 

3.2 Det nya barndomssociologiska paradigmet 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet kan tillämpas när man studerar barn och barndomen. 
Den senaste forskningen inom barndomssociologin tyder på att barn och barndomen inte läng-
re ses som några homogena begrepp utan snarare som sociala konstruktioner. Dessa konstruk-
tioner skapas utifrån de rådande kulturella och samhälleliga kontexterna. Detta medför det nya 
sättet att se och förstå barn (Andersson & Swärd, 2007; Brembeck, Johansson & Kampmann 
(Eds.), 2004; James & James, 2004; James, Jenks & Prout, 1998; Näsman, 1998 & 2004). I 
Theorizing childhood (1998) presenterar James, Jenks och Prout barndomen utifrån olika dis-
kurser som visar på hur barn länge har betraktats som icke-färdigutvecklade vuxna, eller “as a 
defective form of adult, social only in their future potential but not in their present being” (s. 
6). Synen på hur övergången från barn till vuxen går till skiljer sig mellan olika kulturer och 
historiska epoker. Vuxna har dock alltid haft tolknings- och handlingsföreträde i denna över-
gångsprocess samt rätt till att gripa in och “korrigera” barns handlingar.  

3.2.1 Being och becoming 
Genom utvecklandet av det nya barndomssociologiska paradigmet uppmärksammas skillna-
den mellan diskurser där barn ses som något varande (being) och diskurser där barn ses som 
något som utvecklas, eller något blivande (becoming). Inom den förstnämnda gruppen av 
diskurser (being) konstrueras barnet som en självständig individ/självständig social aktör som 
har samma behov och samma rättigheter som de vuxna i samhället. Barnet och ungdomen bör 
därför analyseras på samma sätt som de vuxna individerna. Inom den andra gruppen av dis-
kurser (becoming), som tydligt avspeglas i socialisationsteorin, konstrueras barnet som något 
osjälvständigt, något som behöver vuxnas skydd och vägledning. Man ser alltså inte barn för 
det de är här och nu, utan för det man kan forma dem till. (James, Jenks & Prout, 1998, s.206-
207) 

3.2.2 Det pre-sociologiska barnet (becoming) 
James, Jenks och Prout (1998) skiljer mellan begreppen det pre-sociologiska barnet och det 
sociologiska barnet. Det pre-sociologiska barnet är en kategori som på något sätt existerar i 
sig själv utan att vara placerad i något socialt sammanhang eller kontext (därifrån benämning-
en pre-sociologiska). Det pre-sociologiska barnet analyseras alltså som en enhet i och för sig 
själv utan hänsyn till den sociala struktur där kategorin ”barn” ingår. Till skillnad från det 
sociologiska barnet ses det pre-sociologiska barnet snarare som objekt än som en själv hand-
lande individ (social agent). Man analyserar inte barnet utifrån de grundläggande socioteore-
tiska aspekterna såsom social struktur, social handling, interaktion mellan individen och grup-
pen och mellan olika grupper m.m. Man fokuserar främst på barnets egenskaper. Författarna 
menar vidare att både den pre-sociologiska och den sociologiska synen på barnet innehåller 
ett visst antal diskurser om barnet och barndomen. Man kan skilja mellan följande pre-
sociologiska diskurser (se Figur 1): 
 
Det onda barnet (the evil child): Inom denna diskurs ses barnen som bärare av onda, “mör-
ka” styrkor/krafter, därför ska de uppfostras till “goda medborgare”. Denna uppfattning om 
barn, som vilda och demoniska varelser, finns bl.a. i W. Goldings bok Lord of the Flies och 
filmen The Exorcist. Barnens övergång till det vuxna livet kan därmed ses som en integrering 
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av dessa “primitiva” varelser i vuxnas civiliserade värld. Denna integrering tillåter hård disci-
plin och olika straffsystem.  
 
Det oskuldsfulla barnet (the innocent child): Denna diskurs är motsatsen till diskursen om 
“det onda barnet”. Diskursen förknippas med Jacques Rousseau som påstod att alla barn är 
goda och oskuldsfulla sedan födseln. Barnets naturliga godhet och dess positiva potential be-
höver stödjas av vuxna. Rousseau menade att alla barn, likaså vuxna, föds fria. Barnens frihet 
bör beaktas i relationen mellan den vuxne och barnet vilket gör att barn till viss del betraktas 
som subjekt genom denna diskurs. 
 
Barnet som ett oskrivet blad (the immanent child): Rousseaus oskuldsfulle barn ses som 
en idealistisk konstruktion. Till skillnad från Rousseau såg John Locke barnet som ett oskrivet 
blad (tabula rasa) som fylls, eller formas av sina upplevelser, intryck och reflektioner. Enligt 
Locke, hade barnet egna intressen och behov som skiljde barnet från vuxna. Han menade att 
hänsyn borde tas till barnens individualitet, särskilt i undervisningssammanhang. 
 
Barnet utifrån det utvecklingspsykologiska perspektivet (the naturally developing 
child): Denna diskurs förknippas med Jean Piaget och utvecklingspsykologi. Diskursen har 
två grundläggande förutsättningar, nämligen: 1) barn är biologiska snarare än sociala feno-
men; 2) det biologiska i barn är starkt sammankopplat med den mognadsprocess som alla barn 
går igenom. Jean Piaget menade att barns kognitiva utveckling genomgår biologiskt betingade 
faser som är inplacerade i ett åldersschema. Barns utveckling har en hierarkisk struktur då 
varje utvecklingsfas ger dem en högre kompetensnivå och därmed “högre” status hos vuxna. 
 
Det omedvetna barnet (the unconscious child): Diskursen är förknippad med Sigmund 
Freuds teoribildning där barndomen betraktas som vuxnas förflutna. Freud menade att förklar-
ingar till vuxnas avvikande beteende låg i barndomen. Han beskrev psyket med hjälp av be-
greppen det, jag och överjag. Detet representeras av människans grundläggande behov såsom 
törst, hunger, överlevnadsdrift och fortplantningsdrift. I detet avspeglas idén om det onda bar-
net. Det demoniska i barnet ses nu som det omedvetna samtidigt som freudianska jaget på-
minner om diskursen om barnet som ett oskrivet blad. Även i diskursen om det omedvetna 
barnet saknar barn egna mål med sitt handlande då de styrs av olika drifter och impulser. (s.3-
21) 
 

Figur 1
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Sammanfattning: De olika pre-sociologiska diskurserna fokuserar på olika egenskaper hos 
barn och kan även betona helt olika karaktäristika. Diskursen om det onda barnet framhäver 
barnets inneboende ondska samtidigt som diskursen om det oskuldsfulla barnet lyfter fram 
barnets naturliga oförstördhet. Diskursen om det omedvetna barnet och diskursen om barnet 
utifrån det utvecklingspsykologiska perspektivet uppmärksammar framförallt stadier i barns 
utveckling och inte så mycket barns egenskaper. Det gemensamma för alla pre-sociologiska 
diskurser är deras syn på barn som objekt som så småningom utvecklas till vuxna individer 
(barn som becoming). 

3.2.3 Det sociologiska barnet (being) 
James, Jenks och Prout (1998) beskriver fyra sociologiska diskurser om barn. Till skillnad 
från de pre-sociologiska diskurserna uppmärksammas barnet utifrån sin nuvarande livssitua-
tion, här och nu. Dessa fyra sociologiska diskurser beskriver barnet med hänsyn till den socia-
la kontext det befinner sig i. I två av dessa diskurser ses barn som sociala aktörer och i de två 
andra diskurserna ses barn som en del av den sociala strukturen (Se Figur 2). I de två första 
diskurserna tas skillnader och likheter inom barngruppen upp. De två andra diskurserna av-
speglar förhållanden mellan barn som social grupp och andra sociala grupper: 
 
Barn som minoritetsgrupp (minority group child): I denna diskurs ses barn som ett 
gemensamt kollektiv som befinner sig i en underordnad position gentemot andra grupper, först 
och främst vuxna. Denna uppfattning om barn och barndomen kan jämföras med kvinnorörel-
sen som framhäver kvinnors diskriminering i samhället. Barn, liksom kvinnor, anses ha en 
“lägre” status i det hierarkiskt uppbyggda samhället, därav diskrimineringen.  
 
Subgrupper inom barngruppen (tribal child): Inom denna diskurs ligger fokus på skillna-
der mellan barn såsom ålder, kön, klass, etnicitet, hälsa m.m. Olika barn upplever olika barn-
domar och konstruerar sin värld och sina sociala relationer utifrån det. Denna syn på barndom 
har hämtat inspiration från antropologiska och etnografiska perspektiv.  
 
Barn som social klass (social structural child): Denna diskurs beskriver barn som en social 
klass som finns i alla sociala strukturer i alla samhällen. Detta kan jämföras med den tidiga 
marxistiskt-feministiska synen på kvinnor som social klass. Hänsyn ska därför tas till socio-
ekonomiska faktorer samt det sociala utrymme som barn som social klass har i det studerade 
sociala systemet.  
 
Barn som social kategori (social constructed child): Kategorin barn är ingen universell 
kategori utan den konstrueras på olika sätt i olika samhällen. I denna diskurs uppmärksammas 
de lokala kontexter som barn finns i och hur dessa kontexter skapar barndomen. Barn är vida-
re ingen statisk konstruktion utan påverkas av olika historiska och övriga förändringar i lokala 
samhällen. (s.208-217; även i James & James, 2004, s.58-61) 
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Figur 2 (från James, Jenks & Prout, 1998, s. 206) 
 
Sammanfattning: James, Jenks och Prout (1998) betraktar de fyra sociologiska diskurserna 
utifrån olika dikotomier som presenteras i Figur 2.  I denna figur tydliggörs hur olika diskur-
ser förhåller sig till varandra. Diskursen om barn som social kategori och diskursen om sub-
grupper inom barngruppen hör samman, då båda diskurserna betonar det specifika inom den 
lokala kontexten vilket ändrar sig över tid. Diskursen om barn som social klass och diskursen 
om barn som minoritetsgrupp betonar däremot det som är universellt för alla barn i den globa-
la kontexten. Som nämnts tidigare, finns det även likheter mellan diskurserna subgrupper 
inom barngruppen/barn som minoritetsgrupp och diskurserna barn som social kategori/barn 
som social klass. De förstnämnda tar upp barns egna aktörsskap och skillnader mellan olika 
barn. De andra två diskurserna beskriver barn som grupp utifrån strukturella aspekter som ofta 
är förutbestämda. 

3.2.4 Socialisationsprocessen (the Socially Developing Child) 
James, Jenks och Prout (1998) urskiljer även en separat diskurs, socialisationsprocessen (the 
socially developing child), som de anser vara det epistemologiska brottet mellan pre-
sociologiska och sociologiska diskurser. Författarna menar att barns kognitiva utveckling ut-
ifrån utvecklingsteorin går hand i hand med socialisationsprocessen. Samhället formar indivi-
der genom att socialisera in dem (se Figur 3). Socialisationsprocessen är tätt kopplad till 
teorier om social ordning, social stabilitet och social integrering: “The socially developing 
model is not therefore attached to what child naturarally is, so much as what society 
naturarally demands of the child” (s. 23). Genom socialisationsprocessen når individen en 
viss “social mognad”. Detta handlar om att individen tillägnar sig de rådande normerna i sam-
hället för att den sociala ordningen ska skapas och/eller bibehållas. Elisabet Näsman (2004) 
skriver att åldersreglering är en av formerna för att skapa social ordning. Hon menar att olika 
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livsfaser (såsom barndom, ungdom och ålderdom) har olika social status och definieras olika 
utifrån de rådande normerna. Livsfaserna är socialt konstruerade och förändras i förhållande 
till det sociala livets förändring. Näsman skriver om sociala tidtabeller som definierar vad 
som är normalt under olika livsfaser. De individer som agerar “för tidigt” eller, tvärtom, “för 
sent” för sin livsfas kan få negativ respons på sitt beteende. T.ex. det brådmogna barnet eller 
den barnsliga vuxna eller äldre som ”går tillbaka till barndomen” är regelbrott mot de sociala 
tidtabellerna vilket kan ge negativa reaktioner från omgivningen (s.55-57). Alla dessa sociala 
tidtabeller lär individen sig om i socialisationsprocessen. 
 

Figur 3.
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4. METOD 
I detta kapitel presenteras uppsatsens design och vetenskapsfilosofiska positioner. Littera-
tursökning och urval av primärdokument presenteras utförligt. Vi beskriver kortfattat hur vi 
gått tillväga vid bearbetning och analys av vårt material. Vi diskuterar även reliabilitet, validi-
tet, generaliserbarhet och triangulering.  

4.1 Design 
Vår uppsats har en teoretisk design i form av en kvalitativ kunskapsöversikt över hur fenome-
net ungdomar som rymmer hemifrån framställs i forskningslitteraturen. Enligt Backman 
(1998) är översikter de vetenskapliga dokument som är de mest refererade och citerade i den 
vetenskapliga litteraturen och eftersom kunskapsmassan ständigt är växande finns det ett stort 
behov av översikter. En kunskapsöversikt kan fungera som ett hjälpmedel för att organisera 
och summera resultaten från större och skiftande kunskapsmassor, både kvalitativa och kvan-
titativa studier (Pope, Mays & Popay, 2007). Vår översikt består av studier som är representa-
tiva för området och vi gör inte anspråk på att presentera en heltäckande översikt, översikten 
är av selektivt slag. Vi vill sammanställa kunskapsläget gällande fenomenet ungdomar som 
rymmer hemifrån. Avsikten med vår kunskapsöversikt är att få en mer sammanhängande bild 
av fenomenet.  

