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Titel: ”En sista utväg” 

Gymnasieungdomars föreställningar kring ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån. 

 

Författare: Jenny Hammarlund & Marianna Malmsten 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to examine high school students conceptions of young people 

who run away or get thrown out of their homes. Earlier research shows that this group of 

young people often come from families were physical, psychological and sexual abuse is 

reappearing factors. They often face a life of homelessness, drug abuse and prostitution. Still 

there is little research done about this phenomenon and what kind of help and support these 

young people could need. This study was done in a qualitative approach with the use of focus 

groups. The results were analyzed through the theoretical views of socialconstructivism and 

theorizing childhood and were also compared with earlier research. The results showed that 

about half of the participants had in some point in their life run away from home. They 

expressed that they thought that there are many young people who run away or get thrown out 

of their homes each year and that many of them probably don´t come to the knowledge of the 

social services. Their thoughts of what risks youths may encounter on the streets accord with 

results from earlier research. They also think that friends are the most valuable in terms of 

help and support.  

 

 

Keywords: Youth, runaways, thrown-outs, focus group, socialconstructivism, theorizing 

childhood 
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Förord 
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för det stöd som vi inte hade klarat oss utan.  
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1. Inledning 
I följande avsnitt presenteras problemformulering, studiens syfte och frågeställningar. Det 

redogörs för uppsatsens disposition samt den förförståelse som fanns innan denna studie 

påbörjades. Anknytningen till socialt arbete redovisas samt de centrala begrepp som studien 

rymmer. 

 

1.1 Problemformulering 
Studier gjorda i Leeds, England från 1993 visar på att en av sju ungdomar under sexton år 

någon gång har rymt hemifrån över minst en natt (Stein, Rees & Frost, 1994). Om denna 

siffra kunde användas för att beräkna antalet ungdomar som rymmer i hela England skulle 

siffran hamna på cirka 10,000 ungdomar som rymmer hemifrån innan de fyllt sexton år 

(ibid.). Forskningen visar samtidigt att ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån ofta 

kommer från problematiska hemförhållanden där våld, sexuella övergrepp, missbruk och 

försummelse är återkommande faktorer (jmf. exempelvis Hutson & Liddiard, 1994; Sjöblom, 

2002; Stein, 1999). Enligt Sjöblom (2002) kan forskning om ungdomar som rymmer eller 

kastas ut hemifrån gjord i Storbritannien ses vara mer jämförbart med svenska förhållanden än 

forskning gjord till exempel i USA, då lagstiftningen i Storbritannien liknar den lagstiftning 

som finns i Sverige. Sjöbloms undersökning visar på att det hos socialtjänsten i Stockholm 

aktualiserades 192 ungdomar som rymt eller kastats ut hemifrån under år 1997. Dock 

uttryckte socialsekreterarna i studien att det troligen fanns ett stort mörkertal då det kan finnas 

många föräldrar och ungdomar som väljer att inte kontakta socialtjänsten (ibid.). Enligt sjätte 

kapitlet i föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, en god fostran samt trygghet. För många 

ungdomar finns inte dessa förutsättningar i deras hemmiljö, då föräldrarna inte kan ge dem det 

som de av samhället anses behöva samt vad de själva upplever som viktigt i ett hem. En del 

ungdomar känner då att de måste söka sig någon annanstans och kan uppleva att de inte har 

något annat val än att rymma hemifrån. Andra ungdomar blir utkastade hemifrån men vilka 

anledningar som kan ligga till grund för detta kan variera. En del föräldrar upplever att de inte 

klarar av sina barn längre, de vet inte vad de ska ta sig till och söker i vissa fall socialtjänstens 

hjälp med att få bukt med ungdomen (Sjöblom, 2002). 

    Frågan om hur ungdomar själva upplever situationen är högst intressant, då detta är ett 

relativt outforskat fenomen, framförallt i Norden (Andersson & Swärd, 2007). Vilka 

valmöjligheter finns det för ungdomar idag och vad skulle de vilja ha hjälp med om de själva 

skulle befinna sig i en situation där de har rymt eller kastats ut hemifrån? 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka och ta del av gymnasieungdomars föreställningar 

kring ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån. Syftet skall besvaras med följande 

frågeställningar: 

 

 Vilken bild har intervjupersonerna av ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån? 

 Hur upplever intervjupersonerna att de skapat sin bild av ungdomar som rymmer eller 

kastas ut hemifrån? 

 Hur diskuterar intervjupersonerna kring samhällets stöd och insatser när det gäller 

ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån? 

 Hur diskuterar intervjupersonerna kring vuxenblivandet hos ungdomar som rymmer 

eller kastas ut hemifrån? 
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1.3 Uppsatsens disposition 
I det första kapitlet presenteras problemformulering, syfte och frågeställningar samt 

förförståelse och anknytningen till socialt arbete. I följande kapitel redovisas tidigare 

forskning relaterat till ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån. I det tredje kapitlet 

behandlas studiens teoretiska utgångspunkter samt motiv till de valda teoretiska perspektiven. 

Sedan följer ett kapitel om den använda metoden som innehåller bland annat vetenskaplig 

position för studien, metod för datainsamling, urval samt diskussion om validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. I det femte kapitlet redovisas studiens resultat och analys samt 

sammanfattning kring studiens resultat för att sedan avsluta med ett diskussionskapitel där det 

bland annat ingår diskussion av resultat och slutsatser, sammanfattande diskussion samt 

förslag till vidare forskning. 

 

1.4 Förförståelse och studiens avgränsning 
Vår förförståelse innan studiens början handlade främst om kunskap kring gatubarn och 

mindre om ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån. Förförståelsen grundar sig delvis 

på den bild som media framställt om fenomenet och delade erfarenheter från vänner och 

bekanta. Förförståelsen grundar sig dock även i en fördjupningsuppgift om fenomenet 

gatubarn som gjordes innan studiens början. I denna fördjupning ingick även delar om 

ungdomar och barn som rymmer eller kastas ut hemifrån. Den tidigare forskning som 

sammanställdes om gatubarn gav bilden av ett komplext fenomen som beroende av definition 

kan finnas överallt i världen, även i nordiska länder. Dock ansågs ordet ”gatubarn” fortfarande 

avlägset i förhållande till en svensk kontext och det valdes därför att inte använda det 

begreppet i denna studie. Denna studie koncentrerar sig därför enbart på den forskning som 

fokuserar på ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån.   

1.5 Anknytning till socialt arbete 
Anknytningen till socialt arbete har setts som högst relevant, då forskningen visar på att det 

finns ett flertal ungdomar som kommer till socialtjänstens kännedom i Stockholm varje år 

med anledning av att de rymt eller kastats ut hemifrån (Sjöblom, 2002). Samma forskning 

visar även att det kan finnas ett stort mörkertal av ungdomar som väljer att inte anmäla detta 

till socialtjänsten av olika anledningar. För att kunna hjälpa ungdomar på bästa sätt behövs en 

kunskap kring hur de tänker. Det kan därför anses viktigt att inta ett ungdomsperspektiv för 

att få reda på hur ungdomar själva resonerar kring ungdomar som rymmer eller kastas ut 

hemifrån. Denna kunskap tror vi delvis kan erhållas genom att fråga ungdomar vad de själva 

skulle vilja ha hjälp med om de hamnade i en liknande utsatt situation.  

1.6 Definitioner av centrala begrepp 
Hem: Andersson och Swärd (2007) skriver om ett hem som inte bara en bostad i form av ett 

fysiskt rum och en plats att vistas på, utan hemmet eller bostaden har även en rad omätbara 

värden av bland annat känslomässig natur vilket påverkar både en individs identitet och 

självbild. Sjöblom (2002) tar även upp att begreppet hem ofta kan kopplas ihop med 

begreppet familj. Denna studie har valt att definiera hem utifrån ovanstående beskrivningar. 

 

Ungdom: Ungdomen kan ses som en social kategori, något kulturellt samt som både en 

fysiologisk- och psykologisk utvecklingsfas vilket gör det till ett komplext begrepp (Sjöblom, 

2002).  Det är även viktigt att ha den historiska och sociala konstruktionen i åtanke när 

begreppet diskuteras. Enligt Sjöblom (ibid.) är ålderskategorisering det vanligaste sättet att 

definiera ungdomar i vår kulturella kontext. Forskare använder sig av olika åldrar i sina 

undersökningar. I denna undersökning definieras ungdomar som en grupp mellan 13 och 18 

år, i enlighet med Sjöbloms (2002) undersökning. 
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Rymma eller kastas ut hemifrån: Sjöblom (ibid.) tar upp att termen att rymma eller kastas 

ut hemifrån kan ses som en flykt från familjen eller som ett ofrivilligt uppbrott från familjen. 

Stein (1999) skriver att de bägge fenomenen att rymma eller kastas ut hemifrån ofta är 

sammanflätade med varandra. Denna studie har valt att definiera handlingarna att rymma eller 

kastas ut hemifrån som en handling där ungdomen, antingen självvalt eller ofrivilligt, är 

tvungen att lämna sitt hem samt är frånvarande från hemmet under minst ett dygn utan 

föräldrarnas beslut eller medgivande.  

 

Vuxenblivande: Barn kan ses som en social kategori som är bestämd utifrån skillnaden 

mellan barn och vuxna (Näsman, 2004). Både i lagstiftning, vetenskaper och informell 

normbildning kan barn ses som individer i blivande. Barns utveckling kan knytas an till 

biologiska, psykiska och sociala processer som de måste genomgå innan de kan betraktas som 

vuxna. Näsman (ibid.) skriver även att problem som återkommer för barn i en viss ålder och 

är av betydelse för dem, främst som barn, har ändå visat sig påverka deras liv. Denna studie 

ser vuxenblivandet som den ovanstående process som barn går igenom på vägen mot 

vuxenlivet.  

2. Tidigare forskning kring ungdomar som rymmer eller kastas 
ut hemifrån  
Denna del av studien kommer enbart att koncentrera sig på forskning kring ungdomar som 

rymmer eller kastas ut hemifrån. I litteraturen görs ofta liten skillnad mellan dessa begrepp 

och ung hemlöshet, då fenomenen ofta har liknande bakgrund och uttrycksform. Detta gör att 

det inte alltid går att undvika fenomenet hemlöshet när det talas om ungdomar som rymmer 

eller kastas ut hemifrån. I denna studie kommer dock ung hemlöshet inte diskuteras mer 

ingående.  

    En studie om vilket socialt problem som helst, börjar ofta med en definition av problemet 

eftersom det kan beskrivas och upplevas olika (Hutson & Liddiard, 1994). Ungdomar som 

rymmer eller kastas ut hemifrån är ett komplext fenomen på många olika sätt. För att förstå 

dess komplexitet är det viktigt att se hur tidigare forskning tagit sig an problemet och hur 

fenomenet kan förstås utifrån det. Nedan följer en orientering i tidigare forskning utifrån det 

syfte och frågeställningar denna studie är baserad på.   

 

2.1 Hur beskriver forskningen ungdomar som rymmer eller kastas ut 
hemifrån?  
Det finns en oklar distinktion mellan unga som rymmer hemifrån och unga hemlösa när det 

kommer till såväl forskning, olika undersökningar och medias rapportering om fenomenet 

(Hutson & Liddiard, 1994). Det kan dock ses som viktigt att se och ta ställning till både 

skillnaderna och likheterna som författarna menar existerar, annars finns risken att bilden av 

de två fenomenen blir vilseledande eller förvirrande. Den mest grundläggande skillnaden 

mellan unga hemlösa och unga som rymmer hemifrån är åldern, när det enligt lag är tillåtet 

för en ungdom att lämna hemmet. En definierad ålder för när det är lagligt att lämna hemmet 

är komplicerat i alla länder. I Storbritannien kan exempelvis en ungdom som fyllt 16 år lämna 

hemmet om denne har vårdnadshavarens tillstånd (ibid.). Samtidigt har myndigheterna 

möjligheten att enligt lag ta hand om en person under 17 år som de tror befinner sig i, eller 

kan utsättas för fysisk eller psykisk fara av något slag. Detta gör åldern 17 år väldigt viktig i 

Storbritannien när det gäller att bedöma om en ungdom är en rymling eller en hemlös. Det 

råder även tveksamheter i Sverige när det kommer till vilken ålder en ungdom måste befinna 

sig i för att betraktas som vuxen. I Sverige kan ungdomen till exempel vara myndig vid 18 års 
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ålder men så länge denne går kvar i gymnasiet är föräldrarna försörjningspliktiga 

(Föräldrabalken). Självständigheten kan här ses hamna i en gråzon. Näsman (2004) menar att 

det finns en ålderssortering i samhället som bygger på en stereotypisering av olika åldersfaser 

och vilka egenskaper som tillskrivs individer som befinner sig i dessa faser. Åldern är bland 

annat högaktuell när det kommer till lagstiftning och individens rättigheter och skyldigheter. 