4.2 Vetenskapsfilosofiska positioner 

4.2.1 Hermeneutik 
Den hermeneutiska vetenskapsfilosofin syftar till en förståelse av meningen med en intervju-
persons utsaga eller en texts innehåll. Olsson och Sörensen (2007) menar att avsikten med 
detta synsätt är att fånga upp upplevelser och uttrycka, tolka och förstå sammanhang och ha 
möjlighet att förklara. Hermeneutik innebär att forskaren har en beskrivande och reflektiv 
hållning till undersökningsmaterialet. I tolkningen av materialet växlar man mellan del- och 
helhetsperspektiv och studerar kontexten som tolkningen ingår i. Tolkningen avslutas när 
forskaren kommit fram till ett rimligt mönster som ingår i en sammanhängande enhet. Del-
tolkningarna prövas sedan mot innehållet i texten som helhet (Olsson & Sörensen, 2007, 
s.100-102). Forskaren utgår i sitt arbete från sin egen förförståelse som styr tolkningen. Inom 
det hermeneutiska synsättet är forskarens förförståelse av stor betydelse (Larsson, 2005, s. 
93). Vi vill undersöka hur olika studier framställer fenomenet ungdomar som rymmer hem-
ifrån och hur dessa beskrivningar kan tolkas utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet 
och det nya barndomssociologiska paradigmet. Det hermeneutiska synsättet är därför vår ve-
tenskapsfilosofiska utgångspunkt vid analysen av våra data.  

4.2.2 Postmodernism 
Enligt det postmodernistiska synsättet finns ingen objektiv kunskap om verkligheten utan 
kunskap är något som konstrueras. Postmodernism rymmer ett antal teorier om verkligheten 
och socialkonstruktionism är en del av det postmodernistiska komplexet av idéer (Payne, 
2002). Då vi har valt socialkonstruktionistisk teori som teoretisk utgångspunkt har vi därmed 
en postmodernistisk vetenskapsfilosofisk utgångspunkt.   

19 



4.3 Litteratursökning och urval 

4.3.1 Litteratursökning 
Bergmark (2005) skriver att grundläggande för översikten är att den baseras på en systematisk 
litteratursökning i databaser. Vi började med att söka litteratur via Institutionen för socialt 
arbetes hemsida i databasen Libris med sökorden: ”rymma hemifrån” och ”kastas ut hem-
ifrån”. Det visade sig inte finnas så mycket svenska publikationer kring ämnet. Vi fortsatte 
vår litteratursökning i databasen Social Services Abstracts med följande sökord som vi ansåg 
skulle ge oss de relevanta publikationerna med koppling till vår forskningsfråga: runaway* 
OR throwaway* OR homeless* AND child* OR adolescens OR young AND social work*. 
 
Vi sökte på tidsperioden 1987-2008, och fick vid den första sökningen 153 kollegialt grans-
kade (peer-reviewed) artiklar. Vi gick igenom dessa artiklar och läste de tillhörande abstracten 
och skrev därefter ut de artiklar som vi bedömde ha relevans för vårt forskningsområde då de 
gav en bred bild av fenomenet. Sedan gjorde vi ytterligare en litteratursökning med samma 
ord som ovan, men vi ändrade young till youth och vi tog bort sökordet homeless. Vi fick då 
fram 35 granskade artiklar som vi redan funnit vid den första sökningen. Vi bestämde oss 
därför för att göra en ny sökning och att då ta bort sökordet social work men ta tillbaka sökor-
det homeless, detta för att försäkra oss om att vi inte missat någon relevant publikation. Denna 
sökning gav oss 865 granskade artiklar. Vi begränsade vår sökning med att ange: NOT ”street 
child”, NOT ”criminal justice”, NOT ”mental disorder”, NOT shelter, NOT prostitution och 
NOT ”foster care”. Vi gjorde dessa begränsningar då vi inte främst var intresserade av att 
hitta litteratur om ungdomarnas liv på gatan. Vi kombinerade dessa ord och gjorde flera sök-
ningar. Vi hade inte alls med social work eller homeless vid dessa sökningar. Vi fick 325 träf-
far, 1997-2008, när vi hade ovanstående begränsningar. Det visade sig att de publikationer 
som vi fått fram vid den första sökningen även dök upp vid denna senare sökning vilket tydde 
på att vi uppnått en form av teoretisk mättnad.  
 
För att kontrollera att vi hittat primärdokument som skrivits av ledande forskare på området 
(Backman, 1998) samt att vi ville vara säkra på att vi hittat de mest relevanta dokumenten vid 
de första sökningarna gjorde vi ytterligare en litteratursökning med sökorden: runaway* OR 
throwaway* AND child* OR adole* OR youth, vilket gav oss 1124 granskade artiklar. När vi 
begränsade sökningen och lade till NOT adoption, NOT ”foster care”, NOT ”mental disorder” 
och NOT adult* (vissa begränsningar som gjordes tidigare togs inte med vid denna sökning 
då det inte visats sig göra någon större skillnad i antal publikationer) minskades antalet grans-
kade artiklar till 965 stycken. Vid denna sökning gjordes ingen begränsning av tid. Vi gick 
igenom dokumenten för att få en bild av vilka författarnamn som oftast dök upp, och som man 
därmed kan anta har skrivit mycket inom området. Vi studerade även citeringskvoterna som 
presenteras genom databasen för att få en bild av vilka författare som citeras av andra författa-
re, vi utgår från att de författare som har höga citeringskvoter har skrivit artiklar/arbeten av 
betydelse inom området. 

4.3.2 Urval 
När vi läst abstract och gått igenom litteraturen har vi medvetet valt bort dokument som en-
dast belyser fenomenet utifrån en infallsvinkel, så som exempelvis: missbruk, adoption, pro-
stitution, rymmande ungdomars etnicitet, inlärningssvårigheter och psykisk ohälsa, själv-
mordsförsök, HIV/AIDS eller andra sexuellt överförbara sjukdomar, ungdomar som rymmer 
från fosterhem/fosterhemsplacerade ungdomar. Vi har valt bort dessa dokument då vi strävar 
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efter att få en så bred bild som möjligt av kunskapsläget gällande fenomenet ungdomar som 
rymmer hemifrån och att dokument som endast är inriktade på någon av ovanstående variab-
ler inte på bästa sätt kan hjälpa oss att besvara vår forskningsfråga eftersom de antas ge en 
alltför begränsad bild av fenomenet.  

4.3.3 Beskrivning av primärdokument 
Vid den första litteratursökning i databasen Libris fann vi en svensk akademisk avhandling 
skriven av Sjöblom (2002) som belyser fenomenet ungdomar som rymmer hemifrån. Det är 
den enda svenska akademiska avhandlingen i ämnet som vi funnit. I denna avhandling refere-
rar Sjöblom till en omfattande studie som gjorts i Storbritannien av Stein (1999). Denna studie 
kom inte upp vid våra litteratursökningar i databasen Social Services Abstracts då andra sök-
ord använts i rapporten än de som vi angett. Stein refererar till Brennan, Huizinga och Elliott 
(1978) och menar att deras studie är en nyckelstudie och att den trots sin ålder anses ge en 
värdefull överblick av fenomenet. Vi hade redan funnit en annan studie av Brennan (1980) vid 
vår litteratursökning i databasen Social Services Abstracts. Dessa två studier av Brennan ana-
lyserar vi som ett primärdokument då studien från 1980 är en fortsättning på studien från 
1978. Vid samma litteratursökning fann vi resterande primärdokument som är internationella 
studier från USA och Canada. 
 
Som primärdokument har vi dessutom valt två rapporter som är skrivna av den svenska frivil-
liga organisationen Stockholms Stadsmission (2004/2005; 2007). Dessa rapporter är inte 
forskningsbaserade och kunskapsmässigt uppbyggda på ett annat sätt än våra övriga primär-
dokument. Stockholms Stadsmission använder sig både av publicerade vetenskapliga studier 
(t.ex. Sjöbloms avhandling från 2002) och av egen insamlad data. I deras material är det dock 
svårt att urskilja teoretisk kunskap från empirin. Som en frivillig organisation verkar Stock-
holms Stadsmission i ett utrymme mellan individ och samhälle och arbetar helt på uppdrag av 
individen. Organisationen är dessutom beroende av utomstående bidragsgivare för finansie-
ring av sin verksamhet. Detta kan påverka utformning av deras rapporter. Vi har ändå valt att 
ha med dessa rapporter som primärdokument då det inte forskats så mycket kring det studera-
de ämnet i Sverige därför är det intressant att lyfta fram de svenska studier som vi funnit. 
Dessa två rapporter betraktar vi som ett primärdokument. 
 
I vår uppsats har vi analyserat sju primärdokument: 

1. Sjöblom, Y. (2002). På väg ut. När ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån – ur soci-
altjänstens perspektiv (305 s.): Författaren Yvonne Sjöblom är universitetslektor och verksam 
vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. I sin akademiska avhandling 
har Sjöblom genomfört 20 kvalitativa gruppintervjuer med socialsekreterare som arbetar med 
ungdomar mellan 12 och 20 år. Dessutom har författaren använt resultatet av en tidigare 
genomförd kvantitativ studie av 96 ärenden där ungdomen antigen rymt eller kastats ut hem-
ifrån. Sjöblom redovisar även två fallstudier i sin avhandling, en ungdomsberättelse och en 
förälderberättelse om fenomenet.  

2. Stein, M. (1999). Still Running. Children on the streets in the UK (196 s.): Författaren 
Mike Stein är professor vid Social Work Research and Development Unit vid universitetet i 
York, Storbritannien och forskningsledare i rapporten. Rapporten publicerades av Childrens 
society. Rapporten fokuserar på ungdomar under 18 år som rymmer eller tvingas hemifrån. 
Rapporten gjordes 1999 och innehåller data från en levnadsnivåundersökning (national needs 
analysis). Information från över 13000 ungdomar och över 400 berörda verksamheter samla-
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des in i 27 olika områden i Storbritannien (representativt urval). Rapporten är den första i sitt 
slag, där en övergripande bild av fenomenet presenteras. Kvantitativa data samlades in från de 
olika områdena, för att fastställa omfattningen av fenomenet. Enkäter lämnades ut i skolor och 
i ungefär hälften av områdena gjordes också kvalitativa intervjuer med ungdomar och profes-
sionella.  

3. Brennan, T., Huizinga, D. & Elliott, D. (1978). The social psycology of runaways (346 
s.) och Brennan, T. (1980). Mapping the Diversity among Runaways: A Descriptive 
Multivariate Analysis of Selected Social Psychological Background Conditions (21 s.): 
Författarna Tim Brennan, David Huizinga och Delbert Elliott är/var verksamma vid 
Behavioral Research Institute, Boulder, Colorado, USA. Resultaten kommer från två stora 
kvantitativa studier av ungdomar som rymmer hemifrån. Den första studien ägde rum i Colo-
rado 1974 och fick stöd av the Departement of HEW (Health, Education & Welfare). Den 
andra studien var en nationell studie om ungdomsproblem och behov som ägde rum under 
1975 och som fick stöd av the Office of Youth Development (OYD), HEW. Över 7000 ungdo-
mar var involverade i dessa intervjuer, varav 800 av dessa ungdomar hade rymt hemifrån. 
Ungdomarna som ingår i studierna var mellan 10-18 år gamla. I studien från 1980 gör Bren-
nan en kategorisering av rymmande och/eller utkastade ungdomar. Denna studie är en fort-
sättning på Brennan, Huizinga & Elliott (1978). 

4. Whitbeck, L. & Hoyt, D. (1999). Nowhere to Grow: Homeless and Runaway 
Adolescents and their Families (216 s.): Både Les Whitbeck och Dan Hoyt är professorer i 
sociologi vid University of Nebraska-Lincoln, USA. År 1995-1996 genomförde författarna en 
stor studie där de under 18 månader intervjuade 602 rymmande och hemlösa ungdomar i åld-
rarna 12-22 år samt 201 av deras föräldrar/vårdnadshavare. Undersökningen ägde rum i fem 
städer i Mellanvästern i USA. Studien innehåller ett omfattande material om ungdomarnas liv 
före och efter rymningen, om deras överlevnadsstrategier och de risker som är kopplade till 
livet på gatan. Studiens resultat presenteras i form av diagram och tabeller. 
 
5. Hagan, J. & McCarthy, B. (2005). Homeless Youth and the Perilous Passage to 
Adulthood (24 s.): John Hagan är professor i sociologi vid Northwestern University, USA 
och Bill McCarthy är professor vid sociologiska institutionen vid University of California 
(UC Davis), USA. I sin artikel redogör författarna för två stora studier av hemlösa ungdomar i 
USA och Canada som genomfördes på 1990-talet. Den första studien är den ovan-
presenterade studien av Whitbeck och Hoyt (1999). Den andra studien är författarnas egen 
undersökning från sommaren 1992 då de under tre månader intervjuade hemlösa ungdomar i 
åldrarna 16-24 år i Toronto och Vancouver. Vid första intervjutillfället intervjuades 482 ung-
domar, varav 376 deltog i den andra intervjun en månad senare. Efter ytterligare en månad 
intervjuades 257 ungdomar. Författarna ser möjligheten att få legalt arbete som ett sätt att 
bryta hemlöshet bland ungdomar. De intresserar sig därför i sin studie av de möjligheter som 
hemlösa ungdomar har när det gäller den legala arbetsmarknaden. 
 
6. Slesnick, N. (2004). Our Runaway and Homeless Youth: A Guide to Understanding (157 
s.): Natasha Slesnick är docent vid Human Development and Family Science Faculty, The 
Ohio State University, USA. Slesnick har genomfört kvalitativa intervjuer med tre ungdomar 
som rymt hemifrån och en intervju med en förälder till en ungdom som rymt hemifrån. Sles-
nick ger intervjupersonernas beskrivningar av hur de försöker förstå orsakerna till rymningen 
och hur de handskas med följderna av rymningen, vilket illustrerar de forskningsresultat som 
Slesnick också presenterar i boken. Boken är uppdelad i två delar, där den första består av en 
beskrivning av rymmande ungdomar, varför de lämnar hemmet, hur deras familjer ser ut och 
vad som händer med dessa ungdomar då de lämnat hemmet. Den andra delen av boken riktar 
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sig till de rymmande ungdomarnas föräldrar och kan ses som ett slags guide till föräldrarna.  

7. Stockholms Stadsmission. (2004/2005) Om ingen ser mig, finns jag inte! (24 s.) och 
Stockholms Stadsmission. (2007). Finns det hemlösa barn och unga i Sverige? Slutrapport 
(20 s.): Under 2003 ansökte den frivilliga organisationen Stockholms Stadsmission om medel 
från Allmänna arvsfonden för att, tillsammans med Barnombudsmannen, uppmärksamma 
hemlöshet bland barn i Sverige. Under det första projektåret gjordes en kartläggning av pro-
blemet och under år två och tre har de arbetat med att utveckla metoder för att nå och hjälpa 
dessa unga hemlösa. Den första rapporten är en redogörelse för det första projektåret, mars 
2004-december 2004. Intervjuer med personal från flera frivilliga organisationer i Stock-
holmsområdet har genomförts samt med myndigheter som kommer i kontakt med hemlösa 
ungdomar. Intervjuer med 20 ungdomar som befunnit sig i hemlöshet samt intervjuer med tre 
vuxna som hade erfarenhet av hemlöshet före 20 års ålder. Den andra rapporten är en redogö-
relse för Stockholms Stadsmissions arbete med hemlösa barn och unga i Sverige under hela 
projekttiden. Under projektets gång har de träffat 41 unga människor som lever som hemlösa, 
enligt Stockholms Stadsmissions definition.  

4.4. Bearbetning och analys av materialet 
Vi började bearbetningen av vårt material med att läsa och översätta de engelskspråkiga pri-
märdokumenten (Brennan, Huizinga & Elliott (1978), Brennan (1980), Stein (1999) och 
Whitbeck & Hoyt (1999), Slesnick (2004), Hagan & McCarthy (2005)).  
 
Genom att läsa primärdokumenten flera gånger kan de centrala, återkommande och mest be-
tydande temana i texterna identifieras (Pope, Mays & Popay, 2007). Efter den noggranna 
genomläsningen av våra primärdokument framträdde två tydliga teman, Framställning av 
ungdomarna som rymmer hemifrån och Framställning av handlingen att rymma hemifrån. 
 
För att vårt material på 960 sidor skulle bli överskådligt och hanterbart gjorde vi meningskon-
centreringar så att textmassan reducerades till kortare sammanfattningar av hur våra teman var 
presenterade i våra primärdokument.  
 
Vid analysen av materialet letade vi efter olika diskurser om rymmande ungdomar som fanns 
i våra primärdokument. I vår tolkning av materialet utgick vi från den hermeneutiska cirkeln 
som innebär växling mellan de enskilda delarnas mening och den helhetliga meningen. Vi 
fokuserade oss på valda teman i materialet och tolkade dessa teman med hjälp av våra teore-
tiska analysverktyg socialkonstruktionism och det nya barndomssociologiska paradigmet. 
Materialet som helhet tolkades därefter utifrån vår tolkning av de enskilda teman, vilket i sin 
tur påverkade vår tolkning av dessa teman. Våra valda teman fungerade som delaspekter i den 
hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997, s. 50-51, 170-180).  

4.5. Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och triangulering 

4.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet inom kvalitativ forskning har att göra med tillförlitligheten. Reliabiliteten i den 
kvalitativa forskningen kan ökas genom att det problem man tänkt studera preciseras så exakt 
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som möjligt innan arbetet inleds (Ruth, 1991, s. 285). Vi har preciserat vårt problemområde 
genom att vi valt att inrikta vår litteratursökning med specifika sökord för att på detta sätt få 
fram relevant litteratur.  

En svårighet för den hermeneutiskt inriktade forskaren kan vara att forskaren inte tillräckligt 
klart testar sina egna föreställningar mot undersökningsobjektet. Centralt gällande reliabilitet 
är att forskaren uppfattar var gränsen går mellan hennes upplevelsevärld inför ett fenomen och 
var undersökningsobjektets upplevelsevärld tar vid (Ruth, 1991, s. 284). Som vi nämnt i del 
4.2.1 är förförståelsen viktig inom den hermeneutiska vetenskapsfilosofin. Vi har varit tydliga 
med vår förförståelse och försökt att hålla oss objektiva under arbetets gång.  

4.5.2 Validitet 

I ett brett perspektiv har validitet att göra med i vilken utsträckning en metod undersöker det 
den har för avsikt att undersöka, i vilken utsträckning våra iakttagelser verkligen speglar de 
fenomen som intresserar oss (Kvale, 1997, s. 215). Vid kvalitativa studier med små urval 
strävar man i första hand efter att uppnå hög intern validitet. Validiteten hänger samman med 
forskarens hantverksskicklighet och validiteten blir beroende av hur väl forskaren besitter en 
förmåga att kontrollera, ifrågasätta och tolka sina resultat (Larsson, 2005, s. 116-117; Kvale, 
1997, s. 217).  

Genom att vi valt att använda både kvalitativa och kvantitativa studier som primärdokument i 
vår uppsats presenterar vi mångsidig information om det studerade fenomenet. Genom att 
redovisa noga utvalda och informationsrika citat från våra primärdokument är vår förhopp-
ning att läsaren av vår uppsats kan skapa sig en tydlig bild av hur fenomenet ungdomar som 
rymmer hemifrån framställs i den utvalda litteraturen. Vi har kritiskt granskat våra resultat 
och vår analys för att i möjligaste mån motverka snedvridna tolkningar.  

4.5.3 Generaliserbarhet  

I den kvalitativa forskningen arbetar man med relativt små urval som är syftesbestämda vilket 
leder till att möjligheten att generalisera resultaten blir begränsad (Larsson, 2005). Vid kvali-
tativa studier är det dock möjligt att göra naturalistiska generaliseringar, som vilar på person-
lig erfarenhet. Kunskap kan verbaliseras och gå från implicit kunskap till mer explicit kun-
skap eller formulerad kunskap (Kvale, 1997, s. 210). I vår uppsats lyfter vi upp de outtalade 
konstruktioner av fenomenet rymmande ungdomar som finns i primärdokumenten. Vi tydlig-
gör dessa konstruktioner genom illustrativa citat. 
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4.5.4 Triangulering 

Triangulering stärker både reliabiliteten och validiteten i den kvalitativa undersökningen då 
fenomenet som forskaren studerar analyseras och belyses ur olika aspekter (Larsson, 2005, s. 
117). För att stärka tillförlitlighet och giltighet i vårt arbete har vi använt undersökartriangule-
ring i vår uppsats. Vi har läst primärdokumenten var för sig och separat urskiljt några teman. 
Vi har därefter jämfört det vi kommit fram till och gemensamt beslutat vilka av dessa teman 
som är mest centrala. I nästa skede gjordes tolkningar av de valda teman på var sitt håll som 
vi sedan jämförde. Våra tolkningar var vid jämförelsen överensstämmande i stort sett.  
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5. RESULTAT 
Vårt resultat presenteras i form av två teman, Framställning av ungdomarna som rymmer 
hemifrån och Framställning av handlingen att rymma hemifrån. Det första temat består av två 
delteman: bakgrundsorsaker och beskrivning av ungdomarna. Vi redovisar valda delar av våra 
primärdokument genom illustrativa citat som ger rika beskrivningar och hjälper oss att besva-
ra vår frågeställning. De flesta citat kombineras med en meningskoncentrering av de centrala 
resonemangen i primärdokumenten som är kopplade till våra teman. Primärdokumenten pre-
senteras i kronologisk ordning. 

5.1 Framställning av ungdomarna som rymmer hemifrån 
I detta avsnitt kommer vi först att presentera olika bakgrundsfaktorer som påverkar ungdomar 
att rymma hemifrån. Därefter följer en redovisning av hur våra primärdokument beskriver 
ungdomarna. Varje primärdokuments beskrivning av ungdomarna presenteras för sig och följs 
av en kort sammanfattande kommentar till varje primärdokument. I de fall där primärdoku-
menten endast presenteras med ett citat har vi valt att inte ge någon sammanfattande kommen-
tar. Slutligen ger vi en sammanfattande kommentar till hela temat, Framställning av ungdo-
marna som rymmer hemifrån.  

5.1.1 Bakgrundsorsaker 
I alla våra primärdokument beskrivs bakgrundsfaktorer till att ungdomar rymmer hemifrån på 
ett liknande sätt. De flesta ungdomar som rymmer hemifrån kommer från svåra familjeförhål-
landen och lever under knappa ekonomiska förhållanden. Det förekommer ofta missbruk, 
våld, övergrepp och psykisk ohälsa hos föräldrarna. Vissa primärdokument (Stein (1999) och 
Whitbeck & Hoyt (1999)) har även studerat hur olika familjekonstellationer (ensamstående 
föräldrar, ombildade familjer etc.) kan leda till att ungdomar rymmer hemifrån. Några av våra 
primärdokument (Stein (1999) och Sjöblom (2002)) tar även upp ytterligare bakgrundsfakto-
rer. Ungdomar kan även rymma (eller kastas ut) från familjer med högre ekonomisk standard. 
Orsakerna kan då vara föräldrarnas högt ställda förväntningar på sina ungdomar och när ung-
domarna inte klarar av att leva upp till dessa krav rymmer de hemifrån (eller blir utkastade av 
sina föräldrar):  
 

”Föräldrarnas bild av ungdomen var ofta att de skulle bli ett väl utbildat barn 
som gick i föräldrarnas fotspår. Men samtidigt växte klyftan mellan vad föräld-
rarna önskade sig och ungdomens egen vilja och kapacitet. Men föräldrarna ville 
inte se det. Det kunde också vara så att det fanns ett syskon i familjen som alltid 
hölls fram som det ”lyckade” barnet. På detta sätt blev inte den unga sedd av 
föräldrarna som den var utan pressades till att leva upp till föräldrarnas högt 
ställda förväntningar. Till slut kunde det brista och ungdomen rymde och kasta-
des ut hemifrån.” (Sjöblom, 2002, s. 171-172) 
 

Slesnick (2004) tar också upp samma bakgrundsorsaker som andra primärdokument. Hon 
menar dock att man inte kan bortse från ungdomens personliga egenskaper då påverkan mel-
lan ungdomen och dennes familj är ömsesidig. Det är därför svårt att säga vad exakt som or-
sakar rymningen: 
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”It is clear that youth who turn to the streets have some unique characteristics 
when compared to the population of nonrunaway youth. However, we cannot 
know whether these characteristics lead to family troubles and an early departure 
from home, or if the problems were result of living on the streets.” (s. 41) 

 
Sammanfattande kommentar: Våra primärdokument ger en enhetlig bild av bakgrundsorsa-
ker till att ungdomar rymmer hemifrån. Ungdomarna kommer i många fall från en konflikt-
fylld familjesituation där det förekommer våld, övergrepp och missbruk av olika slag. I do-
kumenten nämns även ungdomarnas eget beteende som orsak till rymning, dock i kombina-
tion med den svåra familjesituationen.  

5.1.2 Beskrivning av ungdomarna som rymmer hemifrån 
Brennan, Huizinga och Elliott (1978) och Brennan (1980):  
Brennan, Huizinga och Elliott (1978) skiljer mellan de fall där ungdomar rymmer hemifrån 
till följd av våld eller andra dramatiska händelser i familjen och de fall där rymningen är en 
del av en psykologisk separationsprocess mellan ungdomen och föräldrarna. Vissa ungdomar 
väljer att rymma hemifrån på grund av att de lever i en hemmiljö där de inte känner sig tryg-
ga, utan att det finns en specifik utlösande faktor till rymningen.  
 