De sociala tidtabellerna definierar vad som är normalt under dessa olika livsfaser och skapar 

på så sett en social ordning i samhället som är social konstruerad och föränderlig genom tid 

och samhälle (ibid.).  

    Enligt Van der Ploeg & Scholte (1997) kan runaway situationen beskrivas som en situation 

där ungdomen är borta från sitt hem eller boende, minst över en natt, utan lov från sina 

föräldrar eller annan ansvarig vuxen. Stein (1999) använder däremot i sin undersökning 

termen ”running away” för att innefatta både unga människor som lämnar hemmet utan lov 

samt unga som blivit tvingade att lämna hemmet av sina vårdnadshavare. Sjöblom (2002) 

skriver emellertid att uttrycken att rymma och att kastas ut hemifrån kan ges olika innebörd: 

Att rymma kan ses som synonymt med att fly, desertera, undkomma, undslippa, smita och 

avvika medan att bli utkastad kan ses som synonymt med att utestängas eller att tvingas bort 

mot sin vilja. Författaren (ibid.) påpekar dock även att ungdomar som rymmer eller kastas ut 

hemifrån är ett komplext fenomen. De två begreppen sammanflätas ofta med varandra och 

kopplas även med andra fenomen vilket gör det svårt att avgränsa vad som egentligen 

innefattas i fenomenet ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån (ibid.). Hon menar 

samtidigt att kategorin ”runaways” enligt internationell forskning kan sägas innefatta 

ungdomar som rymmer hemifrån, blir utkastade, rymmer från institutioner, är hemlösa eller 

som lever på gatan. Hur ungdomens uppbrott från hemmet kommer att definieras hänger i 

slutändan ändå samman enligt författaren med vem som beskriver och tolkar det som hänt. En 

ungdom kan betrakta sig som utkastad och tvingad hemifrån medan föräldrarna exempelvis 

uppfattar att ungdomen har rymt hemifrån (ibid.). 

    I Norden finns inte mycket forskning när det gäller hemlösa barn och ungdomar 

(Andersson & Swärd, 2007). Detta motiveras med att det troligen inte setts som ett större 

problem i samhället (ibid.). Den forskning som dock är gjord i Sverige av Sjöblom (2002) 

visar på att cirka åtta procent av de ungdomsfall som kom till socialtjänstens kännedom i 

Stockholms kommun 1997, var fall där ungdomar rymt eller kastats ut hemifrån. Enligt 

författaren ska dock dessa resultat tolkas med försiktighet och med vetskapen om att det med 

dessa resultat inte går att mäta frekvensen av ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån i 

Stockholm under ett år. Det kan finnas ett okänt antal fall av unga som rymmer eller kastas ut 

hemifrån som inte kommer till socialtjänstens kännedom, bland annat fall av lägre 

svårighetsgrad samt fall där ungdomar avsiktligt undviker kontakt med socialtjänsten (ibid.). 

2.2 Varför rymmer eller kastas ungdomar ut hemifrån? 
För många unga kvinnor och män är en av de vanligaste orsakerna till hemlöshet att de flyr 

från våldsamma situationer i hemmet eller institutionsvården (jmf. Hutson & Liddiard, 1994; 

Wardhaug, 2000). Forskning visar att barn och ungdomar på gatan ofta kommer från familjer 

med en multiproblematik (Van der Ploeg & Scholte, 1997). Övergrepp av både fysisk och 

psykisk natur, sexuella övergrepp, missbruk och försummelse är återkommande faktorer i 

dessa barns hemförhållanden (jmf. Hutson & Liddiard, 1994; Sjöberg, 1992; Sjöblom, 2002; 

Stein, 1999; Stein, Rees & Frost, 1994; Van der Ploeg & Scholte, 1997). Vissa tillhör även 

hemlösa familjer, har väldigt få viktiga vuxna i sin omgivning, är ofta socialt isolerade och 

har dåliga erfarenheter från skolvärlden och lärare (Stein, 1999; Van der Ploeg & Scholte).  

De flesta hemlösa ungdomarna har varit i kontakt med sociala myndigheter redan innan 

uppbrottet hemifrån, men dessa har dock inte förmått att hjälpa dem (Sjöberg, 1992; Sjöblom, 

2002; Stein, 1999; Stein, Rees & Frost, 1994; Van der Ploeg & Scholte, 1997). Enligt siffror 
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av Van der Ploeg och Scholte (1997) har ca 60% av hemlösa ungdomar blivit utkastade från 

institutioner för att man inte kunnat hantera deras beteende och mer än hälften av ungdomarna 

blev hemlösa efter att ha rymt från institutioner och inte hemifrån (ibid.). Även Sjöblom 

(2002) säger att en ung människa som varit omhändertagen löper en större risk att drabbas av 

hemlöshet.  

    Stein (1999) menar att unga som rymmer hemifrån troligtvis har erfarit problem i de flesta 

ovanstående områden. Det kan diskuteras ifall ungdomens beteendeproblematik kan ses som 

en anledning för att denne hamnat på gatan eller om det är en konsekvens av det hårda 

gatulivet (jmf. Hutson & Liddiard, 1994; Stein, 1999; Van der Ploeg och Scholte, 1997). 

Diskussionen hos ovanstående författare går kring att båda delarna har betydelse för varandra. 

Författarna (ibid.) nämner att unga som blir hemlösa ofta har en historia av 

beteendeproblematik samtidigt som livet på gatan ökar dessa problem och gör dem värre. De 

(ibid.) säger även att flera riskfaktorer ofta finns närvarande redan innan ungdomen blir 

hemlös, exempelvis kriminalitet, alkohol- och/eller drogberoende, prostitution och problem i 

skolan. Många av dessa faktorer kan även leda till att ungdomen blir tvingad att lämna 

hemmet, då föräldrarna inte längre klarar av att ta hand om ungdomen (ibid.). I Sjöbloms 

(2002) undersökning kom socialsekreterare i kontakt med familjer där föräldrarna ringde in 

till socialtjänsten i desperation och ville att samhället skulle ta över ansvaret för deras 

ungdomar. Konflikter hemma angavs som den största anledningen till problematiken. 

Socialsekreterarna i undersökningen uttryckte även att föräldrar som söker hjälp för sin 

ungdom har ökat.  

    Sjöblom (1995) har i sin tidigare forskning undersökt varför ungdomar rymmer hemifrån. 

Hon intervjuade 15 ungdomar som rymt eller kastats ut hemifrån samt deras föräldrar. Hon 

fann att konfliktnivån var hög i samtliga familjer, framförallt mellan mor och dotter. Alla 

ungdomar i studien visade upp ett tidigare eller ett pågående asocialt beteende med inslag av 

skolk från skolan, våld och misshandel, kriminalitet och missbruk. Övervägande delen (60 %) 

av ungdomarna i studien kom från enföräldersfamiljer, som oftast bestod av en ensamstående 

mamma (ibid.). En övervägande del av ungdomarna uppgav också att de hade en dålig 

kontakt med sin mamma, detta framkom främst bland flickorna. Alla familjer i studien hade 

drabbats av olika psykosociala sårbarhetsfaktorer såsom exempelvis skilsmässa, arbetslöshet, 

missbruk eller sjukdom/handikapp. En del ungdomar pekade ut tiden för skilsmässan mellan 

föräldrarna som den tid då deras problem började. Av de 15 intervjuade ungdomarna uppgav 

nio att de hade rymt hemifrån, fem uppgav att de hade både rymt och blivit utkastade 

hemifrån och en hade blivit utkastad från sin familj (ibid.). 

    Enligt Sjöbloms (2002) undersökning om socialsekreterarnas perspektiv om när ungdomar 

rymmer eller kastas ut hemifrån, framställde socialsekreterarna ungdomarna som offer för 

svåra livs förhållanden men att ungdomarna ibland också sågs som manipulativa individer, 

som för att uppnå sina egna syften, försökte utnyttja systemet på olika sätt. Det nämndes att 

ungdomarnas egna berättelser om föräldrarna, hemmiljön och deras egen situation ofta gavs 

liten trovärdighet (ibid.). Uppgifterna om att en ungdom rymt eller kastats ut hemifrån kunde 

enligt socialsekreterarna i studien komma från olika källor. Ibland var det andra myndigheter 

eller institutioner som gjorde anmälningar om försvinnandet. Ibland tog ungdomar och 

föräldrar själva kontakten med socialtjänsten, medan det i andra fall kunde vara skolkuratorn, 

skolsköterskan eller rektorn på den unges skola (ibid.). 

    Det är viktigt att nämna att litteraturen även tar upp ungdomar som rymmer i sökandet efter 

äventyr och något mer spännande och givande än det de upplever hemma (jmf. Rizzini & 

Butler, 2003; Van der Ploeg & Scholte, 1997). Enligt Rizzini och Butlers (2003) 

undersökning var det få barn som nämnde problem hemma som en orsak att lämna hemmet. 

Många gånger fanns en dröm om frihet i bilden och ofta hade barnen även familjemedlemmar 

eller bekanta som lämnat hemmet och blivit oberoende (ibid.). 
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    Enligt Stein (1997) kan det finnas en fara med att kategorisera ungdomen till enbart ett visst 

problem när problemet oftast egentligen är mycket större än så. Enligt författaren finns risken 

att bakomliggande orsaker förbises, vilket kan få konsekvenser i form av att ungdomen inte 

får den hjälp denne egentligen skulle behöva (ibid.).  

2.3 Hur lever ungdomarna på gatan? Vilka risker kan de utsättas för? 
Enligt Sjöbloms (2002) undersökning var de flesta socialsekreterarna eniga om att de 

ungdomar som rymde och kastades ut hemifrån för det mesta sov hos någon kompis. De 

kände till en del ungdomar som sovit utomhus, men att det vanligaste ändå var att de fann 

”tak över huvudet” hos någon kompis. Stein, Rees och Frost (1994) påvisar att ungdomar som 

rymmer hemifrån ibland driver ute på stan sent på kvällar och nätter. Hemförhållandena kan 

många gånger vara mycket svåra, och kan ha varit det under lång tid. Det händer att 

ungdomar sover i bilar och tältar på sommaren. Dessa ungdomar har enligt författarnas (ibid.) 

undersökning många gånger ett eget missbruk och över hälften av ungdomarna i 

undersökningen hade stulit eller snattat medan de varit på rymmen. Åtminstone en av sju hade 

även sålt sex för pengar för att överleva. Prostitution, kriminalitet och drogmissbruk är några 

av de risker som även Sundell (1993) skriver att ungdomen kan utsättas för eller blir tvingad 

att utsätta sig själv för på gatorna. Andra negativa aspekter med att rymma som togs upp i 

Stein, Rees och Frosts (1994) undersökning var hunger, törst, ensamhet, rädsla samt fysisk 

misshandel och sexuellt utnyttjande. Samtidigt visar forskningen på positiva aspekter med att 

rymma hemifrån. I vissa fall kan det leda till en känsla av lättnad för ungdomen som genom 

att fly lämnar ett liv med missbrukande och försummande föräldrar (jmf. Stein, Rees & Frost, 

1994; Von der Ploeg & Scholte, 1997). Veale, Taylor & Linehan (2000) menar att rymningar 

även kan ses som positivt då det kan ge ungdomen en möjlighet att bearbeta både den fysiska 

och psykiska hälsan. För många barn kan beslutet att lämna hemmet för gatan vara mer 

logiskt, än att stanna kvar i en fysisk och psykisk sviken hemmiljö. Enligt Stein, Rees & Frost 

(1994) som i sin undersökning frågat unga människor som i något skede rymt hemifrån och 

spenderat tid på gatan vad de kände om sitt rymmande, svarade flertalet av dem att tiden på 

gatan gav dem tid att tänka och att de fick nya vänner ute på gatan. Över hälften uttryckte 

även att de varit lyckligare på gatan, och 32 % av de tillfrågade ansåg rymmandet ha hjälpt 

dem att lösa deras problem (ibid.).  