“Violent scenes and arguments with parents were mentioned by approximately  
50 % of the runaways as being the immediate compelling reason for their 
decision to run away… In many situations, the reasons given by the youth did not 
involve a dramatic fight with the parents, but stemmed from a decision on the part 
of the youths who escapes from the situation in witch they were living.” (s. 110–
111) 
 

Brennan et al. (1978) skriver att endast några få ungdomar beskrivs ha rymt med anledning av 
sitt eget dåliga mående, som ensamhet, depression och låg självkänsla. 
 
Brennan (1980) beskriver ungdomar som rymmer hemifrån att tillhöra en av två huvudgrup-
per: De icke-asociala, icke-alienerade ungdomarna (Not highly delinquent, nonalienated 
runaways) och De asociala, alienerade ungdomarna (Delinquent, alienated runaways). 
Ungefär hälften av de ungdomar som rymmer hemifrån uppvisar asocialt beteende och den 
andra hälften uppvisar inte sådant beteende.  
 
De icke-asociala, icke-alienerade ungdomarna: De ungdomar som rymmer hemifrån inom 
denna huvudgrupp karaktäriseras inte av en känsla av normlöshet, maktlöshet och socialt fjär-
mande. Ungdomarna beskrivs som att ha en relativt positiv självkänsla och deras kamrater 
inte är asociala. Inom denna grupp finns tre undergrupper: 
Unga överkontrollerade rymmare (Young, overcontrolled escapists): Inom denna grupp 
anses familjesituationen vara den mest troliga orsaken till rymningen och föräldrarna till dessa 
ungdomar uppvisar ett överkontrollerande beteende. Föräldrarna nekar ungdomarna självstän-
dighet och fysisk misshandel, social isolering och indragande av privilegier är förekommande 
i dessa familjer. Ungdomarna i denna kategori klarar sig i allmänhet bra i skolan.  
Ensamma medelklassungdomar (Middle-class loners): Dessa ungdomar kommer huvudsak-
ligen från medelklassfamiljer och vid en första anblick tycks det vara svårt att se varför dessa 
ungdomar rymmer hemifrån. De har en positiv relation till sina föräldrar och föräldrarna ser 
ungdomarna i ett positivt ljus, stöttar dem och ger dem självständighet. Ungdomarna i denna 
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kategori har vanligtvis färre kamrater än ungdomarna inom andra kategorier och tillbringar 
mycket tid ensamma.  
Oanknutna kamratorienterade rymmare (Unbunded, peer-oriented runaways): De flesta 
ungdomarna i denna kategori kommer från de lägre samhällsklasserna. Banden till familjen 
har brustit men föräldrarna har inte avvisat ungdomarna. Ungdomarna i denna kategori har 
stor frihet och självständighet. Många av dessa ungdomar har svårigheter i skolan och kamrat-
relationer tar upp en stor del av deras tid.  
 
De asociala, alienerade ungdomarna: De ungdomar som rymmer hemifrån inom denna hu-
vudgrupp beskrivs ofta ha erfarenheter av stora konflikter med sina föräldrar, föräldrar som 
avvisar dem, kamrater med asocialt beteende som de har nära relationer till, hög nivå av eget 
asocialt beteende, stora svårigheter i skolan och låg självkänsla. Inom denna grupp finns fyra 
undergrupper: 
De avvisade kamratorienterade rymmare (Rejected peer-oriented runaways): Ungdomar 
inom denna kategori upplever sig ofta avvisade i både skolan och hemmet. Relationen med 
föräldrarna karaktäriseras av missnöjdhet, avvisande mot ungdomen, indragna privilegier, 
nekande av självständighet, fysisk misshandel, social isolering som bestraffningsmetod. Ung-
domarna i denna kategori kommer ofta från de lägre samhällsklasserna. De har i regel dåliga 
betyg i skolan och tycker inte om att gå i skolan. De brukar ha många kamrater, som uppvisar 
asociala beteenden och det finns ett starkt normativt krav på att ungdomen ska uppvisa lik-
nande beteende.  
De rebelliska och utåtagerande medelklassflickorna (Rebellious and constrained midde-
class drop-out girls): Avvisande och stress, både i skolan och inom familjen, samt asociala 
kamrater och hög nivå av social alienation förekommer inom denna grupp. Skillnaden mellan 
denna kategori och föregående är att dessa ungdomar är äldre och det är flest flickor. De avvi-
sar aktivt sina föräldrar i högre grad, och de upplever sig mer avvisade än ungdomarna i de 
andra kategorierna. Föräldrarna har en tendens att vara överbeskyddande och de förnekar 
ungdomarna självständighet. Social isolering och fysisk misshandel ligger på extremt hög 
nivå. Många av dessa ungdomar ogillar skolan. De har i allmänhet många kamrater, som upp-
visar asociala beteenden, och de är starkt knutna till dessa kamrater.  
Normlösa, avvisade, okontrollerbara ungdomar (Normless, rejected, unrestrained yout): 
En familjesituation som är mycket stressfylld med avvisande av föräldrarna, samt alienation 
och tillbakadragande från skolan och starka band till kamrater med asocialt beteende beskrivs 
som bidragande orsaker till rymning inom denna kategori, som består av framförallt pojkar. 
Relationen mellan ungdomen och föräldrarna utmärks av hög nivå av avvisande, missnöje och 
låg nivå av känslomässiga belöningar. Föräldrarna ger ungdomen stor självständighet. Dessa 
ungdomar har vanligtvis bara några få kamrater men det finns starka band till dessa kamrater. 
Ungdomarna i denna kategori tillbringar inte mycket tid med sina föräldrar utan är ofta en-
samma.  
De avvisade utkastade ungdomarna (Rejected push-outs): En betydande nivå av avvisande 
från föräldrarna upplevs av dessa ungdomar. Föräldrarna är mycket missnöjda med ungdo-
marna. Dessa ungdomar är medvetna om föräldrarnas avvisande och de har i sin tur väldigt 
starka känslor av avvisande mot sina föräldrar. Dessa ungdomar ses som känslomässigt utkas-
tade. Skolsituationen är i allmänhet mycket dålig. Dessa ungdomar har ofta inte så många 
kamrater men det finns starka band till dessa. Kamraterna uppvisar i regel asocialt beteende 
vilket leder till stark normativ press på att ungdomen ska uppvisa liknande beteende, vilket 
många av ungdomarna gör. (Brennan, 1980, s. 198-203; även i Brennan, Huizinga & Elliott, 
1978, s. 278-285) 
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Sammanfattande kommentar: Ungdomarna beskrivs tillhöra en av två huvudgrupper, de 
som uppvisar ett asocialt beteende och de som inte uppvisar sådant beteende. Inom varje 
grupp finns ett antal undergrupper. Banden till familjen och relationen till kamrater är bety-
dande för huruvida ungdomen uppvisar asocialt beteende eller inte.  
 
Stein (1999): 
Rymmande ungdomar beskrivs inte som någon enhetlig grupp men de delar dock flera lik-
nande erfarenheter. Många av de här erfarenheterna är kopplade till ett övergripande tema i 
ungdomarnas liv, nämligen social exklusion. De flesta ungdomar som rymmer lever i en 
ohållbar familjesituation. Stein (1999) menar att till viss del kan detta bero på strukturella 
faktorer såsom familjens låga socioekonomiska status, men att: 
 

 “…running away …(are) more closely linked to emotional and relationship 
issues experienced by young people in families than by the level of prosperity or 
poverty within the family…Running away cannot be seen as an issue which is 
predominantly about low-income households.” (s. 78) 

 
Stein (1999) har identifierat några vanliga rymningsmönster genom sin forskning och ungdo-
marna beskrivs genom att placeras in i någon av dessa kategorier. 
 
Kategori 1 och 2: Inom denna kategori återfinns de ungdomar som inte stannar borta över 
natten när de rymt hemifrån och de ungdomar som rymmer en eller två gånger och stannar 
borta över natten. Den vanligaste orsaken till rymning för denna kategori var problem i hem-
met. Att en ungdom rymmer hemifrån endast över dagen kan vara en indikation på allvarliga 
problem i den unges livssituation. De ungdomar som rymde en eller två gånger, och stannade 
borta under natten, upplevde mer negativa upplevelser av familjelivet än de som inte stannar 
borta över natten. För en majoritet av ungdomarna i denna kategori löstes de problem som 
initialt var orsak till rymningen och den unge kunde återvända hem till familjen. För vissa 
ungdomar skedde en förändring i hemsituationen som ledde till att den unges livssituation 
förbättrades och att den unge kunde komma hem igen, medan vissa ungdomar flyttade någon 
annanstans eller placerades i vård. ”To a certain extent, it appears that the young person´s 
decision to run away brought matters to head and faciliated the resolution of the problem.” 
(s. 108)  
 
Kategori 3: Inom denna kategori återfinns de ungdomar som rymt hemifrån fler än tre gång-
er. Dessa ungdomar upplever att de är olyckliga i hög grad och de har problem inom flera 
områden i sitt liv, inom familjen och i skolan. Det var främst två utlösande faktorer som be-
skrevs av ungdomarna inom denna kategori; familjekonflikt och fysiskt våld. I vissa fall fanns 
en historia av konflikter och misshandel och rymningen förgicks inte alltid av en enda utlö-
sande händelse, och: ”it seems that young people will endure a considerable ammount of vio-
lence before running away.” (s. 117) 
 
Kategori 4: Inom denna kategori återfinns ungdomar som förlorat kontakten med omgivning-
en (young people who become detached). Dessa ungdomar har ingen kontakt med familjen 
eller med vårdsystemet längre, en majoritet av dessa ungdomar förlorade kontakten efter den 
första rymningen och upprepade rymningar var ovanligt inom denna kategori. Den utlösande 
faktorn till rymningen var ofta fysiskt våld. (s. 100-124) 
 
Sammanfattande kommentar: Primärdokumentet framställer ungdomarna som att tillhöra 
någon av fyra kategorier. Utmärkande skillnader mellan kategorierna är hur länge ungdomar-
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na stannar borta från hemmet, graden av konflikt i hemmet och huruvida de fortsätter att hålla 
kontakten med hemmet. Det finns ingen enhetlig grupp av ungdomar som rymmer hemifrån, 
men alla är socialt exkluderade.  
 
Whitbeck och Hoyt (1999):  
Whitbeck och Hoyt (1999) beskriver att ungdomarna som rymmer hemifrån ofta växer upp i 
familjer där det förekommer fysiskt och psykiskt våld, missbruk, övergrepp och psykisk ohäl-
sa. Dessa svåra livsomständigheter överförs från en generation till den andra. Whitbeck och 
Hoyt (1999) har kommit fram till att även ungdomarnas föräldrar växte upp under liknande 
svåra familjeförhållanden:  
 

”In addition, we found evidence that these problems were intergenerational. 
Adolescents whose grandparents were substance abusers were more likely to have 
parents who had substance abuse problems and who was physically and/or 
sexually abusive. Given these family attributes, the adolescents were also more 
likely to abuse substances themselves. Similarly, criminal behaviours spanned 
three generations both directly from grandparent to grandchild and indirectly 
through increasing the likelihood of abusive behaviours on the part of 
parents/caretakers.” (s. 52-53) 

 
Sammanfattande kommentar: Ungdomarna kommer från svåra familjeförhållanden som 
sträcker sig flera generationer tillbaka. Det är svårt för ungdomarna att undvika att utveckla 
liknande beteendemönster än de som finns i ungdomarnas närmaste omgivning.  
 
Sjöblom (2002):  
Ungdomarna beskrivs av socialsekreterarna som ensamma och övergivna. Vissa ungdomar 
beskrivs uppleva en känsla av utanförskap. Detta gör att de väljer att inte gå hem och blir her-
rar över sina liv men ofta på ett destruktivt sätt. Ungdomarna ses av socialsekreterarna även 
som offer för föräldrarnas oförmåga att fullfölja sin roll som föräldrar i ett föränderligt sam-
hälle.  
 

”En del föräldrar kunde reagera med att själva handla och kasta ut den unge. I 
andra fall var det ungdomen som reagerade på föräldrarnas bristande omsorg 
genom att rymma, eller så förekom en ömsesidig avvisning mellan föräldrar och 
ungdomar.” (s. 187-188) 
 

Vissa ungdomar beskrivs av socialsekreterarna som kompetenta aktörer som handlar väldigt 
medvetet för att nå sitt mål. De framställs som företagsamma ”överlevare” som var väl med-
vetna om vilka kontakter de behövde ta för att få igenom sin vilja. Det finns en misstro bland 
socialsekreterarna mot dessa ungdomar om att de ”drog på” om dåliga hemförhållanden för att 
de hade behov av ett eget boende. Ett sätt att lösa detta dilemma, d.v.s. att urskilja de trovär-
diga ”sanna” berättelserna från de ”falska”, var att informera ungdomar om boendealternativ 
som social bostad eller familjehem: 
 

”Då märker man direkt vilka som backar och vilka som verkligen kan tänka sig 
att flytta hemifrån. Man märker vilka som verkligen har ett behov av att flytta 
hemifrån. De står på sig och säger: ”Jag gör vad som helst bara jag kommer 
hemifrån”. Det är ganska tydligt, så det är inte så svårt att skilja de allvarliga 
fallen från de andra.” (s. 180-181) 
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Sjöblom (2002) beskriver att det finns en motsättning i socialsekreterarnas tankemönster om 
ungdomarna som rymmer hemifrån. Å ena sidan beskrivs ungdomarnas svåra livssituation 
och å andra sidan framställs vissa av ungdomarna som manipulativa individer.  
 