    Van der Ploeg & Scholte (1997) visar på att det finns viss skillnad mellan ungdomar som 

rymt hemifrån och ungdomar som blivit utkastade från sina hem när det kommer till olika 

riskfaktorer. Ungdomar som har blivit utkastade lider till större del av depression än de 

ungdomar som rymt hemifrån. Viss forskning visar även på att specifikt ungdomar som blivit 

utkastade eller bortstötta av sina föräldrar och/eller samhället löper större risk för att bli 

hemlösa ungdomar (ibid.). 

    Att lämna gatan och återvända hem eller tas in på institution, kan ske både frivilligt och 

ofrivilligt (Rizzini & Butler, 2003). Detta kan göra stor skillnad för ungdomens framtid. Om 

anledningen att lämna gatan är för att ungdomen själv väljer detta, finns det större chans att 

förändringen blir hållbar. Däremot om anledningen är att ungdomen inte längre kan stanna 

kvar på gatan på grund av omöjliga levnadsförhållanden, är läget mer instabilt och ofta 

rymmer ungdomen igen när denne samlat på krafterna. Att bli tvingad att lämna gatan genom 

att till exempel bli tvångsintagen på institution ses ofta av ungdomen inte ens som ett 

lämnande utan enbart som en paus från gatulivet (ibid.).  

2.4 Vad finns det för stöd och insatser?  
Det finns väldigt få specifika program för att förebygga hemlöshet bland unga, allmänt i 

världen, samt inom litteraturen (Van der Ploeg & Scholte, 1997). Författarna skriver att ”som 

tur är” så är inte hemlöshet bland unga ett statiskt tillstånd eller ett tillstånd som enbart har 
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hemlösheten som problematik. Vanligtvis är hemlöshet en effekt av eller orsak till andra 

problem såsom ungdomskriminalitet, missbruksproblem och att rymma hemifrån. Många av 

dessa problem, såsom att rymma hemifrån, kan i sin tur vara konsekvenser av till exempel 

familjerelaterade problem och skolrelaterade problem, som i samband med ett svagt socialt 

nätverk kan leda till ovanstående svårigheter.  I den litteratur som erhållits saknas metoder för 

stöd och insatser när det gäller specifikt ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån. 

Därför kan endast generella åtgärder och insatser presenteras här nedan.  

    I ”västvärlden”
1
 finns tusentals olika förebyggande åtgärder och program för unga i 

”riskzonen” (Van der Ploeg & Scholte, 1997).  Vissa är globala medan andra är specifikt 

utformade för specifika problem såsom missbruk, kriminalitet och aggressionsproblematik. 

Dessa program har olika mål. För det första något som författarna kallar ”primary prevention” 

som handlar om ett förebyggande arbete innan större problem visat sig. Målet är här att 

problemet inte ska uppstå. Dessa program riktar sig mot den generella populationen samt 

sårbara grupper och grupper i riskzonen. Andra program kallar författarna (ibid.) för 

”secondary prevention”. Dessa handlar om en intervention, stunden då första problemen visar 

sig. Målet är att lösa problemet eller att det inte ska förvärras. Även dessa program kan rikta 

sig mot den generella populationen och grupper i riskzonen
2
. I det förebyggande arbetet spelar 

skolan en kritisk roll i att förebygga tidiga avhopp från skolan och andra beteendeproblem 

bland unga (ibid.). Det finns enligt författarna forskning som visar på att vissa specifika 

egenskaper hos skolor gör att unga blir mer framgångsrika i skolan, detsamma gäller skolor 

som har mycket avhopp och ungdomsbrottslighet. I dessa fall handlar det först och främst ofta 

om att se till att problemen inte ökar och hålla ungdomen kvar i familjen. Om detta inte 

fungerar ska det anordnas möjligheter för ungdomen utanför familjen. Det kan även behövas 

intervention efter att en ungdomsplacering upphör. Eftervården kan bestå av att få ungdomen 

tillbaka till familjen eller att hjälpa denna socialisera sig i samhället antingen med hjälp av sin 

familj eller ensam (ibid.).  

    Vissa västerländska länder har utformat specifika program för ungdomar med kris i 

familjen (Van der Ploeg & Scholte, 1997). Även fast inte alla länder har detta, har de flesta 

länder åtminstone anordningar för unga som rymt hemifrån och som är i behov av omedelbart 

och kortsiktigt skydd och logi. I vissa fall kan ungdomen stanna där upp till fem veckor och få 

tillgång till mat, kläder och säng, samt möjlighet till konsultation och samtal med en 

professionell ”care worker” (ibid.). Till exempel i Storbritannien öppnades 1985 ”Central 

London Teenage Project” (CLTP), det första ”safe house” för unga rymlingar/hemlösa i 

England (Stein, Rees & Frost, 1994). CLTP erbjöd ungdomar husrum/inkvartering på en 

anonym adress, en chans att diskutera deras behov och skäl för att rymma hemifrån. De skulle 

även få hjälp med att planera deras nästa steg. Även ”The Childrens Society” har varit en 

“frontfigur” i att skapa möjligheter i relationen till ungdomar som har rymt hemifrån eller som 

har blivit tvingade att lämna sina hem (ibid.). Även i Sverige finns liknande projekt för 

ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån. Dessa drivs främst genom Stockholms 

Stadsmission (2008) däribland projektet ENTER som ska fungera som en mötesplats för 

ungdomar som på olika sätt kan vara stöd till varandra. 

    Enligt Hutson och Liddiard (1994) kan information om sociala problem vara en viktig del 

av preventionsprogram för att visa unga människor riskerna med att lämna hemmet eller för 

                                                 
1
 I denna studie används begreppet ”västvärlden”. Detta val gjordes då uttrycket ”västvärlden” används flitigt i 

litteraturen som behandlats och genom att behålla uttrycket minimerades risken att förlora den innebörd 

respektive författare lagt in i uttrycket när de skrivit litteraturen. Förståelsen för att uttrycket ”västvärlden” idag 

kan anses som föråldrat har tagits i åtanke, men riskerna med att använda det ansågs i slutändan inte tillräckligt 

legitima. 

 
2
 Se vidare om ”primary” och ”secondary” prevention i Van der Ploeg & Scholte (1997)  
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att uppmuntra dem att stanna. Dock kan det finnas problem med detta. Många unga känner 

ofta inget val i beslutet att lämna hemmet. Antingen kan oumbärliga hemförhållanden inte ha 

gett dem många andra alternativ än att rymma, eller så kan de ha blivit utkastade från sitt eget 

hem. Många kan även känna stor ångest vid tanken av att återvända (ibid.). 

    I Sjöbloms (2002) undersökning ansåg socialsekreterarna att i arbetet med ungdomar som 

rymmer och kastas ut hemifrån bör målet vara att arbeta utifrån ett familjeperspektiv. 

Utgångspunkten var då att föräldrarna är vårdnadshavare och att det är de som i första hand 

ska ta hand om sina ungdomar. Socialsekreterarna uppgav att det var lättare att ta ett 

familjeperspektiv än ett ungdomsperspektiv, men att det var viktigt att ungdomarna visste 

vem socialsekreteraren var och att hon eller han också var till för ungdomarna. Genom att 

skapa en relation till både ungdomen och föräldern kunde de visa att de var till för dem båda 

två (ibid.). Hon tar även upp att många unga inte vet vart de ska vända sig eller att de saknar 

förtroende för vuxenvärlden i allmänhet och för myndigheter i synnerhet. Dessa ungdomar har 

ofta varit i kontakt med socialtjänsten genom att deras föräldrar är eller har varit missbrukare. 

De är påverkade av sina föräldrars erfarenheter och berättelser. Det finns också en rädsla för 

tvångslösningar, inlåsning och att föräldrarna ska blandas in. Man vill vara bland sina 

kompisar vilket kanske är den enda trygghet man känner att man har (ibid.). 

    När insatsen varit i form av en vårdplacering för ungdomen, är det viktigt att tänka på den 

stress och eventuella kris det kan innebära för ungdomen när placeringen upphör (ibid.). 

Därför är det väldigt viktigt att det finns en planerad eftervård. Enligt viss forskning löper 

ungdomar som varit en lång tid i statlig vård, har ett uttryckt antisocialt beteende, ofta 

kommer i kontakt med polisen, har dålig närvaro i skolan/jobb och en brist på sociala nätverk 

en ökad risk att drabbas av hemlöshet (ibid.). 

2.5 Vilken påverkan har media i skapandet av bilden av ungdomar som 
rymmer eller kastas ut hemifrån? 
Hur media presenterar ett socialt problem är viktigt inte minst med tanke på dess påverkan på 

hur allmänheten väljer att se på problemet (jmf. Andersson & Swärd, 2007; Hutson & 

Liddiard, 1994). För många människor är media deras största källa för information och hjälper 

på så sett till att konstruera problemet hos dem det berör (Hutson & Liddiard, 1994). 

Massmedierna kan även ses spela en viktig roll i hur sociala problem och socialpolitiska 

frågor gestaltas och utvecklas (Andersson & Swärd, 2007). Med media menas här press (ex. 

tidningar), television, dokumentärer, organisationers rapporter samt akademiska 

uttalanden/rapporter.  

    Media och i synnerhet pressen ger enligt Hutson och Liddiard (1994) inte lika mycket 

utrymme åt alla historier med nyhetsvärde. De nyheter de väljer att presentera har med stor 

sannolikhet valts ut efter specifika egenskaper som till exempel negativa och problematiska 

historier om sex, droger och våld (jmf. Andersson & Swärd, 2007; Hutson & Liddiard, 1994). 

Meningen är här att sälja nyheterna till så många läsare som möjligt (Hutson & Liddiard, 

1994). Det är enligt författarna viktigt att komma ihåg att även fast det verkar som att pressen 

förmedlar en sann bild av ett socialt problem, så är pressen i själva verket med och 

konstruerar den bilden för läsaren. När pressen väl tagit fram en nyhet har de tendensen att 

överdriva just den del av nyheten som fick läsarna att reagera. Nyheten är inte alltid objektiv 

utan sättet pressen förmedlar en bild av ett problem har delvis att göra med dess önskan att 

förmedla en bra historia som väcker känslor hos dess läsare. Massmediernas bevakningar och 

beskrivningar är dessutom beroende av hur politiker, frivilligorganisationer och tjänstemän 

agerar och diskuterar (Andersson & Swärd, 2007). En del människor försöker göra sin röst 

hörd med medias hjälp genom att medverka i reportage, i hopp om att det kan hjälpa dem i 

deras försök att få det bättre i sin situation (ibid.). 
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    Televisionsdokumentärer är även de viktiga för hur ett problem förmedlas till allmänheten 

(Hutson & Liddiard, 1994). De fokuserar enligt författarna ofta på negativa aspekter av ett 

fenomen. Men till skillnad från pressen har de möjligheten att i och med sin längd kunna ge 

en större bild och följa ett fenomen genom en viss tid. Det meddelande de ofta vill förmedla 

till allmänheten är att inte göra samma val i livet som personerna i dokumentären (ibid.).               

    Många rapporter som skrivs om olika sociala problem och fenomen är skrivna av 

organisationer som jobbar med den utsatta gruppen. Att denna källa producerar mycket av 

materialet kring den utsatta gruppen kombinerat med att media i allmänhet ofta använder sig 

av det materialet i sina rapporteringar, gör att båda informationskällorna kan ha stor inverkan 

både direkt och indirekt på hur ett socialt problem presenteras till allmänheten (ibid.). 

Organisationer kan även ha en tendens att överdriva problem eller statistik rörande ett visst 

problem, för att skapa uppmärksamhet och hjälpa deras egna intressen (jmf. Hutson & 

Liddiard, 1994; Panter-Brick, 2000). 

    Akademiska uttalanden och rapporter står vid sidan av de andra medierna, i alla fall i teorin 

(Hutson & Liddiard, 1994). I verkligheten menar författarna att avståndet mellan pressen och 

de akademiska källorna inte är så stor. Även akademikerna möts idag av situationen där de 

måste nå ut till allmänheten och politikerna med sitt material på något sätt. De är viktigt att 

även ha i åtanke att på samma sätt som information i läroböcker blir gammal hinner även 

forskning ofta åldras innan det når ut till allmänheten (ibid.).   

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen visar på att ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån är ett 

komplext fenomen, ända från definitioner av vad som definieras som en ungdom till orsaker 

och konsekvenser av att rymma eller kastas ut hemifrån. Litteraturen på området beskriver 

fenomenet på olika sätt, dock med vissa gemensamma nämnare. Forskningen visar bland 

annat en samstämmighet angående de problematiska hemförhållanden som dessa ungdomar 

ofta kommer ifrån. De lämnar ofta ett hem där våld, sexuellt utnyttjande, försummelse och 

missbruk är återkommande faktorer (jmf. Hutson & Liddiard, 1994; Sjöberg, 1992; Sjöblom, 

2002; Stein, 1999; Stein, Rees & Frost, 1994; Van der Ploeg & Scholte, 1997). Ett liv på 

gatan, vare sig det är genom rymning eller efter att ha blivit utkastad, kan ge ungdomen tid att 

läka både psykiskt och fysiskt samtidigt som det kan leda till ytterligare problem i form av 

bland annat missbruk och prostitution (jmf. Hutson & Liddiard, 1994; Stein, 1999; Van der 

Ploeg och Scholte, 1997). Forskningen visar även att dessa ungdomar ofta inte vet vart de ska 

vända sig och känner en misstro gentemot myndigheter (Sjöblom, 2002). De har ofta varit i 

kontakt med socialtjänsten innan och kan känna en rädsla för tvångslösningar i form av bland 

annat inlåsning. Den enda trygghet de ofta känner är bland sina vänner (ibid.).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter  
Här presenteras de teoretiska referensramarna samt en motivering av lämpligheten att använda 

dessa teorier. Denna studie utgår från ett barndomssociologiskt perspektiv samt ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

 

3.1 Teorimotivering 
Fenomenet övergivna barn har hittills företrädesvis studerats ur vuxnas ståndpunkt. Väldigt få 

undersökningar har gjorts utifrån ett barnperspektiv. Det kan tänkas nytt angående 

övergivandet genom att rikta fokus på barnens synpunkter på relationer och ansvar och vilka 

som är viktiga för dem och deras plats i samhället (Panter-Brick, 2000).  

    Att ha ett barndomssociologiskt perspektiv som en av de teoretiska utgångspunkterna 

motiveras med att det barndomssociologiska perspektivet till stor del handlar om sociala 
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konstruktioner ur barns perspektiv. Barndomssociologin kan även ses bygga på det 

socialkonstruktivistiska perspektivet som därför anses lämpligt att också använda som ett 

analysverktyg i studien (jmf. Andersson & Swärd, 2007). Det kan anses viktigt att inom 

socialt arbete veta hur man når fram till de här barnen vilket är ännu en anledning till varför 

det blir viktigt att forska om barn/ungdomar utifrån deras eget perspektiv. 

3.2 Definitioner 
Socialkonstruktivism och socialkonstruktionism är två begrepp som genom litteraturen 

används på olika sätt. Det finns inga slutgiltiga definitioner på dessa begrepp. Därför är det 

viktigt att det här klargörs vilken definition som denna uppsats väljer att använda. 

    Denna studie använder sig av benämningen socialkonstruktivism i analysen då det enligt 

Sahlin (2002) är ett mer utbrett begrepp i Norden jämfört med socialkonstruktionismen 

(socialconstructionism) som är den övervägande benämningen på engelska. Den tolkning som 

görs här nedan kommer nödvändigtvis inte överensstämma exakt med andras, men kan ge 

läsaren en orientering av vad som avses med socialkonstruktivism i denna studie och en 

förståelse för hur teorin kommer att användas i analysen.  

3.3 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Det finns enligt Burr (2003) inte en ensam definition på socialkonstruktivism. Även fast det 

finns olika författare som är överens om vissa delar av teorin, finns det inga som är helt i 

samförstånd. Enligt författaren tillhör teorierna om socialkonstruktivism samma familj men 

att alla inriktningar bär olika kännetecken. Det finns dock vissa kännetecken som är mer 

vanliga och därför gemensamma inom de olika socialkonstruktivistiska inriktningarna (ibid.). 

För det första är det viktigt att ha en kritisk ställning till våra antaganden om hur världen 

fungerar, vare sig det gäller arv eller miljö. Författaren tar upp ett exempel om hur vi 

uppfattar kön och genus. Enligt våra antaganden så finns det två olika sorters människor: män 

och kvinnor. Frågan väcks om det är så att de egenskaper vi ger män och kvinnor är baserade 

på dess olika biologiska kön eller är genus något som män och kvinnor blivit tillskrivna och 

formade efter genom den rådande kulturen? Det andra kännetecknet är att det sätt vi förstår 

världen är historiskt och kulturellt betingat. Författaren (ibid.) drar paralleller till barndomen 

och synen på barn som något som förändrats över tid och miljö. Det var till exempel inte 

länge sedan som barn inte ansågs ha egna rättigheter. Vi är alla på så sätt en produkt av vår tid 

där kulturen och tiden är beroende av de sociala och ekonomiska förhållanden som råder vid 

tillfället. För det tredje är kunskap enligt socialkonstruktivismen något som bildas av 

människor i interaktion med varandra. (ibid.) Därför är all social interaktion, specifikt språket, 

som i högsta grad kan ses som socialt, något som är ytterst viktigt och relevant inom 

socialkonstruktivismen och som kan definieras som det viktigaste teckensystemet i det 

mänskliga samhället (Burr, 2003; Berger & Luckmann, 1998; Wenneberg, 2001).  

    Det socialkonstruktivistiska perspektivet går enligt Wenneberg (2001) ut på att sociala 

handlingar, som exempelvis att gråta, endast kan ses som naturliga i en ytlig bemärkelse. Att 

de är mer socialt konstruerade än naturbestämda. Författaren tar även upp att Berger och 

Luckmanns teorier kring kunskapssociologin också har haft stor betydelse för 

socialkonstruktivismen. Berger och Luckmann (1998) tar bland annat upp att våra subjektiva 

uppfattningar och kunskaper är bestämda av den sociala kontexten. Författarna menar att 

verkligheten konstrueras socialt och att kunskapssociologin har till uppgift att analysera de 

processer genom vilka det sker, det vill säga den sociala konstruktionen av verkligheten. 

Kunskapssociologin tittar på förhållandet mellan det mänskliga tänkandet och den sociala 

kontexten. Vardagsvärlden har sitt ursprung i samhällsmedlemmarnas tankar och handlingar 

och vidmakthålls på detta sätt som verklig. De (ibid.) tar också upp roller och menar att 

genom att spela olika roller deltar individen i den sociala världen, och genom att individerna 
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internaliserar dessa roller blir världen en subjektiv verklighet för dem. Det är även först då 

som individen blir en medlem av samhället. När en individ genomgår barndomen sker den 

första socialisationen, som författarna kallar ”den primära socialisationen”, och genom den 

blir individen en medlem av samhället. Den primära socialisationen är vanligen den som ses 

som absolut viktigast för en individ, då den utgör en grundläggande struktur för den fortsatta 

utvecklingen och socialisationen (ibid.). 

    Då socialkonstruktivism tillämpas på något som de flesta tror sig rör sig om något som är 

ett naturligt beteende blir det fascinerande, enligt Wenneberg (2001). Socialkonstruktivismen 

som kritiskt perspektiv går ut på att försöka avslöja det som verkar vara en naturlig handling 

men som egentligen handlar om ett socialt inlärt beteende. Socialkonstruktivismen handlar 

även om vad kunskap är, hur den uppstår och hur dess giltighet bedöms (ibid.). 

    Sahlin (2002) tar upp medias påverkan och skriver att ”hur sociala problem konstrueras av 

media och myndigheter har med andra ord betydelse för hur individer tolkar sina personliga 

bekymmer och svårigheter” (ibid. p.125). 

3.4 Barndomssociologiskt perspektiv 
Barndomssociologin intresserar sig för barndomen och barns levnadsförhållanden i tid och 

rum utan att vara specifikt intresserad av socialt utsatta levnadsvillkor (Andersson & Swärd, 

2007). Det barndomssociologiska perspektivet handlar enligt James, Jenks & Prout (1998) om 

intresset kring att förstå barns kognitiva mognande genom att ha fokus på den sociala 

kontexten. Det barndomssociologiska perspektivet är inte lika nära besläktat med vad barnet 

naturligt är, utan mer med vad samhället naturligt begär av barnet (ibid.). Det barndoms-

sociologiska perspektivet ska också kunna hjälpa till i förståelsen för att problem kan ses ur 

olika perspektiv och att även barn är aktiva subjekt med egen röst (Andersson & Swärd, 

2007). 

    Socialisation är enligt författarna (James, Jenks & Prout, 1998) ett begrepp som har använts 

mycket av sociologer för att beskriva processen genom vilken barnen, och i somliga fall även 

vuxna, lär sig att anpassa sig till de sociala normerna. Den sociokulturella kontext som barnet 

växer upp i är både historiskt och kulturellt betingad och varierar genom tider och samhällen. 

”Barndomen” i sin uttrycksform är inte konstant utan föränderlig. Därför är det viktigt att i 

synen och förståelsen av barndomen se till flera olika faktorer som påverkar, till exempel den 

rådande politiken, ekonomin och det sociala klimatet i det samhälle barnet växer upp i. 

Författarna (ibid.) markerar även att barnet måste ses i en bred kulturell kontext. Detta kan 

dock vara svårt då människan genom tiderna har fått en given bild av vad barndomen är och 

vad den ska innehålla. Enligt författarna finns det vissa teorier, bland annat utvecklings-

psykologi och socialisationsteorier som fokuserar mycket på barnets utveckling mot 

vuxenlivet och barndomen ses där mer som en transportsträcka med vuxenlivet som mål. 

Författarna (ibid.) menar dock att barnet är en aktiv person vilken har stor del i dess egen 

konstruktion och är förmögen att göra egna val och kan därför förstås utifrån dess egen 

position. De (ibid.) skriver om att det finns fyra olika sätt att se och förstå barnet på vilka är: 

det ”the socially constructed child”, ”the tribal child”, ”the minority group child” och ”the 

social structural child”
3
, varav det ”the socially constructed child”, det socialt konstruerade 

barnet, framförallt ansågs beröra denna studie. I det socialt konstruerade barnet tillhör barn de 

sociala strukturerna, barnet ses som en produkt av dess tid där bardomen alltid är strukturerad 

men även föränderlig, då den påverkas och skapas av sin omgivning. Författarna menar därför 

att det är viktigt att det ses som ett lokalt fenomen och inte ett globalt (ibid.).  

    De grundläggande begreppen inom det barndomssociologiska perspektivet som Näsman 

(2004) tar upp är ålder, livsfas, åldersordning, aktör, handlingsutrymme, skyldigheter samt 

                                                 
3
 För närmare beskrivning se James, Jenks & Prout, 1998, pp. 108-118 
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rättigheter. Näsman (1995) tar upp att man från en barnståndpunkt kan utforska, analysera och 

förklara ett barns vardagsliv och erfarenheter med utgångspunkt i att barnen själva har 

kunskap om de sociala relationerna i deras vardagsliv. Författaren menar att man på så sätt 

gör barnen till egna aktörer, och innebär även ett sätt att minska skillnaden i makt mellan barn 

och vuxna. Hon (ibid.) skriver även att barn är och förblir en social konstruktion i en vuxen 

dominerad värld, att det är de vuxnas föreställningar om barns behov som bestämmer barnens 

välfärd och inte de välfärdsindikatorer som är viktiga för barnen enligt dem själva.  