”En svårighet som socialsekreterare hade var att skilja på de allvarliga fallen där 
ungdomen inte ville bo hemma och i de fall där ungdomar ”använde” systemet 
för att få hjälp med att komma hemifrån. Det fanns en misstänksamhet hos social-
sekreterare om att de blev lurade av ungdomarna. Ungdomar kunde enligt social-
sekreterare vara förslagna och manipulativa och med skicklighet navigera sig 
fram till bistånd av olika slag. Det belyser en intressant motsättning i socialsekre-
terares tankemönster att samtidigt som de beskriver ungdomarnas utsatta livssi-
tuation och problematiska uppväxtmiljöer också misstänker ungdomarna för att 
försöka manipulera sig till insatser som de inte har behov av.” (s. 186) 
 

Sammanfattande kommentar: Ungdomarna framställs av socialsekreterarna som att komma 
från svåra livsomständigheter, ändå beskrivs de på olika sätt i primärdokumentet. Det finns en 
bild av ungdomarna som offer för dessa svåra livsomständigheter, som t.ex. föräldrarnas 
bristande omsorgsförmåga. Samtidigt ger socialsekreterarna en annan bild vilken beskriver 
ungdomarna som manipulativa individer som vet precis vad de ska säga och göra för att få sin 
vilja igenom.  
 
Slesnick (2004): 
Det finns ingen ”typisk” rymmande eller hemlös ungdom och det finns heller ingen ”typisk” 
familj därifrån ungdomar rymmer: 
 

”…not all runaway and homeless youth and their families are alike. They share a 
disconnection with other family members and perhaps the broader social system. 
Runaway and homeless youth and their families are as different from one another 
as are individuals riding a subway. Not all families are abusive, and not all 
runaways are lost, angry, or mentally ill.” (s. 6) 

 
Hagan och McCarthy (2005):  
Ungdomarna beskrivs att komma från svåra familjeförhållanden och väldigt få av dem kan få 
föräldrarnas eller anhörigas ekonomiska, känslomässiga eller psykologiska stöd när de t.ex. 
söker jobb eller plats för boende. Primärdokumentet ger en dyster beskrivning av hemlösa 
ungdomars liv: 
 

”While most young people invest the largest part of their daily energies in benign 
settings, homeless youth spend most of their time less profitably and more 
dangerously on the street and in parks, social assistance offices, shelters, and 
abandoned buildings. Together with friends acquired on the street, they spend a 
large part of their time looking for food, shelters, and money. Most remain 
unemployed, spending their time hanging out, panhandling, partying, and 
foraging in the shadow of the street.” (s. 184) 

 
Ungdomarnas liv präglas av en uteslutningsprocess (an exclusive shaming process) som bör-
jar i familjen och fortsätter i samband med de kontakter som ungdomarna har med polisen: 
 

”…homeless youth are especially prone to an exclusive shaming process that 
begins often with their parents, including fathers who have been caught up in the 
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criminal justice system and mothers who may physically and abusively punish 
their children…both kinds of family backgrounds interact with the experience of 
homeless youth being charged by the police and becoming further involved in 
criminal behavior, which in turn leads to further police charges.” (s. 197) 
 

Kontakter med polisen, ungdoms- och kriminalvården skapar känslan av skam och förödmju-
kelse som förstärker de dåliga erfarenheter ungdomarna redan har med sig hemifrån. Detta 
ökar risken för att hemlösa ungdomar stannar kvar på gatan och har mindre chanser att få en 
lyckad övergång till vuxenlivet: 
 

”…we argue that youth who have experienced humiliation and shame in their 
family histories, and who experience further feelings of humiliation and shame at 
the hands of authorities such as the police, may be especially ill-disposes to endure 
the further humiliation and shame … and may pursue street crime…everyday risks 
and background imperatives that commonly lead homeless youth into conflict with 
the law may make it that much more remarkable that such a large minority do find 
legal employment and lead away from the street and into a more promising 
adulthood.” (s. 196-198)   

  
Skamkänslan förstärks av de reaktioner hemlösa ungdomar får av omgivningen, först och 
främst av sina jämnåriga som har legalt arbete. Legalt arbete kan vara ett sätt för hemlösa 
ungdomar att lämna gatan. Arbetande jämnåriga skulle då kunna hjälpa hemlösa ungdomar att 
hitta jobb men de undviker dessa ungdomar.  
 
Sammanfattande kommentar: Rymmande ungdomar går igenom en uteslutningsprocess 
som börjar med den svåra familjesituationen och fortsätter med de reaktioner ungdomarna får 
på det liv de lever på gatan. Legalt arbete ses som en möjlighet till att kunna leva som sina 
icke hemlösa jämnåriga, men många rymmande ungdomar saknar kontakter som kan vara till 
hjälp för att hitta legalt arbete. Icke rymmande ungdomar kan ibland undvika att umgås med 
ungdomar som rymt hemifrån. 
 
Stockholms Stadsmission (2004/2005; 2007): 
Stockholms Stadsmission (2004/2005) menar att ungdomars hemlöshet är mycket mer dold än 
vuxnas. De beskriver en komplex bild av ungdomarna där det enda de har gemensamt är att de 
inte har ett tryggt hem: 
 
 ”En hemlös ungdom går inte att gestalta genom den bild vi har av en äldre hem-

lös i slitna, smutsiga kläder med ett barns ansikte. De barn och unga som är hem-
lösa har rymt eller kastats ut hemifrån och driver omkring i begränsad omfattning 
ute på gatorna. De hittar andra lösningar än härbärgen och portar som sovplat-
ser för natten.” (s. 4) 

 
Stockholms Stadsmission (2004/2005) beskriver att många ungdomar inte förstår vidden av 
sin utsatthet och att de inte upplever den som onormal eftersom de inte har något att jämföra 
med. De identifierar inte sig själva som hemlösa och ber därför inte heller om hjälp. Många 
ungdomar vet inte vad som är bra för dem och kan inte formulera vad de vill ha för hjälp. 
Ibland kanske de inte ens ser att de behöver hjälp. Stockholms Stadsmission (2004/2005) be-
tonar därför vikten av att arbeta med att utgå från ungdomen som en individ med egna rättig-
heter: 
 

32 



 ”Vi vuxna behöver bli mer medvetna om hur vi ser på barn och unga som grupp 
och hur lätt vi påverkas av invanda tankemönster. Ungdomar har under många 
generationer setts som ”en svår grupp”. Vi ser inte individen. Det som ser ut som 
en konflikt på grund av tonårsproblem kan i verkligheten handla om att barnet el-
ler ungdomen blir offer i en situation som vuxna inte kan hantera.” (s. 10) 

 
Stockholms Stadsmission (2007) anser att ungdomarna genomgår en process som börjar med 
att de under perioder sover borta, t.ex. hos kompisar, vid enstaka tillfällen och att det blir fler 
och fler sådana tillfällen. Vissa av dessa ungdomar söker sig till kompisar i liknade situationer 
och tillsammans med dem driver runt ”på stan” hellre än att vistas hemma. För en del av ung-
domarna kan det bli en livsstil att leva i utanförskap.  
 
Sammanfattande kommentar: En komplex bild av ungdomarna presenteras. En del ungdo-
mar beskrivs som att inte förstå vidden av sin utsatthet och att ungdomarna själva inte identi-
fierar sig som hemlösa, vilket kan vara en orsak till att de inte heller söker hjälp för sin situa-
tion. Ungdomar har under lång tid setts som en ”svår grupp” och man har inte uppmärksam-
mat dem som individer med egna rättigheter. Vissa av ungdomarna som rymmer hemifrån 
söker sig till kompisar i liknande situationer och det kan bli till en livsstil att leva i utanför-
skap.   

5.1.3 Sammanfattande kommentar av temat Framställning av ungdomarna som rymmer 
hemifrån 
Alla våra primärdokument är överens om att det inte finns någon entydig bild av ungdomar 
som rymmer hemifrån. I de flesta fall presenteras ungdomarna som offer för svåra livsom-
ständigheter, de har i allmänhet växt upp i familjer där våld, missbruk, övergrepp och psykisk 
ohälsa hos föräldrarna varit förekommande. Whitbeck och Hoyt (1999) pekar på att dessa 
svåra livsomständigheter går över generationsgränserna. Stockholms Stadsmission 
(2004/2005) skriver att i många fall förstår ungdomarna inte vidden av sin utsatta livssitua-
tion och identifierar sig därför inte som hemlösa. Hagan och McCarthy (2005) hävdar att 
rymmande ungdomar går igenom en uteslutningsprocess som påbörjas i familjen där ungdo-
marna växer upp och sedan fortsätter med reaktioner ungdomarna får på sitt liv på rymmen 
utanför föräldrahemmet. Stein (1999), Brennan, Huizinga och Elliott (1978) och Brennan 
(1980) skiljer mellan olika kategorier av rymmande ungdomar där hänsyn tas till graden av 
konflikt i hemmet, hur länge ungdomen stannat borta, om banden till familjen bibehålls och 
om ungdomens beteende kan betraktas som asocialt eller ej. Trots att ungdomarna beskrivs 
som offer framställs de i vissa fall som manipulativa individer som använder systemet för att 
få sina behov tillgodosedda. Sjöblom (2002) visar på att ungdomarna ibland kan bemötas av 
socialsekreterare med en viss misstänksamhet, att de överdriver familjeproblem för att dra 
egen nytta av situationen och få hjälp med egen bostad 

5. 2. Framställningen av handlingen att rymma hemifrån 
Brennan, Huizinga och Elliott (1978):  
Brennan, Huizinga och Elliott (1978) beskriver att rymning hemifrån är ett fenomen som är 
mycket värdeladdat, vilket gör det svårt att vara objektiv i beskrivningen av detta fenomen.  
 

“The nature of the runaway phenomenon as a social problem is such that there 
are divergent and strongly held emotional positions surrounding it. The issue can 
become extremely value laden, and it is often difficult to adopt a continuing 
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objective stance… all the different actors in the drama are important and 
valuable in themselves.” (s. 11)  
 

Brennan et al. (1978) ser på fenomenet att rymma hemifrån utifrån ett socialpsykologiskt per-
spektiv. Enligt detta perspektiv ses rymning som en meningsfull, målmedveten handling för 
att nå ett personligt mål och rymningen kan ha flera orsaker:  
 

“…runaway behavior is meaningful and purposeful behavior, consciously 
oriented toward achieving some personal objective… there are multiple causes 
for running away and… the meanings and objectives of this act vary.” (s. 55) 
 

Rymningen beskrivs som en specifik form av avvikande beteende, som i första hand är en 
respons på situationer och omständigheter i familjen, och att andra sociala miljöer, såsom sko-
la och samhället, är av sekundär betydelse. Att rymma hemifrån är ett direkt resultat av någon 
form av kris i ungdomens relation med sina föräldrar eller syskon eller någon annan stress-
fylld situation i hemmet och inträffar när ungdomen inte längre har kvar banden till sin familj.  
 
 “…running away as a specific form of deviant behavior is primarily a response to 

situations and circumstances present in the home… and from the perspective of 
the actor, the runaway act is primarily an escape from a difficult or intolerable 
situation at home rater than a flight to an exciting, adventurous life of one’s 
own… Thus, failure to achieve personal needs or valued goals results in running 
away only when the youth becomes alienated from his/her parents or family, i.e., 
when the frustration or stress is severe enough to attenuate his/her commitment to 
the family and neutralize conventional social norms which define appropriate 
forms of behavior relative to the family.” (s. 57-58) 

 
Ungdomar som rymmer hemifrån beskrivs som personer vars tidiga socialisation har lett till 
svag personlig övertygelse gällande de sociala normerna och låg nivå av integration i de tradi-
tionella sociala grupper och institutioner som finns i samhället. Socialisationsprocessen i 
hemmet är en viktig variabel i raden av händelser som leder till rymning.  
 

”…runaways are youth whose early socialization produced weak personal 
commitments to conventional norms and low levels of integration into 
conventional social groups and institutions… the socialization experience in the 
home is a major variable in the casual sequence leading to runaway.” (s. 64) 
 

Sammanfattande kommentarer: Brennan, Huizinga och Elliott (1978) beskriver händelsen 
att rymma hemifrån utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Handlingen ses som en me-
ningsfull och målmedveten handling som kan ha många orsaker. Rymning anses vara en spe-
cifik form av avvikande beteende som i första hand är en respons på omständigheter i famil-
jen. Socialisationen i hemmet ses som en viktig variabel i raden av händelser som leder till att 
ungdomen rymmer hemifrån.  
 
Stein (1999):  
Att rymma hemifrån ses som en mångfacetterad företeelse där orsakerna till rymningen kan 
vara olika. Stein (1999) menar att det är viktigt att förstå handlingen att rymma hemifrån ut-
ifrån den kontext de unga befinner sig i (familjesituation, etnicitet, skolan, relationer med 
vänner och anhöriga, samhällelig kontext i stort m.m.). De ungdomar som har erfarenheter av 
våld och övergrepp av olika slag samt destruktiva familjerelationer rymmer hemifrån för att få 
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en förändring i sin livssituation: ”…the running away could initially be regarded as a positive 
action; removing themselves from an abusive situation.” (s. 183)  
 
I Storbritannien har ungdomar under 16 år inte rätt till bidrag genom välfärdssystemet. Ung-
domarna har små möjligheter att arbeta eftersom de förväntas gå i skolan tills de fyllt 16 år. 
De har därför inga legitima medel att försörja sig själva och leva ett självständigt liv efter att 
de rymt hemifrån: 
 

”…it’s not legally possible for a young person under the age of 16 to choose to 
leave home and they are likely to be returned home if they are found…it is 
…common practice for the police to return the young runaway to her or his 
parents or  cares.” (s. 9) 
 

Sammanfattande kommentar: Handlingen att rymma hemifrån anses vara en mångfacette-
rad företeelse. I vissa fall kan rymning ske för att ungdomen vill få till en positiv förändring i 
sin livssituation. Lagstiftningen i Storbritannien gör det svårt för ungdomar att klara ett själv-
ständigt liv och det är inte tillåtet för en ungdom att frivilligt lämna hemmet före 16 års ålder.  
 
Whitbeck och Hoyt (1999): 
Handlingen framställs som tecken på brådmogen självständighet (precocious independence). 
Alla ungdomar måste så småningom lämna föräldrahemmet och vårdnadshavarens kontroll 
för att bli självständiga unga vuxna: ”The course of this transition is typically gradual, mar-
ked by forays into independence and returns to the security of home.” (s. 10) 
 
Det är naturligt för ungdomar att experimentera med ”vuxna” beteenden, såsom rökning, al-
koholanvändning och utforskandet av sexualitet. Det här är någonting de flesta ungdomarna 
provar på under en viss tid. Att rymma hemifrån betraktas mycket mer allvarligt: 
 

”Running away is the most extreme of the adult-like behaviours an adolescent can 
assert… Running away interrupts parental control and supervision…There are 
few legitimate means of self-support for homeless young people, so that running 
away encourages deviant survival strategies while they are on their own…The 
influences in their environment become peers in similar circumstances. Finally, 
and possibly most important, running away at an early age strongly predicts 
subsequent runaways…Once on their own, it is difficult…to return to childhood 
routines of rules and supervision.” (s. 12-13) 
 

För att klara livet på gatan utvecklar ungdomarna olika överlevnadsstrategier, såsom t.ex. pro-
stitution, kriminalitet och droghandel. Dessa strategier, som tillsammans med själva rymning-
en, är en del av en för tidig övergång till vuxenlivet leder till att barndomen och den ”naturli-
ga socialisationen” går förlorad.  
 

”…”Too-early” adulthood represents an irreversible developmental transition. 
Essential parts of childhood socialization have been lost and the skills necessary 
to successfully cope may need to be taught in alternative ways… Chronic 
runaways and homeless adolescents are literally learning to become marginal 
adults.” (s. 170-171)  

 
Sammanfattande kommentar: Att rymma hemifrån ses som ett tecken på brådmogen själv-
ständighet och ett för tidigt vuxenblivande. Detta är en oåterkallelig process som påverkar 
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ungdomens socialisation. Då ungdomarna inte längre har kontakt med föräldrarna behöver de 
hitta andra sätt att inhämta livskunskaper på.  
 
Sjöblom (2002):  
Handlingen att rymma hemifrån beskrivs av socialsekreterarna som ett av andra avvikande 
beteenden, såsom asocialitet, kriminalitet, missbruk eller övergrepp. Handlingen ses som in-
dividuella brister hos ungdomen eller föräldrarna och behandlas därefter. Eftersom handlingen 
ses som avvikande så ska ungdomarna som avviker ”normaliseras”. Handlingen i sig är för 
dramatisk för att kunna räknas in i en normal frigörelseprocess. Det ideala och normativa sät-
tet för ungdomen att frigöra sig (i storstaden) enligt socialsekreterarna beskrivs enligt följan-
de:  
 

”Rymningen och utkastningen sågs som ett tecken på en onormal frigörelse och 
som en allvarlig signal om problem i familjerelationerna. Det ideala sättet att fri-
göra sig… var att föräldrarna på ett kontrollerat sätt skapade ett avstånd till ung-
domarna så att de kunde fortsätta att bo under samma tak utan konflikter, trots en 
ökad autonomi hos ungdomen.”  (s. 266) 
 

Rymningen anses vara ett uttryck för relationsproblem inom familjen som förhindrar ungdo-
mens fortsatta boende i hemmet och därför hjälper socialtjänsten till med att bearbeta dessa 
problem. Socialtjänstens uppgift är inte att hjälpa ungdomen med en egen bostad utan att åter-
förena ungdomen som rymt hemifrån med sina föräldrar, eller om detta misslyckades, placera 
ungdomen i en annan familj, eller på institution: 
 

”Det som ungdomarna själva vill ha hjälp med, att flytta hemifrån, var en åtgärd 
som socialtjänsten inte såg som sin uppgift att hjälpa till med. Att flytta hemifrån 
innan ungdomar hade rätt ålder inne, eller kunde ange rätt skäl definierades där-
för av socialsekreterarna som en illegitim handling. Denna handling måste trans-
formeras om till ett relationsproblem inom familjen… Familjen (sätts) i centrum 
både som skapare och lösare av den här sociala problematiken.” (s. 270)  

 
Sammanfattande kommentar: Handlingen att rymma hemifrån anses vara ett brott mot den 
normativa uppfattningen om hur en ungdom ska frigöra sig från sina föräldrar och betraktas 
som en illegitim handling då ”flytten” hemifrån sker för tidigt. Att rymma hemifrån ses som 
ett av andra socialt avvikande beteenden och ska behandlas därefter, ungdomen ska ”normali-
seras”. Det som de unga själva ville ha hjälp med såg inte socialsekreterarna som sin uppgift 
att hjälpa ungdomarna med.  
 
Slesnick (2004): 
Orsakerna till att ungdomar rymmer hemifrån kan vara många: 
 

”The child’s flight from home can be easily understood in terms of escaping the 
abuse. In other cases, the fault is not easily identified. The reason a child runs 
from home is found in many interacting variables, including parent variables 
(patience, financial resources, mental health problems, stress, social support, 
their own childhood histories), child variables (personality, friends, access to 
alternate adult guidance), and the match between child and parent needs and 
personality.” (s. 33) 
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Ungdomar förväntas lämna föräldrahemmet vid 18 årsåldern. I vissa fall, t.ex. i familjer där 
det finns endast en förälder eller i familjer bestående av fler än åtta familjemedlemmar kan 
detta ske tidigare (s. 10).  Att rymma hemifrån är dock något annat: 
 

”If a youth choose sleeping on the streets over any other alternative, then he or 
she has made a significant choice…When children leave home for the streets, it 
means that they would rather deal with all that streets involve than deal with their 
families.” (s. 16-17) 
 

Att rymma hemifrån kan ses en hälsosam reaktion på en svår situation, och livet på gatan kan 
i vissa fall vara en säkrare plats än hemmet. Rymningen kan också ses som en dålig coping-
strategi då en svår livssituation (i hemmet) byts ut till en ännu svårare livssituation (på gatan): 
 

“Some researchers argue that running away from home may be a fundamentally 
healthy reaction to a pathological situation, that life on the streets may be safer 
than life at home. Running away from home may also represent a poor coping 
strategy because, in some case, a bad situation is traded for an even worse 
situation.” (s. 41) 
 

Sammanfattande kommentarer: Det finns många orsaker bakom handlingen att rymma 
hemifrån. Handlingen ses i vissa fall som en hälsosam reaktion på en svår livssituation medan 
det i andra fall kan innebära en dålig coping-strategi då livet på gatan kan bli värre än hemsi-
tuationen. 
 
Hagan och McCarthy (2005):  
Hemlösa ungdomars liv diskuteras i termen av den livsfarliga övergången till vuxenlivet (the 
perilous passage to adulthood). Hagan och McCarthy (2005) menar att själva fenomenet hem-
lösa unga utmanar den allmängiltiga föreställningen om hur övergången till vuxenlivet ska gå 
till. Det finns flera indikationer på att ungdomstiden avslutas, nämligen att man går ut gymna-
sium och påbörjar högskole- eller universitetsstudier, man får heltidsanställning, man bor inte 
längre med sin familj, man har rätt till egna insatser från socialtjänsten m.m. Det flesta av 
dessa företeelser sker efter att man nått 18 årsåldern. Så inte är fallet med hemlösa ungdomar: 
 

”…many homeless youth begin these transitions before they acquire the skills, 
credentials, experiences, psychological resources, connections, social support, 
and other assets that increase the likelihood of success. Moreover, many of these 
youth skip transitions associated with the beginning of adulthood, embarking 
upon others that typically occur much later, or they initiate new transitions 
without completing those that typically precede them.” (s. 178) 

 
Hemlösa ungdomar saknar ofta möjlighet att skaffa legalt arbete som anses vara en av förut-
sättningarna för den lyckade övergången till vuxenlivet: 
 

”The conditions that characterize contemporary homelessness increase the 
probability that homeless youth will travel the streets they occupy in one direction 
–away from adults and peers who can help them form links to employment 
opportunities that can provide an escape from homelessness.” (s. 179) 
 

Sammanfattande kommentarer: Händelsen diskuteras som den livsfarliga övergången till 
vuxenlivet. Att rymma hemifrån utmanar den allmängiltiga föreställningen om hur övergången 
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till vuxenlivet ska gå till och ungdomar rymmer hemifrån när de fortfarande saknar de medel 
som är nödvändiga för att lyckas med övergången till vuxenlivet.  
 
Stockholms Stadsmission (2004/2005; 2007): 
Stockholms Stadsmission (2007) beskriver hur det som ser ut som en konflikt på grund av 
tonårsproblem i verkligheten kan handla om att ungdomen blir offer i en situation som vuxna 
inte kan hantera. Enligt Stockholms Stadsmission är det en djupare problematik bakom hand-
lingen.  
 

”Att en ung människa rymmer eller blir utkastad hemifrån är ett tydligt tecken på 
att allvarliga problem föreligger och det bör därför uppmärksammas som en kraf-
tig varningssignal. För vissa är det ett tecken på mognad och styrka att de kunnat 
fatta beslutet att lämna en ohållbar familjesituation, i andra fall är det snarare ett 
tecken på maktlöshet och oförstånd.” (s. 6)  
 

De menar att det råder konflikter i hemmen, men det som ungdomarna beskriver inte handlar 
om en normal tonårsproblematik utan konflikten är mer allvarlig än så. Stockholms Stadsmis-
sion (2004/2005) menar att när ungdomar rymmer hemifrån är det en lika allvarlig varnings-
signal som skolk eller självmordsförsök. För vissa ungdomar kan rymningen vara ett uttryck 
för styrka då ungdomen lämnar en svår familjesituation.  
 

”Det är något starkt i att se att de behöver flytta. Ungdomen ser det sjuka i famil-
jen och handlar ”friskt” genom sin aktion.” (s. 16)  
 

Sammanfattande kommentar: Handlingen att rymma hemifrån framställs som en allvarlig 
händelse och det betraktas som en varningssignal. Det handlar om tonårsproblematik men det 
är inte frågan om en vanlig tonårskonflikt i familjen. Vissa ungdomar visar styrka och mog-
nad genom att rymma hemifrån medan det för vissa är ett tecken på maktlöshet och oför-
stånd.  

5.2.2 Sammanfattande kommentarer av temat Framställningen av handlingen att rymma 
hemifrån 
Våra primärdokument beskriver handlingen att rymma hemifrån på olika sätt. Stockholms 
Stadsmission (2004/2005; 2007) och Whitbeck & Hoyt (1999) ser den som en allvarlig hän-
delse och som en varningssignal från ungdomen. Att rymma hemifrån kan vara en del av ton-
årsproblematiken, dock av allvarligare grad än en ”vanlig” tonårskonflikt. Slesnick (2004) 
uppmärksammar att handlingen att rymma hemifrån ibland kan vara en hälsosam reaktion på 
en svår familjesituation men i andra fall kan handlingen försvåra ungdomens livssituation 
ytterligare. Stein (1999) beskriver handlingen som något positivt men menar att det inte är 
tillåtet för en ungdom att självmant lämna föräldrahemmet före en viss ålder. Sjöblom (2002) 
och Hagan & McCarthy (2005) framställer handlingen att rymma hemifrån som brott mot den 
rådande uppfattningen om när ungdomen ska lämna föräldrahemmet och hur det ska gå till. 
Sjöblom (2002) beskriver vidare handlingen som ett tecken på en onormal frigörelse från fa-
miljen. Hagan och McCarthy (2005) använder sig av termen den livsfarliga övergången till 
vuxenlivet då rymmande ungdomar saknar de nödvändiga färdigheter som behövs för en lyck-
ad övergång. Även Whitbeck och Hoyt (1999) betraktar handlingen att rymma hemifrån som 
en för tidig övergång till vuxenlivet, brådmogen självständighet, vilken är oåterkallelig då de 
nödvändiga delarna av socialisationsprocessen går förlorade. Handlingen att rymma hemifrån 
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kan också ses som ett avvikande beteende (Sjöblom (2002) och Brennan, Huizinga & Elliott 
(1978)). 
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6. ANALYS 
Vi kommer att analysera vårt resultat utifrån socialkonstruktionism och det nya barndomsso-
ciologiska paradigmet. Analysen kommer att ske i två steg. Först gör vi en delanalys av varje 
tema för sig och sedan gör vi en helhetsanalys av materialet. Vi kommer att lyfta fram kon-
struktioner av hur ungdomarna som rymmer hemifrån framställs och konstruktioner av hur 
handlingen att rymma hemifrån framställs.  