    Näsman (2004) skriver om att ”ålder är en av de mest använda och accepterade grunderna 

för att behandla människor olika” (ibid. p. 56). Att åldern är en vanlig utgångspunkt för att 

kunna särskilja människor, exempelvis erhåller ungdomar sin rättighet att köpa alkohol först 

när de fyller 20 år. Hon menar vidare att ”sociala tidtabeller” kan definiera vad som är 

normalt under de olika åldrarna i ett livsförloppsperspektiv. Dessa livsfaser är socialt 

konstruerade och förändras och utvecklas beroende på de sociala och kulturella 

förändringarna i samhället. Författaren (ibid.) tar upp att ett barns delaktighet dels bygger på 

barnets eget aktörsskap men att det även beror på hur andra förhåller sig till barnet. 

    Barndomssociologin har lämnat väsentliga bidrag till en ny syn på barn och barndom inom 

forskningen enligt Andersson & Swärd (2007), vilka även tar upp den danske barndoms-

sociologen Jens Qvortrup som en av dem som har tillfört mycket. Qvortrup (1994) skriver om 

att barn förr i tiden inte skiljdes ut som någon speciell grupp och att det inte fanns någon 

föreställning om att barn kunde vara ett problem, de bara fanns där. Det är dock mycket som 

har förändrats både till det bättre men även till det sämre. Författaren (ibid.) tar upp att 

barndomen har drabbats av både marginalisering och ett osynliggörande och anser att barn, i 

likhet med till exempel kvinnor, räknas som en minoritetsgrupp. Han skriver att det är viktigt 

att inte bara se barn enbart som en del av familjen, utan även som egna individer. Barn är och 

förblir en sårbar grupp på grund av att barnens möjligheter att tala i egen sak endast sker i 

begränsad omfattning (ibid.). 

3.5 Teoriernas begränsning 
Kritiken mot socialkonstruktivismen har bland annat handlat om att den försvagar 

forskningens möjligheter att bidra till positiva förändringar i samhället (Sahlin, 2002). Den 

socialkonstruktivistiska forskningen kan ses som kylig, då den kan uppfattas som att den 

försöker falsifiera alla de fenomen som kan ses som naturliga, men som med 

socialkonstruktivistens ögon ses som konstruktioner (ibid.). 
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4. Metod                                                                                                       
Detta avsnitt handlar om studiens tillvägagångssätt och innehåller en redogörelse för bland 

annat litteratursökning, metod för datainsamling, intervjuguide, transkribering samt metod för 

analys av samlad data. Det tas även upp kring studiens etiska överväganden, validitet, 

reliabilitet samt generaliserbarhet.  

4.1 Vetenskapsfilosofisk position                        

Eftersom studien har använt sig av det socialkonstruktivistiska- och det barndomssociologiska 

perspektivet som teoretiska verktyg, har det ansetts vara lämpligt att använda det postmoderna 

perspektivet som vetenskapsfilosofisk position. Det postmoderna perspektivet fokuserar på 

den sociala konstruktionen av verkligheten som framkommer i intervjuerna (Kvale, 1997; 

Larsson, 2005). Studien har haft en abduktiv ansats då den utgått från empiriska data 

samtidigt som teoretiska perspektiv beaktats, båda anses påverka varandra (Larsson, 2005). 

De teoretiska antagandena kan ha möjliggjort att mönster upptäckts i empirin som annars inte 

synliggjorts (ibid.). 
 

4.2 Litteratursökning 
Litteratursökningar har genomförts i olika databaser såsom DIVA, Uppsök, Stockholms 

Universitets bibliotekskatalog, Libris, Artikelsök, Presstext, Social Services Abstracts och i 

allmänna bibliotekskataloger. Det har även erhållits litteraturtips från andra erfarna forskare 

på Institutionen för Socialt Arbete, angående väsentlig litteratur på området samt har andra 

författares referenser lett vidare till en del av litteraturen. Litteraturen har även i största 

möjliga mån kvalitetssäkrats bland annat genom att eventuella artiklar är ”Peer Reviewed”. 

Aktuella sökord har varit gatubarn, street children, unga hemlösa, hemlösa, runaways, 

thrown-outs och street youth. Dessa har använts i olika kombinationer samt med och utan 

trunkering. Sökning har även skett på Internet efter olika organisationer och frivillighets-

organisationer som exempelvis Rädda Barnen, Stockholms stadsmission, FN och UNICEF. 

När det gäller litteratursökningen på teorierna användes sökord som socialkonstruktivism, 

socialkonstructivism, socialkonstruktionism, socialkonstructionism, barndomssociologiskt 

perspektiv samt theorizing childhood. 

 

4.3 Metod för datainsamling 
Den metod som användes för att samla in materialet var kvalitativa fokusgruppsintervjuer. I 

denna studie genomfördes tre fokusgruppsintervjuer. Larsson (2005) skriver att den 

kvalitativa metoden är att föredra då det som eftersöks och skall studeras handlar om 

beskrivningar och föreställningar kring ett fenomen. Wibeck (2000) menar att genom 

fokusgruppsintervjuer kan forskaren få gruppen att koncentrera sig på ett specifikt ämne och 

även få tillgång till information som annars kan vara nästan omöjlig att få kännedom om. 

Dynamiken i gruppen kan medföra att det blir en trevlig, avslappnad stämning och att de 

åsikter som förs fram i gruppen kan prövas och omformuleras vilket kan generera i att nya 

idéer kan ta form och uttryckas (ibid.). Fokusgrupper med en bra dynamik kan hjälpa till att 

minska intervjuarens styrande roll eftersom informanterna förhoppningsvis kan föra en 

diskussion sinsemellan. Det är även bra om fokus kan ligga mer på hur deltagarna tänker 

kring ett visst fenomen och på generella föreställningar än på vad enskilda individer känner 

och tycker (ibid.). Det upplevdes i de fokusgrupper som denna studie bygger på att 

ungdomarna verkligen lyssnade på varandra samt gav varandra utrymme. De diskuterade 

också mycket sinsemellan så att moderatorns roll inte blev så styrande. 
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4.3.1 Urval och bortfall 

Det bestämdes att urvalet skulle innehålla minst fyra men max fem gymnasieungdomar i varje 

fokusgrupp, med totalt två könshomogena grupper, en med tjejer och en med killar. Detta 

ansågs viktigt då Wibeck (2000) skriver att det är en fördel att försöka samla enskilda grupper 

där det finns stora likheter mellan deltagarna, även när det gäller kön. I början fanns ett 

strategiskt urval då intentionen var att intervjua ungdomar som bodde i förorter till Stockholm 

vilka eventuellt skulle ha en större kunskap om fenomenet. Tidigare forskning visar att 

fenomenet är mer vanligt förekommande i förorter jämfört med storstäder (jmf. Sjöblom, 

2002). Ett informationsbrev skickades via mejl ut till rektorerna samt kuratorerna på fem 

gymnasieskolor i olika förorter till Stockholm. I brevet informerades det att telefonkontakt 

skulle tas med dem inom de närmaste dagarna (se bilaga 1). Snart upptäcktes dock att det var 

väldigt svårt att få kontakt per telefon, vilket medförde att informationsbrevet skickades ut till 

ytterligare sex gymnasieskolor. Då svårigheterna att få till ett urval var stora togs även hjälp 

av egna kontakter i skolorna för att på så sätt få en ingång. Resultatet blev att tre skolor 

tackade ja till att delta varav en var genom en personlig kontakt. Den personliga kontakten 

bestod av en bekant till en av författarna. Urvalet blev därmed något större än vad som var 

tänkt från början då fokusgruppsintervjuer har genomförts i sammanlagt tre olika skolor. 

Urvalet har slutligen bestått av en grupp som var blandad med sex killar och en tjej, en grupp 

som bestod av tre killar och en grupp som var med fem tjejer. Sammanlagt har vi intervjuat 15 

stycken gymnasieungdomar varav 9 var killar och 6 tjejer, den ojämna könsfördelningen 

problematiseras under rubriken validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

4.3.2 Intervjuguide 

I en intervjuguide utformas de ämnen som är föremål för undersökningen (Kvale, 1997). 

Huvudfunktionen för denna studies intervjuguide var att finnas med som en checklista och 

inte som en strukturerad intervjuguide. Detta för att kontrollera att deltagarna diskuterade de 

ämnen som studien syftar till att undersöka, samtidigt för att moderatorn inte skulle bli 

styrande utan enbart försöka ge intervjupersonerna rätt ingång till diskussionerna. Som 

Wibeck (2000) tar upp är det viktigt att en intervjuguide innehåller introduktionsfrågor där 

ämnet introduceras, med avsikt att ge deltagarna en möjlighet att sinsemellan reflektera över 

sina föreställningar kring ämnet. Den bör även innehålla öppningsfrågor, övergångsfrågor 

samt nyckelfrågor som anses som de viktigaste frågorna och till sist även avslutande frågor 

(ibid.). På ett liknande sätt har intervjuguiden i denna undersökning utformats, där exempelvis 

”vilken bild har ni av ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån?” har använts som en 

öppningsfråga (se bilaga 2). I intervjuguiden finns ordet man med, avsikten med detta var att 

använda sig av ett språk som de flesta kan känna sig bekväma med, i synnerhet ungdomar. 

För att vara säkra på att frågorna var bra utformade för att besvara syftet hölls en testintervju 

(jmf, Kvale, 1997). 

4.3.3 Intervjubeskrivning 

Den testintervju som genomfördes blev tyvärr bara med två deltagare på grund av att de 

övriga var sjuka vid tillfället. Då risken bedömdes som stor att de skulle bli väldigt besvikna 

om intervjun sköts upp, då de enligt läraren sett fram emot att medverka, togs beslutet att 

genomföra den ändå. Här ansågs det viktigast att intervjupersonerna kände sig väl till mods. 

Intervjuerna har haft två olika personer som moderator, då författarna har hållit i varannan 

intervju. Den som inte ansvarat för intervjun har istället haft hand om förmedlandet av 

information gällande bland annat studiens syfte samt de forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Humanistiska- och samhällsvetenskapliga rådet, 1999). Informationen betonade särskilt att 

det som tas upp under intervjun skall stanna mellan deltagarna och att ansvaret för att se till 
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att de diskuterade ämnen som var relevanta för studien samt att de höll tiden låg hos 

intervjuarna. De uppmuntrades också till att försöka föra en så fri och självständig diskussion 

som möjligt. Informationen avsåg att göra dem så avslappnade som möjligt inför intervjun. 

De informerades också om att intervjun skulle spelas in på band. Efter informationen visades 

en bit av en dokumentärfilm från programmet ”Dokument inifrån” från 2002, som 

stimulusmaterial. Enligt Wibeck (2000) kan användning av stimulusmaterial, exempelvis i 

form av en videofilm, stimulera deltagarna för att få igång en givande diskussion, en risk med 

detta kan dock vara att deltagarna endast diskuterar kring videofilmen istället för sina egna 

upplevelser och åsikter. Filmen handlade om ungdomar i Stockholm som rymt hemifrån, och 

intervjuer sker med både ungdomar, forskare och socialsekreterare. Den filmsekvens på 

ungefär fem minuter som har visats innehöll intervjuer med två flickor som rymt hemifrån, 

deras tankar och känslor kring detta samt en kort intervju med en forskare från Institutionen 

för Socialt Arbete. Den personen som inte hade rollen som moderator förde anteckningar 

under intervjuns gång samt summerade efter intervjun vad deltagarna hade diskuterat. 

Deltagarna blev tillfrågade om den som antecknat uppfattat dem rätt samt om det var något de 

ville tillägga. Samtliga intervjuer höll den i förväg avtalade tiden, som var beräknad till drygt 

en timme. Wibeck (ibid.) skriver även om att det kan vara bra att använda sig av ett runt bord 

i fokusgruppsintervjun, vilket tillämpades i alla utom en av fokusgrupperna. Däremot så satt 

de i den gruppen runt ett fyrkantigt bord, vilket borde ha gett en liknande känsla. 