6.1 Delanalys av materialet 

6.1.1 Analys av temat Framställning av ungdomarna som rymmer hemifrån 
Vi har funnit att alla våra primärdokument fokuserar på ungdomarnas svåra uppväxtförhållan-
den och konfliktfyllda familjesituation. Missbruk, våld, övergrepp och psykisk ohälsa hos 
föräldrarna var ofta förekommande. Ungdomarna har ofta växt upp under knappa ekonomiska 
förhållanden och ombildade familjer är vanligt. Vissa ungdomar beskrivs som offer för föräld-
rarnas oförmåga att fullfölja sin roll som förälder eller offer för föräldrarnas högt ställda för-
väntningar på ungdomen som denne inte klarar av att leva upp till. Vissa primärdokument 
(Brennan, Huizinga & Elliott (1978), Brennan (1980), Sjöblom (2002), Slesnick (2004) och 
Stockholms Stadsmission (2004/2005; 2007)) tar även upp ungdomarnas personliga egenska-
per, exempelvis depression. Dessa ungdomar beskrivs som ensamma och övergivna. De kan 
även uppleva en känsla av utanförskap. Genom att beskriva ungdomarna som att ha haft en 
svår uppväxt konstrueras de som offer. De lever i en svår familjesituation som de själva har 
små möjligheter att påverka. Offerbilden kan ses som ett uttryck för diskursen om det oskulds-
fulla barnet, då dessa ungdomar råkade födas i ”fel” familj och lider av detta. Enligt diskursen 
om det oskuldsfulla barnet är ungdomen ensam och övergiven i förhållande till sina föräldrar. 
 
Vissa ungdomar uppvisar ett asocialt beteende. Dessa ungdomars livssituation karaktäriseras 
av en känsla av normlöshet och socialt fjärmande (Brennan (1980)). Sjöblom (2002) beskriver 
hur socialsekreterarna framställer vissa ungdomar som manipulativa individer och före-
tagsamma överlevare som vet hur de ska få sin vilja igenom, d.v.s. hur de ska kunna få hjälp 
med en egen bostad och att flytta hemifrån. Beskrivningen av ungdomarna som manipulativa 
individer tolkar vi som ett uttryck för diskursen om det onda barnet. Att ungdomarna ses som 
manipulativa tolkar vi som att de har inneboende negativa egenskaper. 
 
Den svåra uppväxtsituationen leder till att ungdomarna rymmer hemifrån, d.v.s. uppväxtsitua-
tionen formar ungdomarna till blivande rymmare. Detta ”formande” av ungdomarna tolkar vi 
som uttryck för diskursen där barn ses som något som utvecklas, eller något blivande (beco-
ming). Både diskursen om det oskuldsfulla barnet och diskursen om det onda barnet ryms 
inom becoming-tänkandet. Den sociala omgivningen som just dessa ungdomar växer upp i gör 
att de blir rymmare. Ungdomarna väljer inte de familjer som de föds i och de har heller ingen 
möjlighet att förändra detta.  
 
Att Stockholms Stadsmission (2004/2005) lyfter upp vikten av att arbeta med att utgå från 
ungdomen som en individ med egna rättigheter kan tolkas som exempel på diskursen om barn 
som något varande (being). De menar att ungdomen ska komma till tals och berätta sin histo-
ria utifrån sin livssituation. Vi tolkar detta som att Stockholms Stadsmission (2004/2005) ser 
ungdomar på samma nivå som de vuxna (föräldrarna) som är involverade i familjeproblema-
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tiken. Stockholms Stadsmission (2004/2005) menar dock att en del ungdomar inte kan förstå 
vidden av sin utsatthet därför behöver de hjälp med att formulera sin historia. Vi tolkar det 
som att Stockholms Stadsmission (2004/2005) till viss del medverkar till att konstruera ung-
domar till offer med syftet att ungdomarna ska få stöd i sin livssituation.  

6.1.2 Analys av temat Framställning av handlingen att rymma hemifrån 
Handlingen att rymma hemifrån framställs i vissa primärdokument (Brennan, Huizinga och 
Elliott (1978), Stein (1999), Whitbeck & Hoyt (1999), Sjöblom (2002), Slesnick (2004) och 
Stockholms Stadsmission (2004/2005; 2007)) som en allvarlig händelse och ses som en var-
ningssignal, ungdomen rymmer från en ohållbar familjesituation. Hos dessa ungdomar kan 
handlingen vara ett tecken på oförstånd och maktlöshet, då de rymmer för att de inte kan änd-
ra den rådande familjesituationen. 
 
Handlingen att rymma hemifrån förklaras bero på familjeproblematiken.  Ungdomen är en del 
av sin familj och reagerar på den ohållbara familjesituationen med att lämna hemmet. Ung-
domen ses inte som en självständig individ utan reduceras till att endast vara en del av famil-
jen. Den svåra familjesituationen tvingar ungdomen till att rymma hemifrån, med andra ord 
den svåra familjesituationen formar ungdomen till en rymmare. Här ser vi exempel på diskur-
sen om ungdomen som något som utvecklas, eller något blivande (becoming).  
 
Ungdomens personliga egenskaper uppmärksammas också vid beskrivningen av handlingen 
(Brennan, Huizinga & Elliott (1978), Stein (1999), Whitbeck & Hoyt (1999), Sjöblom (2002), 
Slesnick (2004) och Hagan och McCarthy (2005)). Handlingen anses bero på individuella 
brister hos ungdomen, i dennes personlighet. Handlingen framställs som ett avvikande bete-
ende, och likställs med t.ex. kriminalitet och asocialitet. Handlingen är avvikande eftersom 
ungdomen genom att rymma hemifrån bryter mot den rådande uppfattningen i samhället som 
styr hur och när ungdomen ska lämna föräldrahemmet. Stockholms Stadsmission 
(2004/2005) lyfter fram en annan aspekt och ser rymningen som ett tecken på styrka och 
mognad hos ungdomarna och att de genom sin aktion handlar friskt då de lämnar den ohållba-
ra familjesituationen. Liknande resonemang för även Stein(1999) och Slesnick (2004).  
 
I samhället finns en uppfattning om hur socialisationsprocessen och övergången till vuxenli-
vet ska gå till. Vuxenblivandet ska ske i en viss takt och i en viss bestämd ordning vilket re-
gleras genom s.k. sociala tidtabeller (se s.17-18 i denna uppsats). Handlingen att rymma hem-
ifrån kan ses som ett tecken på ett för tidigt vuxenblivande och blir därmed ett brott mot de 
sociala tidtabellerna som finns i samhället. När ungdomen bryter mot dessa sociala tidtabeller 
kan denne få negativa reaktioner från omgivningen och handlingen betraktas som avvikande. 
Detta avvikande beteende beror på ungdomens personliga egenskaper, och det ses som en 
individuell brist. Vi tolkar detta som ett uttryck för diskursen om det onda barnet, d.v.s. det är 
”fel” på ungdomen som utför detta avvikande beteende. Enligt denna diskurs är det onda bar-
net ”farligt” för samhället och det behöver uppfostras till ”goda medborgare”, eller ”normali-
seras”.  
 
Att ungdomarna utför denna avvikande handling kan även ses som ett uttryck för styrka och 
mognad (Stockholms Stadsmission (2004/2005)), att de inte accepterar den maktlösa position 
de tilldelats i familjen utan att de försöker få till en förändring i sin livssituation. Detta tolkar 
vi som uttryck för being-tänkandet då ungdomarna ses som individer och handlande subjekt 
och inte endast som en del av sin familj.  
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6.2 Helhetsanalys av materialet 
Alla våra primärdokument tar upp den svåra uppväxtmiljön som den främsta orsaken till att 
ungdomarna rymmer hemifrån. I den svåra familjesituationen där ungdomarna växer upp har 
de mycket små möjligheter att förändra sin situation, de är offer för sin livssituation. Vi tolkar 
det som att offerbilden som ges av ungdomarna betyder att dessa ungdomar har ett slags med-
född inre godhet som inte kan utvecklas p.g.a. den livssituation de befinner sig i. Detta tolkar 
vi som diskursen om det oskuldsfulla barnet. Ungdomarna råkade födas i ”fel” familj där de 
inte får det stöd de behöver för att upprätthålla sin godhet. 
 
Vissa ungdomar framställs även som manipulativa individer som endast vill få hjälp med att 
flytta hemifrån. Vi tolkar detta som diskursen om det onda barnet, att ungdomarna anses ha 
några inneboende negativa egenskaper. Både diskursen om det oskuldsfulla barnet och dis-
kursen om det onda barnet står för uttryck av becoming-tänkandet. 
 
Handlingen att rymma hemifrån är ett normbrott mot den generella uppfattningen om hur 
vuxenblivandet ska gå till. Att lämna föräldrahemmet är en naturlig del i ungdomens sociali-
sering i samhället. Detta ska dock ske vid en viss tid enligt de sociala tidtabellerna.  Rym-
mande ungdomar agerar ”för tidigt” utifrån dessa sociala tidtabeller och får därför omgiv-
ningens negativa reaktioner på sin handling. Ungdomarna framställs som avvikare som utför 
en avvikande handling. Även i de fall då rymningen ses som ett tecken på ungdomarnas styr-
ka och mognad kvarstår uppfattningen om handlingen som något avvikande. Vi tycker oss se 
en gradskillnad i synen på avvikelse, där ”starka och mogna” ungdomars handling betraktas 
som mindre allvarlig. Dessa ungdomar tar tag i sin livssituation och försöker förändra den, 
men de ses ändå som avvikare då rymningen går emot den gällande konstruktionen av hur och 
när ungdomen kan lämna föräldrahemmet.  
 
Ungdomen är en del av familjen tills denne genom socialisationsprocessen uppnår ”tillräcklig 
social mognad”. Detta är ofta kopplat till en viss ålder och handlingen att rymma hemifrån 
anses vara en del av familjeproblematiken. Det framträder en tydlig bild i våra primärdoku-
ment av hur familjesituationen formar ungdomarna till att bli rymmare. Ungdomarna föds 
alltså inte till rymmare utan det är något de konstrueras till genom sin uppväxt. Socialisa-
tionsprocessen som diskurs är ett sätt att betrakta ungdomar som något formbart, något som är 
under utveckling - till en vuxen individ. Rymmande ungdomar har också genomgått en annan 
process, nämligen utvecklingen av ett avvikande beteende. Genom att rymma hemifrån av-
bryts formandet av ungdomen till en ”normal” vuxen individ. Ungdomen börjar däremot for-
mas till något annat – en avvikare. Ungdomen genomgår alltså ett slags ”felaktig socialisa-
tion”. Båda dessa formanden, till en ”normal” vuxen individ och till en avvikare, visar på hur 
man betraktar ungdomar som becoming. 
 
Att se ungdomar som becoming, alltså något osjälvständigt och formbart, kommer till uttryck 
även i bilden av dem som offer för sin livssituation. Offerrollen förutsätter osjälvständighet då 
ungdomarna inte själva kan råda över sin situation. Ungdomarna ses som en del av sin familj 
och betraktas inte som självständiga individer som kan agera på samma villkor som de vuxna 
familjemedlemmarna. Detta synsätt förekommer även när man betraktar handlingen att rym-
ma hemifrån som ett tecken på ungdomens styrka. Ungdomen är fortfarande inte fri att välja 
att lämna hemmet oavsett om det är en mycket svår uppväxtmiljö.  
 
I våra primärdokument har funnit endast ett exempel som kan tolkas som uttryck för diskur-
sen om barn som being, d.v.s. självständiga individer som accepteras på samma sätt som vux-
na. Stockholms Stadsmission (2004/2005; 2007) betonar vikten av att se ungdomar som indi-
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vider som ska få möjlighet att få berätta sin historia. Vi tolkar det som att ungdomarna betrak-
tas som subjekt och att de tillmäts samma värde som de vuxna i familjen vilket ger dem rätt 
att komma till tals. Detta sker dock inte inom familjen där ungdomarna är underordnade sina 
föräldrar som har tolkningsföreträde. Vi kan tolka det som uttryck för diskursen om barn som 
minoritetsgrupp, ungdomarna har en ”lägre” status än de vuxna familjemedlemmarna. Även 
om Stockholms Stadsmission (2004/2005; 2007) tar upp being-aspekten så ser vi delvis ex-
empel på becoming-tänkandet där ungdomar konstrueras (formas) till offer. Vissa ungdomar 
är inte medvetna om sin svåra livssituation (alltså att de är offer), enligt Stockholms Stadsmis-
sion (2004/2005; 2077). Därför kan de få hjälp med att konstruera sin berättelse utifrån offer-
positionen. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vi i vårt material har hittat exempel på följande diskurser 
inom becoming-tänkandet: diskursen om det onda barnet och diskursen om det oskuldsfulla 
barnet. Vi tycker oss även hittat exempel på diskursen om barn som minoritetsgrupp, som hör 
till being-tänkandet. Som vi nämnt tidigare, är diskurser och sociala konstruktioner historiskt 
och kulturellt bestämda. Att vi hittat exempel på just dessa diskurser tyder på att de har bety-
delse i de samhällen där primärdokumenten författats. Hur fenomenet framställs i forsknings-
litteraturen kan ha en koppling till vilket stöd som erbjuds till rymmande ungdomar i samhäl-
let.  
 