4.5 Transkribering  
Enligt Wibeck (2000) är data samlat från gruppintervjuer svårare att transkribera och 

analysera än individuella intervjuer. Med detta i åtanke har testintervjun transkriberats av 

båda författarna till studien då det bestämdes vilka regler för transkribering som skulle gälla 

för de följande fokusgruppsintervjuerna. Valet gjordes att transkribera ordagrant där till 

exempel ”å” som står för och valdes att skriva ut å. Pauser valdes att markeras med ett antal 

punkter och inte med antal sekunder då intresset främst låg i att fånga deltagarnas uttalanden 

och synpunkter kring ämnet. Det finns en medvetenhet om att vissa ord kan ha missats dels på 

grund av slarv från uppsatsens författare och även på grund av ohörbart inspelat material. En 

svårighet vid transkribering av fokusgrupper kan vara att det är svårt att skilja på deltagarna 

när bandet spelas upp efteråt, speciellt om deltagarna varit av samma kön (Wibeck, 2000). För 

att underlätta transkriberingen fördes därför anteckningar under intervjuns gång för att kunna 

följa med vem av deltagarna som sade vad under intervjun. 

 

4.6 Metod för analys av data 
Ett vanligt syfte med analys av fokusgrupper är att försöka komma åt innehållsrika aspekter 

av det som sägs (Wibeck, 2000). Några specifika metoder för att analysera just 

fokusgruppsintervjuer finns inte utan vanligen används tillvägagångssätt som även används 

för att analysera annan sorts kvalitativ data. I denna studie har analysen inletts genom att gå 

tillbaka till syftet och forskningsfrågorna. Som ram har använts de övergripande 

intervjufrågorna från intervjuguiden. Wibeck (2000) nämner att analysen egentligen påbörjas 

redan vid datainsamlingen. Forskaren börjar redan då fundera och bilda uppfattningar av det 

som sägs. Efter detta går stora delar av analysen ut på att leta efter återkommande mönster i 

de olika deltagarnas uttalanden (ibid.). Detta har även gjorts i denna studie, då analysen 

genomfördes via ad hoc-metoden, det vill säga att materialet främst analyserades genom att 

använda meningskategorisering samt meningskoncentrering, vilket gjorde materialet mer 

lättöverskådligt (jmf. Kvale, 1997). Materialet har efter utskrift bearbetats av båda författarna 

tillsammans för att koda och hitta sammanhängande teman och intressanta aspekter utifrån de 

olika intervjufrågorna. Det samlade materialet har även jämförts med tidigare forskning kring 

området för att se om de nya resultaten korrelerar med de resultat som kommit fram i den 
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tidigare forskningen. Dock har det varit viktigt att inte vara medvetet selektiv i denna process 

så att resultaten inte blir sneddrivna. Wibeck (2000) påpekar att det är viktigt att forskaren 

förklarar tillvägagångssättet och analysprocessen noggrant för läsaren. Analysen bör även 

vara systematisk och följa en redan innan given process. Detta ger enligt författaren (ibid.) 

tillförlitlighet till resultaten.  

    En generell rekommendation i analysen är att utsagor som är specifika och grundade på 

egen erfarenhet ska ges större betydelse än vaga, opersonliga uttalanden (Wibeck, 2000). I 

denna analys kommer dock alla uttalanden ges lika mycket värde då det är främst deltagarnas 

föreställningar som undersöks och inte specifikt deras egna erfarenheter. Analysen kommer 

att presenteras horisontellt, genom att ämnen som kommer upp i alla grupper redovisas 

samtidigt (ibid.).  

4.7 Etiska överväganden 
Etiska överväganden är en process som pågår genom hela forskningsarbetet, ända från 

formulering av syfte till genomförande av studien (Kvale, 1997). Denna tanke har funnits med 

under hela forskningsprocessen genom att ha funderat, diskuterat och problematiserat kring de 

val och beslut som tagits.  

    Alla intervjuer påbörjades med att deltagarna informerades om vad studien handlade om 

och vad materialet skulle användas till. De informerades även om att de när som helst under 

intervjuns gång hade rätt att avbryta sin medverkan och lämna intervjusituationen utan att 

behöva ange någon anledning till varför. Detta för att deltagarna inte skulle känna sig 

pressade och tvungna att delta i diskussionen. Dock var det ingen som valde att avbryta sin 

medverkan i studien. 

    Under intervjun är det möjligt att deltagare delar med sig av känsliga erfarenheter som de 

inte vill ska komma till allmän kännedom efter intervjun (Morgan, 1998). Därför är det viktigt 

att det som nämns i rummet stannar i rummet och att alla deltagare behandlas ytterst anonymt 

under hela forskningsprocessen. Utsagorna ska inte kunna spåras till personerna i fråga. 

Fullständig anonymitet kan enligt Morgan (ibid.) dock vara svårt att lova, vilket medför att de 

flesta forskare enbart lovar konfidentialitet. Detta innebär att informationen som samlas 

kommer att skyddas i största möjliga mån vilket i sin tur innebär att endast forskaren kommer 

att ha tillgång till det samlade materialet som efter transkribering och projektets avslut ska 

förstöras. Deltagarna i denna studie tillfrågades om de hade något emot att intervjun spelades 

in på band och att bandet sedan skulle transkriberas. Det kändes här viktigt att poängtera för 

deltagarna att bandet endast skulle höras av oss och att deras namn och skola skulle förbli 

konfidentiella genom hela processen. För att försäkra detta till största möjliga mån användes 

numrering av deltagarna i intervjuanteckningarna istället för deras respektive namn (jmf. 

Morgan, 1998). Även under de samtal som följde om de respektive intervjuerna användes 

aldrig namn för att referera till en särskild deltagare.  

    Det har funnits en förståelse kring att ämnet som diskuterats i fokusgrupperna kan väcka 

mycket känslor och tankar hos deltagarna då någon av deltagarna kan ha varit med om en 

sådan situation själv eller känt någon som varit det. Resonemanget kan ses relevant då studien 

handlar om ungdomar i deras egen ålder vilket för vissa kan vara känsligt. Det kan spekuleras 

i vad som kan hända efter intervjuns avslutande. Möjligen kan de historier som blivit utbytta 

inom gruppen användas på ett negativt sätt av någon av deltagarna. Giota (2005) talar om 

sociala risker i form av stigmatisering och trakasserier som deltagarna kan utsättas för efter 

presentationen. Det kan även finnas en rädsla hos deltagarna att de övriga intervjupersonerna 

för information vidare på ett icke konfidentiellt sätt som i ett senare skede kan komma att 

skada dem på något sätt (ibid.). Samtidigt kan det även uppstå positiva känslor i och med att 

deltagarna kan få en känsla av att de inte är ensamma med sina tankar. De kan känna en ny 

tillhörighet med andra deltagare och även förhålla sig till sin egen problematik på ett nytt sätt.   
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    Morgan (1998) tar upp vikten av att meddela deltagarna om deras frivillighet och att de 

enbart behöver säga det de vill. Under studiens gång uppstod funderingar kring hur det skulle 

kunna försäkras att ungdomarna deltog i intervjuerna frivilligt, eftersom det i samtliga 

intervjusituationer togs hjälp av kontaktpersoner för att få intervjuerna till stånd. 

Kontaktpersonerna anses ej ha kunnat undgås då skolorna har varit grundläggande vid 

genomförandet och därför har tillåtelse från skolan och rektorn varit nödvändig. Frivilligheten 

kan även diskuteras på basis om deltagarna inte fått den information som forskare skickat ut, 

inte blivit informerade tillräckligt eller blivit informerade på ett felaktigt sätt (Giota, 2005). 

Det som kunde kontrolleras var den information som gavs till kontaktpersonerna angående 

intervjuerna samt den information som gavs direkt till deltagarna under intervjusituationen. 

Hur kommunikationen mellan kontaktperson och deltagare sett ut är svårt att bedöma. Den 

slutsats som dock har kunnat dras är att kommunikationen mellan studiens författare och 

kontaktperson inte alla gånger fungerat till fullo. Exempelvis har situationer uppstått där 

kontaktpersonen fått information ett flertal gånger om det önskvärda antalet deltagare men 

trots detta har antalet deltagare överskridits vid intervjutillfället. Det samma gäller kön, där 

kontaktpersonen meddelats om att diskussionsgrupperna ska vara enkönade, av tidigare givna 

anledningar, men ändå har den grupp som av kontaktpersonen tagits fram innehållit deltagare 

av båda könen. Eventuella följder av detta tas vidare upp under rubriken om validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet.  

    Enligt Humanistiska- och samhällsvetenskapliga rådet (1999), behövs skriftligt samtycke 

från föräldrar om ungdomen är under femton år eller om studiens innehåll är av känslig 

karaktär. I denna studie har enbart informerat samtycke krävts av deltagarna, eftersom alla 

deltagarna varit över femton år och studien ej ansetts vara av så pass känslig karaktär att 

deltagarna skulle fara illa av att delta. Även fast studien i sin helhet ej ansågs för känslig kan 

det ha funnits enskilda frågor som kan uppfattas som hotande eller känsliga. Om sådana 

frågor dyker upp kan det förekomma att deltagarna medvetet svarar undvikande, låter bli att 

svara eller till och med ljuger, vilket är viktigt att alltid ha i åtanke enligt Wibeck (2000). I 

denna studie har det gjorts en övervägning av för- och nackdelar med att ställa mer känsliga 

frågor. Dock har det under varje intervju förtydligats att deltagarna endast behöver berätta det 

de själva känner sig bekväma med.  

 

4.8 Validitet och reliabilitet och generaliserbarhet 
För att hålla hög kvalité genom en forskningsstudie är det viktigt att ha ett tydligt syfte, välja 

lämplig miljö för datainsamling, välja lämpliga gruppdeltagare, ha effektiva frågeställningar 

samt ha en skicklig intervjuare (Wibeck, 2000). Innan sökandet av fokusgrupper påbörjandes i 

denna studie formulerades ett tydligt syfte med tillhörande frågeställningar. Även 

intervjuguiden utformades innan kontaktpersonerna på respektive skola kontaktades för att 

kunna meddela från början vad syftet med studien var samt vad intervjun skulle fokusera på 

för frågor. Det valdes i denna studie att hålla fokusgruppsintervjuerna i intervjupersonernas 

respektive skolor. Hur detta kan ha påverkat validiteten och resultaten är svårt att avgöra men 

det kan tänkas att vetskapen om att skolkamrater befinner sig utanför intervjurummet kan 

påverka intervjupersonernas uttalanden.  

    Vid urvalsprocessen bestämdes att fokusgrupperna skulle vara både ålders- och 

könshomogena. Detta för att delvis undvika hierarki i gruppen samt för att underlätta för 

deltagare att dela med sig av eventuella känsliga erfarenheter och upplevelser. Det upplevdes 

dock som om det var en hierarkisk ordning i en könshomogen fokusgrupp där den ojämna 

maktstrukturen blev framträdande då en av intervjupersonerna uttalade sig mycket mer än de 

andra under intervjun samtidigt som resten av deltagarna instämde med allting denne 

uttryckte. Det gjordes försök att under intervjun rikta frågor till de andra deltagarna och fråga 

ifall de hade något att tillägga vilket dock inte gav så mycket gensvar. Till vilken grad detta 
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har påverkat validiteten i intervjun är svårt att avgöra, men att det har påverkat är svårt att 

bortse ifrån. Hur de sociala rollerna ser ut sinsemellan deltagarna kan dock vara svårt att veta 

då grupperna sammanställts av en kontaktperson på skolan. Det upplevdes under intervjuerna 

att intervjupersonerna ofta stämde av sina svar med andra i gruppen, möjligtvis i sökande efter 

godkännande. Det ansågs emellertid viktigt från intervjuarnas sida att undvika både 

berömmande och dömande kommentarer. Istället gjordes försök att uppmärksamma alla 

deltagare när de uttalade sig, genom ett bemötande med blicken.  

    Att en av fokusgrupperna slutligen inte blev könshomogen kan ha påverkat validiteten i 

denna studie. Det upplevdes dock under intervjun och i reflektionerna efteråt att den enda 

tjejen som medverkade i denna fokusgrupp bestående av ytterligare sex killar ändå tycktes 

avslappnad nog för att dela med sig av sina upplevelser. Intervjupersonen gav även sitt 

informerade samtycke till att medverka i intervjun. Gruppmedlemmarna kan känna 

samhörighet av flera olika anledningar där en av de viktigaste är bakgrund och attityder 

(Wibeck, 2000). Detta innebär att trots att en av fokusgrupperna var blandad i kön, kan de 

ändå ha känt en samhörighet mellan sig i gruppen.  

    Reliabiliteten i en kvantitativ studie syftar till att olika forskare ska kunna komma fram till 

samma resultat om de väljer samma syfte, urval och metod (jmf. Kvale, 1997: Larsson, 2005). 

Reliabiliteten i kvalitativa studier kan vara svårt att fastställa då det inte sker en direkt 

mätning, utan enbart en beskrivning av ett visst fenomen utifrån intervjupersoners egna 

upplevelser. För att säkra reliabiliteten till den mån möjligt utfördes alla intervjuerna på 

liknande sätt, i en liknande miljö och utifrån en redan innan bestämd och genomarbetad 

intervjuguide. Det har även i arbetet gjorts en tydlig redogörelse för tillvägagångssätt för att 

ge läsaren möjlighet att göra en bedömning av resultatens trovärdighet.  

    För att öka reliabiliteten i materialet var båda författarna närvarande under hela momentet. 

Det valdes att spela in intervjun på band samt föra anteckningar under hela intervjun. Trots 

detta förekom det mindre bitar av ohörbart material vid transkriberingen vilket inte kunde 

tydas med hjälp av anteckningarna. Det kan vara svårt att avgöra vilken betydelse det 

förlorade materialet haft på studiens resultat, dock anses det i efterhand inte ha påverkat de 

övergripande resultaten i någon större grad. 

    Möjligheten att generalisera resultaten från kvalitativa studier är begränsad och syftet med 

exempelvis fokusgruppsintervjuer är inte att kunna dra slutsatser om hela grupper (jmf. 

Wibeck, 2000). Det finns dock olika sätt att generalisera på där ett av sätten är analytisk 

generalisering, vilket innebär att bedömningar görs om resultaten från en studie kan ge 

vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation (Kvale, 1997). 

    Det kan endast spekuleras i vad resultaten eventuellt skulle ha visat med 

gymnasieungdomar från några av de andra gymnasieskolor som togs kontakt med i studiens 

början. Dock har det funnits en samstämmighet bland intervjupersonerna i många av de frågor 

som behandlats vilket gör att en viss generaliserbarhet därmed kan vara möjlig men till vilken 

grad lämnas till läsarens avgörande (jmf. Kvale, 1997). 
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5. Resultat och Analys  
Resultaten av undersökningen har valts att redovisas i form av de frågeställningar som denna 

studie har haft, vilka var; Vilken bild intervjupersonerna har av ungdomar som rymmer eller 

kastas ut hemifrån; Hur intervjupersonerna upplever att de skapat sin bild av ungdomar som 

rymmer eller kastas ut hemifrån; Vilka tankar intervjupersonerna har kring samhällets stöd 

och insatser när det gäller dessa ungdomar samt; Vilka tankar intervjupersonerna har kring 

vuxenblivandet hos ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån. Dock har rubriken Vikten 

av föräldraskap och ungdomars skyldigheter mot sina föräldrar lagts till utöver 

frågeställningarna, då detta var en återkommande diskussion i alla fokusgrupperna. Koppling 

till tidigare forskning samt analys utifrån ett socialkonstruktivistiskt och ett barndoms-

sociologiskt perspektiv kommer att göras i samband med resultatredovisningen av varje 

frågeställning. De gymnasieungdomar som har medverkat i studien kommer från tre olika 

gymnasieskolor belägna i olika förorter till Stockholm. Intervjupersonerna har varit av olika 

kön och etnicitet. I resultaten ansågs det inte av vikt att redovisa kön eller etnicitet varmed 

valet gjordes att inte namnge de olika intervjupersonerna som citeras nedan. Citaten som 

redovisas nedan har delvis gjorts om till ett mer läsbart språk för att lättare kunna förmedla 

meningen i intervjupersonernas berättelser (jmf, Kvale, 1997). 

 

5.1 Vilken bild har intervjupersonerna av ungdomar som rymmer eller 
kastas ut hemifrån? 

 Varför rymmer eller kastas ungdomar ut hemifrån 

I samtliga fokusgrupper uttrycktes att ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån kan ha 

problem i familjen. Vissa valde att kalla det för en obalans inom familjen. Det kunde vara i 

form av bråk, oenighet eller missbruk. En av intervjupersonerna uttryckte det så här: 

 
”Jag tror det börjar med det att man bråkar mycket och så att man är oense och man 

har de jobbigt hemma, de blir en sista utväg, för dom kommer sakna mig om jag 

försvinner liksom. Jag springer iväg nu och springer på gatan så kommer dom märka 

att jag är borta och då kommer jag att betyda nånting igen. Som typ ett rop på hjälp.” 

 

Flera intervjupersoner uttryckte att de trodde att ungdomar som rymmer kanske inte ser någon 

annan utväg och genom att rymma hoppas de på att andra ska få upp ögonen för dem. De vill 

möjligtvis genom denna handling visa att de menar allvar. Det kan även vara så att 

ungdomarna känner att gatan är en tryggare plats än hemmet. I flera fokusgrupper uttrycktes 

det också att det kan finnas ungdomar som rymmer för att vara rebelliska mot sina föräldrar. 

De rymmer enligt intervjupersonerna då ofta efter ett bråk och gör det som en omogen 

handling utan att tänka på konsekvenserna.  

    Några av intervjupersonerna sade att det kan i vissa situationer vara svårt att avgöra om en 

ungdom blivit utkastad eller rymt hemifrån. Det kan exempelvis finnas situationer då 

föräldrarna gör hemsituationen så svår för ungdomen så att denne känner sig tvingad att 

lämna hemmet utan att föräldrarna själva uttryckt det, som en av intervjupersonerna uttryckte 

det:  

 
”Alltså, man behöver inte bokstavligen kasta ut dom, man kan kasta ut dom på annat 

sätt i och med att göra ett helvete för dom, det är ju också ett sätt att kasta ut dom 

på.” 

 

En av intervjupersonerna tyckte att det var svårare att säga vad det beror på att en ungdom 

kastas ut hemifrån jämfört med ungdomar som rymmer, men att det kan vara så att ungdomen 

är så bråkig och svår att föräldrarna inte klarar av honom/henne. 
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Analys samt koppling till tidigare forskning  

I likhet med resultaten ovan visar tidigare forskning att ungdomar som rymmer hemifrån och 

befinner sig på gatan ofta kommer från familjer där det förekommer våld, sexuella övergrepp 

och missbruk (jmf. exempelvis Hutson & Liddiard, 1994; Sjöblom, 2002; Stein, 1999). 

Resultaten visar också att ungdomarna kan se rymmandet som en sista utväg för att synliggöra 

sig själva. Detta kan ses som att ungdomen känner att han/hon måste handla och utsätta sig för 

fara för att ses och höras. Att ungdomen känner att det inte räcker att tala om hur han/hon mår 

kan tyda på en obalans i maktförhållandet mellan vuxen och ungdom. Till skillnad från 

tidigare forskning av Sjöblom (2002) där socialsekreterare såg ungdomar som manipulerande 

individer har denna studies resultat snarare visat på att ungdomen ser rymmandet som en 

nödvändig handling och utväg. Detta kan exempelvis ses i ett citat ovan där intervjupersonen 

beskriver hur rymmandet blir en sista utväg från en jobbig hemmiljö. Intervjupersonen 

beskriver även i detta citat att genom att springa iväg kommer föräldrarna att märka att 

ungdomen är borta och han/hon kommer att betyda någonting igen. Citatet kan tydas som ett 

tecken på hur viktigt det är för ungdomar att betyda någonting för föräldrarna. Ungdomar kan 

ses vara i en beroendeställning till föräldrarna då de är omyndiga och därmed lyder under 

vårdnadshavares inflytande och ansvar. Föräldrarna har även ett ansvar att ge ungdomarna en 

god fostran och trygghet. Det kan då ses som att föräldrarna blir mycket betydelsefulla i 

ungdomarnas liv i flera bemärkelser och deras godkännande blir därmed extra viktigt för 

ungdomarna. Att ungdomen väljer att rymma för att synas och höras kan även tolkas som att 

ungdomens handling utgår från en förutfattad förväntning på hur en ungdom ska bete sig 

enligt de normer som finns i samhället (jmf. Näsman, 2004). Denna förväntning kan även ses 

vara konstruerad av den tid som råder. Forskningen visar även att lämna hemmet kan för en 

del barn upplevas mer logiskt och självklart än att stanna kvar i en otrygg hemmiljö (Veale, 

Taylor & Linehan, 2000).  

    Enligt några av intervjupersonerna kan ungdomen vara så pass bråkig att situationen mellan 

ungdom och förälder blir så svår att föräldrarna inte klarar av att ta hand om honom/henne. 

Detta kan ses överrensstämma med tidigare forskning som visar på att många ungdomar redan 

innan de rymmer har en synlig beteendeproblematik i former av exempelvis alkohol- och/eller 

drogproblematik samt kriminalitet. Detta kan medföra att föräldrarna upplever att de inte kan 

ta hand om ungdomen varpå ungdomen blir tvingad att lämna hemmet (jmf. Hutson & 

Liddiard, 1994; Sjöblom, 2002; Stein, 1999; Van der Ploeg & Scholte, 1997). En av 

intervjupersonerna uttryckte att föräldrarna inte “bokstavligen“ behöver kasta ut ungdomen, 

att föräldrarna även kan kasta ut ungdomen genom att göra ett helvete för denne hemma. 

Detta kan tolkas som att ungdomen kan känna sig utkastad även fast föräldrarna inte har 

uttryckt för ungdomen att de har kastat ut honom/henne. Upplevelsen kan vara olika beroende 

på vems perspektiv situationen ses utifrån och hur den är konstruerad.  

 

 Hur ser livet ut på gatan? 

Några av intervjupersonerna trodde att ungdomarna lever väldigt ”enkelt” på gatan då de inte 

har mycket pengar. De får försöka klara sig på väldigt lite. Det är en väldigt otrygg situation 

där mycket kan hända. Ungdomarna kan enligt intervjupersonerna uppleva hunger, brist på 

sovplats, bli utsatta för rån, pedofiler, knivhot, misshandel och våldtäkter. Intervjupersonerna 

tänker att livet på gatan även kan leda till ett alkohol- och drogmissbruk. En av 

intervjupersonerna uttryckte riskerna på detta sätt: 

 
”Det finns nog massa negativt som vi inte ens kan föreställa oss tror jag förrän man 

själv är i den situationen, rädsla för allt i stort sätt” 
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I en fokusgrupp uttrycktes dessutom att tjejer kan utsättas för mer svårigheter och större risker 

på gatan jämfört med killar. 

 
”Det är nog fan värre att vara brud, alltså om jag hade typ en dotter så skulle jag vara 

mer rädd om henne än om jag skulle ha en son.” 

 

En fokusgrupp uttryckte att det även allmänt finns mycket våld på gatorna idag. Ofta handlar 

det mycket om att vara på fel plats vid fel tillfälle. Enligt dessa personer behöver individen ej 

vara rymling eller utkastad hemifrån för att utsättas för hot och våld.  

I flera fokusgrupper uttrycktes att det kan vara lätt för en ungdom att hamna i fel 

umgängeskretsar då de befinner sig långt ifrån sin familj. De ”nya” kompisarna på gatan blir 

ungdomens nya familj och den ”gamla” familjen väljs bort. Om ungdomar har det dåligt 

hemma kan de enligt intervjupersonerna vara mer mottagliga för sådana umgängeskretsar.  