I våra primärdokument har vi inte hittat några tydliga exempel på följande diskurser inom 
becoming-tänkandet: diskursen om det omedvetna barnet, diskursen om barnet utifrån det 
utvecklingspsykologiska perspektivet och diskursen om barnet som ett oskrivet blad. Vi har 
inte heller funnit några tydliga exempel på följande diskurser inom being-tänkandet: diskursen 
om subgrupper inom barngruppen, diskursen om barn som social klass och diskursen om 
barn som social kategori. Att vi inte funnit klara exempel på dessa diskurser kan möjligen 
bero på att den syn på barn som diskurserna uttrycker inte förekommer i en större utsträckning 
i de samhällen som primärdokumenten representerar. 
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7. DISKUSSION 
I det här kapitlet presenterar vi en kort sammanfattning av våra resultat. Därefter presenteras 
de centrala tolkningar som vi kommit fram till i analysen av våra data och vi för en diskussion 
kring våra resultat. Sedan presenterar vi vår metoddiskussion och ger förslag till fortsatt 
forskning. 

7.1 Kort sammanfattning av resultat 

Vår frågeställning var: Hur framställs fenomenet ungdomar som rymmer hemifrån i forsk-
ningslitteraturen? 

Vi har valt att besvara vår frågeställning med hjälp av två teman som vi ansett vara centrala i 
vårt material. Dessa teman var: Framställning av ungdomarna som rymmer hemifrån och 
Framställning av handlingen att rymma hemifrån. 

Vi har kommit fram till att det inte finns någon enhetlig bild av ungdomarna som rymmer 
hemifrån. Även handlingen att rymma hemifrån beskrivs på olika sätt. Ungdomarna beskrivs 
dock ofta som offer för svåra livsomständigheter och rymningen anses vara en reaktion på en 
allvarlig situation i hemmet. Vi har också funnit en annan beskrivning av ungdomarna som 
starka manipulativa individer där handlingen ses som en individuell brist hos ungdomen. 
Handlingen att rymma hemifrån framställs som ett brott mot den allmängiltiga uppfattningen 
om när och hur ungdomen ska lämna föräldrahemmet. Oavsett om rymningen anses vara ett 
tecken på mognad eller oförstånd hos ungdomen betraktas handlingen som något avvikande 
från den rådande normen i samhället. 

7.2 Centrala tolkningar och diskussion kring resultat 

Vi har tolkat vårt material utifrån socialkonstruktionistisk teori och det nya barndomssociolo-
giska paradigmet. I våra tolkningar har vi sökt efter konstruktioner av hur ungdomarna som 
rymmer hemifrån och hur handlingen att rymma hemifrån framställs i våra primärdokument.  

När det gäller framställningen av ungdomarna har vi funnit två olika konstruktioner. Den ena 
konstruktionen är diskursen om det oskuldsfulla barnet där ungdomen ses som offer för svåra 
livsomständigheter och inte har möjlighet att utveckla sin inneboende godhet. Den andra kon-
struktionen är diskursen om det onda barnet där ungdomen ses som en manipulativ individ 
som antas ha inneboende negativa egenskaper.  

Handlingen att rymma hemifrån konstrueras i primärdokumenten som ett avvikande beteende 
och ses som ett brott mot de sociala tidtabellerna som finns i samhället. Ungdomarna förvän-
tas genomgå socialisationsprocessen och genom denna formas till vuxna individer. Rymning-
en beskrivs i termen av det för tidiga vuxenblivandet och ses som ett slags ”felaktig socialisa-
tion” där ungdomen konstrueras till rymmare. Detta oavsett konstruktionen av ungdomen som 
offer eller som manipulativ individ.  
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Både konstruktionerna av ungdomarna och konstruktionen av handlingen visar på ett beco-
ming-tänkande där ungdomen ses som något osjälvständigt och formbart. Being-tänkandet har 
vi endast funnit ett exempel på i våra primärdokument, Stockholms Stadsmission (2004/2005; 
2007), där vikten av att se ungdomar som självständiga individer poängteras. Primärdokumen-
tets beskrivning av ungdomarna kan ses som exempel på diskursen om barn som minoritets-
grupp, som är underordnad de vuxna i samhället.  

De flesta av våra primärdokument har intervjuat rymmande och/eller hemlösa ungdomar. 
Forskarna har därmed lyssnat på ungdomarnas egna berättelser om sin livssituation. En alter-
nativ tolkning skulle kunna vara att se detta som ett slags being-tänkandet då forskarna gav 
ungdomarna möjlighet att berätta om sitt liv. Men inom being-tänkandet betraktar man ung-
domar som självständiga individer med lika värde som vuxna, eller subjekt. Vi anser inte att 
detta förhållningssätt gentemot ungdomar uttrycks i primärdokumenten. Även om ungdomar-
na får komma till tals så beskrivs de i första hand som offer för svåra omständigheter, eller 
objekt som inte har särskilt stora möjligheter att påverka livssituationen. Med beaktandet av 
detta har vi valt att tolka vårt material som vi gjort. 

Det nya barndomssociologiska paradigmet presenteras utförligt av James, Jenks och Prout i 
boken Theorizing Childhood som kom ut 1998. Sättet att analysera barn och barndomen i 
termer av becoming och being är därmed relativt nytt. De flesta av våra primärdokument be-
traktar inte barn som självständiga sociala aktörer och ser dem därmed som becoming. Stock-
holms Stadsmission har tydligt uttalat att de som frivillig organisation arbetar helt på uppdrag 
av ungdomen, vilket avspeglar ett slags being-tänkande. Stockholms Stadsmissions 
(2004/2005; 2007) beskrivning av ungdomarna har dock inslag av becoming-tänkande, då 
ungdomarna konstrueras som offer för svåra livsomständigheter. Vi tror att detta möjligen kan 
förklaras med att de som frivillig organisation är beroende av utomstående bidragsgivare för 
finansiering av sin verksamhet vilket i sin tur kanske kan påverka hur de beskriver sina klien-
ter i sina rapporter. Om ungdomarna framställs som offer i behov av stöd kan Stockholms 
Stadsmission genom sin verksamhet erbjuda detta stöd. Om ungdomarna däremot beskrivs 
som starka individer som är kapabla att klara av den svåra situationen som de befinner sig i 
blir Stockholms Stadsmissions verksamhet kanske inte lika betydelsefull. 

Utifrån våra resultat kan vi se att det nya sättet att se barn som självständiga individer inte 
tycks vara särskilt framträdande i forskningen inom det studerade området. Trots att både 
ungdomarna och handlingen kan framställas på olika sätt står dessa olika beskrivningar för 
diskurser om barn som becoming. Det kan ta en viss tid för ett nytt synsätt att få fäste inom 
forskningen. Det nya synsättet att se barn som självständiga sociala aktörer förutsätter att man 
ändrar det invanda tankesättet att betrakta barn som ofullständiga vuxna. Att vi inte hittat så 
många exempel på being-tänkandet i våra primärdokument kan tyda på att det nya barndoms-
sociologiska paradigmet inte var fullständigt etablerat i forskningsvärlden när primärdoku-
menten skrevs. 

7.3 Metoddiskussion  

Vi har valt att göra en kunskapsöversikt av fenomenet ungdomar som rymmer hemifrån för att 
få en överblick av hur fenomenet framställs i forskningslitteraturen. Kunskapsöversikten base-
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ras på information från redan granskade publikationer därför anser vi att trovärdigheten i ma-
terialet är hög. Visserligen kan även detta material innehålla vissa brister men vår förhopp-
ning är att våra noggrant utvalda primärdokument avspeglar kunskapsläget på ett bra sätt.  

När vi gjort vår litteratursökning valde vi de sökord vi bedömde ha relevans för vårt intresse-
område. En brist med vår uppsats skulle kunna vara att vi genom att precisera våra littera-
tursökningar med valda sökord eventuellt missat relevanta publikationer som varit inlagda i 
databasen Social Services Abstracts under andra sökord. 

I vårt uppsatsarbete har vi använt oss av olika typer av primärdokument, både kvalitativa och 
kvantitativa studier. Alla våra primärdokument presenterar resultat från intervjuer med rym-
mande ungdomar. I vissa fall har kvalitativa intervjuer med ungdomarna genomförts (t.ex. 
öppna intervjuer i Slesnick (2004)), i andra primärdokument har enkäter använts för datain-
samling (t.ex. Stein (1999)).  Vissa primärdokument har även intervjuat professionella (t.ex. 
intervjuer med socialsekreterare i Sjöblom (2002)) och ungdomarnas föräldrar (t.ex. Whitbeck 
& Hoyt (1999)) och fått fram deras framställning av fenomenet ungdomar som rymmer hem-
ifrån.  Som vi nämnt tidigare, är Stockholms Stadsmissions rapporter (2004/2005; 2007) kun-
skapsmässigt uppbyggda på ett annat sätt än våra övriga primärdokument då de använder sig 
både av vetenskapliga studier och av egen insamlad data. Våra primärdokument studerar alltså 
fenomenet ungdomar som rymmer hemifrån utifrån olika infallsvinklar och med hjälp av oli-
ka metoder vilket gör att primärdokumenten till viss del ger olika framställningar av fenome-
net. Vi har tagit hänsyn till dessa olikheter vid bearbetning av materialet och beaktat detta i 
analysarbetet. Vi har försökt vara noga med att redogöra för vems framställning av fenomenet 
som presenteras (t.ex. presenteras socialsekreterares beskrivning av ungdomarna i Sjöblom 
(2002)). I metoddelen ger vi beskrivningar av primärdokumenten där vi redogör för vilken typ 
av data primärdokumentet innehåller och vem som intervjuats. Detta ger läsaren möjlighet att 
värdera våra primärdokument och ta ställning till metod- och perspektiv olikheter mellan dem.  

De flesta publikationer som vi läst och använt oss av i vårt arbete var på engelska vilket inne-
burit att vi gjort många översättningar. Vi är medvetna om att det är svårt att undvika att man 
till viss del lägger på sina egna tolkningar av texten när man översätter från främmande språk. 
Vi har därför valt att presentera citat från våra engelskspråkiga primärdokument på original-
språket. De resonemang som vi presenterar före varje citat i resultatdelen har vi försökt över-
sätta så ordagrant som möjligt. De presenterade citaten är endast en del av vårt omfattande 
material och har valts utifrån de teman vi bedömt vara centrala. Detta får till följd att vissa 
citat har utelämnats. En annan undersökare hade kanske valt andra citat utifrån andra teman. 

En större del av våra teoretiska utgångspunkter är hämtad ur boken Theorizing Childhood 
(James, Jenks & Prout, 1998) vilken endast finns på engelska. Vi har översatt de centrala re-
sonemangen med koppling till vår forskningsfråga samt benämningar på diskurser om barn 
efter bästa förmåga. Vår intention har varit att översätta så ordagrant som möjligt utan att för-
ändra meningen i boken. Som vi nämnt tidigare, är vi är medvetna om att översättning kan 
innebära att texten till viss del tolkas av en översättare. När vi presenterat teorin har vi lagt in 
egna tolkningar då denna teori var helt okänd för oss. Detta kan ha påverkat vår tolkning av 
materialet som helhet. 
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De tolkningar vi presenterar i vårt arbete är gjorda utifrån våra valda teoretiska utgångspunk-
ter. Hade vi valt andra teorier vid analys av materialet är det troligt att vi hade tolkat materia-
let annorlunda då teorin påverkar både datainsamling och dataanalys. En tolkning påverkas 
också av forskarens förförståelse och förkunskap därför hade en annan undersökare kunnat 
tolka materialet annorlunda även om den teoretiska utgångspunkten varit detsamma.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att fortsätta studera barn och barndom utifrån det nya barndomsso-
ciologiska paradigmet för att se om synen på barn förändras över tiden och om being-
tänkandet blir mer vanligt.  

Att göra intervjuer med barn utifrån detta perspektiv kan ge ytterligare kunskap om deras 
livsvillkor. Det skulle också vara intressant att göra etnografiska studier kring barn som en 
unik grupp i samhället för att öka vår kunskap om denna grupp. 

När det gäller ungdomar som rymmer hemifrån behövs fortsatt forskning då det visat sig att 
området är relativt outforskat i Sverige. Fenomenet existerar och bör uppmärksammas mer för 
att ungdomarna ska få det stöd de själva säger att de behöver. En kartläggning av rymmande 
ungdomar i Sverige tycks vara nödvändig för att se omfattningen av fenomenet i landet.  

För att få ytterligare en dimension på det studerade fenomenet kan man göra en liknande stu-
die utifrån andra teoretiska utgångspunkter. För att få en heltäckande bild av problematiken 
kan en multidimensionell analys vara möjlig. 
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