 
”Om man är ute länge så hamnar man säkert i fel kretsar och då är det säkert inte 

långt ifrån att de blir ens nya familj på nåt sätt och om man blir uppfostrad av dom 

istället för av föräldrarna, ja då är det ju kört liksom.” 

 

Att rymma hemifrån kan enligt vissa intervjupersoner få konsekvenser av att ungdomen kan 

bli isolerad i sin egen värld, ifrån sin familj och tryggheten i att ha en familj. Det kan även bli 

psykiskt påfrestande att befinna sig på gatan, men vissa intervjupersoner uttryckte då att det 

kan i sådana fall vara lättare att bo hos kompisar än utomhus.  

Vissa av intervjupersonerna tyckte att allt är negativt med att rymma hemifrån, andra ansåg 

dock att det också kunde finnas positiva aspekter som till exempel att det kan öppna 

föräldrarnas ögon, ge ungdomen tid att tänka, hitta sig själv och tid att inse vad man 

egentligen vill, som en person uttryckte det:  

 
”Man får tänka mycket på vad man egentligen gör där ute och hur man kan förbättra 

det man har” 

 

Analys samt koppling till tidigare forskning: 

De resultat som redovisas ovan kan jämföras med tidigare forskning där Stein, Rees och Frost 

(1994) tar upp att ungdomar som rymmer hemifrån och lever på gatan kan uppleva 

exempelvis hunger, törst, ensamhet, rädsla, våld samt bli sexuellt utnyttjade. Ungdomarna 

utvecklar även enligt dessa författare ofta själva ett eget missbruk av något slag. Även Sundell 

(1993) skriver att prostitution, kriminalitet och drogmissbruk är några av riskerna som 

ungdomar på gatan utsätts för eller blir tvingade att utsätta sig själv för. En av 

intervjupersonerna tog upp att det kan finnas mycket negativt som inte ens går att föreställa 

sig förrän man själv befinner sig i en liknande situation, att det kan finnas en rädsla för i stort 

sett allt. Detta uttalande kan visa på svårigheten med att försöka sätta sig in i någon annans 

situation. Den bild vi har av ett fenomen kan ses vara konstruerad av den omgivning vi lever i 

(jmf. exempelvis Burr, 2003) och om vi inte kommit i kontakt med fenomenet genom egna 

eller andras erfarenheter, kan det vara svårt att föreställa sig vad en sådan situation kan 

innebära.  

    I en av fokusgrupperna diskuterades det kring att tjejer kan utsättas för mer risker på gatan 

jämfört med killar. En av intervjupersonerna uttryckte att om denne skulle ha en dotter, så 

skulle denne vara mer rädd om henne än om denne hade en son. Detta uttalande kan tolkas 

som att intervjupersonen har ett framtidsperspektiv och är mer fokuserad på vad som ska 

hända i vuxenlivet (jmf. James, Jenks & Prout, 1998).  

    I flera fokusgrupper uttalades det att det kan vara lätt för ungdomar att hamna i fel 

umgängeskretsar, speciellt om de har det dåligt hemma. En intervjuperson uttryckte att om 

ungdomen hamnar i fel kretsar så kan det vara lätt att denna krets blir ungdomens nya familj 
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och att ungdomen blir uppfostrad av dem istället för av föräldrarna, och ”då är det kört”. Detta 

kan tolkas som att ungdomarna är väldigt fokuserade på nuet och att det som händer i deras 

liv även kan ge stora konsekvenser i framtiden. Enligt James, Jenks och Prout (1998) 

fokuserar vissa teorier, bland annat utvecklingspsykologi och socialisationsteorier, mycket på 

barnets utveckling mot vuxenlivet och barndomen ses där mer som en transportsträcka med 

vuxenlivet som mål. Författarna (ibid.) menar dock att barnet kan ses som en egen aktör som 

kan förstås utifrån dess egen position. Med detta i åtanke kan intervjupersonens uttalande om 

att ”det är kört” tolkas som ett tecken på hur stor påverkan individen anser att det som händer 

i nuet får på dennes liv.  

    I likhet med de positiva aspekter som intervjupersonerna visar på i resultaten visar även 

forskningen att rymma hemifrån kan ge ungdomen en möjlighet att bearbeta både den 

psykiska och fysiska hälsan (Veale, Taylor & Linehan, 2000). Ungdomarna kan få en 

möjlighet att tillfredställa behov som inte kunde tillfredställas hemma. De kan även få nya 

vänner och känna tillhörighet med andra ungdomar i en liknande situation (jmf. Stein, Rees & 

Frost, 1994; Veale, Taylor & Linehan, 2000). En av intervjupersonerna uttryckte det som att 

man får en möjlighet att tänka mycket på vad man egentligen gör därute och hur man kan 

bättra det man har. Detta kan tolkas som att intervjupersonen anser att ungdomen har ett stort 

ansvar för att själv bättra på förhållandet till sina föräldrar men samtidigt en frihet i att tänka 

vad denne själv vill få ut av situationen (jmf. Näsman, 2004).  

 

5.2 Hur upplever intervjupersonerna att de skapat sin bild av ungdomar 
som rymmer eller kastas ut hemifrån? 
Många av ungdomarna hade hört om fenomenet genom kompisar eller bekanta och ungefär 

hälften av alla intervjupersoner hade någon form av egen erfarenhet av att rymma hemifrån, 

dock talade de inte om allvaret i detta eller uppgav några tidsperioder. För vissa 

intervjupersoner kändes det overkligt att det överhuvudtaget fanns ungdomar på gatorna.  

 
”För mig känns det overkligt att det finns barn som bor på gatorna, jag skulle inte 

klara mig en timma på gatan” 

 

Väldigt många kände någon som rymt eller kastats ut hemifrån. Få hade skapat sin bild av 

fenomenet genom att se på film, vissa hade dock erhållit kunskap om området genom att se på 

nyheter och dokumentärer. Hur välkänt och öppet intervjupersonerna ansåg att fenomenet var 

skiljde sig i fokusgrupperna. Inom en fokusgruppsdiskussion ansågs att media, speciellt 

nyheterna, pratar om fenomenet (framförallt hemlöshet) i perioder då de nästan enbart 

fokuserar på det. I en annan fokusgrupp sågs ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån 

som ett dolt, tabubelagt problem som det inte alls talas om. Vissa uppgav också att de trodde 

att fenomenet är vanligare i Stockholm jämfört med resten av landet, då alla känner till 

Stockholm och därför åker dit när de rymmer. Andra hade även upplevt att problemet 

förekom mer i förorterna till Stockholm än i de centrala delarna av staden. Alla trodde att det 

är väldigt många som rymmer eller kastas ut hemifrån i Sverige, men få som går till 

socialtjänsten, vilket medför att det blir ett stort mörkertal. Vissa av intervjupersonerna 

uppgav även en misstro mot socialtjänsten då de upplevt att bekanta inte fått den hjälp de 

behövt genom socialtjänsten. Angående det stora mörkertalet sade en av intervjupersonerna så 

här: 
 

”Det är tabubelagt, man vill inte säga ja jag har rymt hemifrån. Det är många som 

bor hos vänner, som kan bo hos familjemedlemmar eller nånting, som inte tar hjälp 

av socialen. Både yngre och äldre. För att inte tala om hur många barn som mår 

dåligt och bor ändå hemma” 
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De flesta av intervjupersonerna tänker att alla ungdomar kan hamna i situationen att de 

rymmer eller kastas ut hemifrån beroende på föräldrar, hemmiljö, omgivning och skola. Vissa 

trodde också att om man har en trygg barndom så minskar risken att man rymmer hemifrån. 

Dock säger dessa intervjupersoner att det är svårt att veta förrän man är i den situationen. En 

av intervjupersonerna sade till exempel:  

 
”Det är klart det kan komma kriser och sånt som gör att familjen blir orolig, ostabil, 

men jag tror att det är sällsynt, utan om man har en trygg grund så är det svårare att 

hamna i såna fällor för då har man ju föräldrarna hela tiden att luta sig mot och det 

har inte dom som inte har en trygghet” 

 

Analys samt koppling till tidigare forskning: 
Ungefär hälften av intervjupersonerna hade själva någon form av egen erfarenhet av att 

rymma. De flesta uttryckte att de skapat sin bild främst genom bekanta men också genom 

nyheter och dokumentärer. Deras bild av ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån kan 

sägas vara styrd av både egna erfarenheter, vänner, bekanta och media (jmf. Wenneberg, 

2001).  

    En av intervjupersonerna uttryckte att fenomenet att barn bor på gatorna kändes overkligt 

och att intervjupersonen själv inte skulle klara sig en timma på gatan, medan en annan 

intervjuperson upplevde att fenomenet att rymma hemifrån är tabubelagt men att det finns 

många som bor hos vänner och familjemedlemmar som inte tar hjälp från socialtjänsten. 

Intervjupersonen tar även upp att dessa rymlingar kan både vara yngre och äldre samt att det 

finns många barn som mår dåligt men som stannar kvar hemma. Enligt socialkonstruk-

tivismen är kunskap något som bildas i interaktion med andra så genom att jämföra dessa 

uttalanden med varandra kan det tolkas som att intervjupersonerna delvis kan ha olika 

erfarenheter men även att den kunskap de erhåller om fenomenet skapats genom interaktion i 

olika omgivningar (jmf. Burr, 2003; Berger & Luckman, 1998; Wenneberg, 2001). Den 

osäkra bilden av fenomenet förmedlas även i den tidigare forskningen där det enligt Sjöblom 

(2002) kan vara svårt att avgöra hur många ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån i 

Stockholm då det inte kan antas att alla kommer i kontakt med socialtjänsten. I vissa fall kan 

ungdomen medvetet undvika kontakt med socialtjänsten, i andra fall kan problematiken hos 

ungdomen vara av så pass låg grad att de därför inte kommer till socialtjänstens kännedom 

(ibid.). Resultaten visar att vissa intervjupersoner hyser en misstro mot socialtjänsten då de 

upplevt att bekanta inte fått den hjälp de behöver. Detta kan ses som att intervjupersonerna 

konstruerat sin bild av socialtjänsten genom interaktioner med andra i omgivningen och 

vidmakthåller denna bild som verklig.  

    Enligt resultaten ovan trodde de flesta av intervjupersonerna att alla ungdomar kan hamna i 

en situation där de rymmer eller kastas ut hemifrån beroende på föräldrar, hemmiljö, 

omgivning och skola. En av intervjupersonerna uttryckte att det kan komma kriser som gör att 

familjen blir orolig och ostabil men om det finns en trygg grund så är det svårare att hamna i 

sådana fällor eftersom föräldrarna finns där att luta sig mot. Dessa utsagor kan tydas som att 

barnet är en produkt av dess tid där barndomen alltid är strukturerad men även förändlig då 

den påverkas och skapas av dess omgivning (jmf. James, Jenks & Prout, 1998). Huruvida en 

ungdom kan hamna i en situation där denne blir utkastad eller känner behovet av att rymma 

påverkas således av dess omgivning, det vill säga i det här fallet, dess hemmiljö.  

 

5.3 Hur diskuterar intervjupersonerna kring samhällets stöd och 
insatser? 
Många av deltagarna ansåg det viktigt att försöka skapa en balans i familjen genom samtal, 

familjerådgivning eller terapi. Vad som kan anses lämpligt av ovanstående beror på vilken 

problematik som finns inom familjen. Om det till exempel finns misshandel i bilden ansåg 
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vissa av intervjupersonerna att socialtjänsten ska ta hand om barnen, medan andra ansåg att 

arbetet alltid ska börja i hemmet. Dessa personer ansåg även att om det visar sig att problemen 

inte går att lösa, ska socialtjänsten vidta andra åtgärder som till exempel omplacering av 

barnet till fosterhem. Några av intervjupersonerna ansåg dock att byte av miljö, i och med 

omplacering, kan vara problematiskt. Ungdomen tvingas hitta en ny plats, i ett nytt hem vilket 

kan innebära att nya problem dyker upp istället. Dessutom diskuterades det i flera 

fokusgrupper om socialtjänstens svårigheter i arbetet med utsatta ungdomar. En av 

intervjupersonerna uttryckte det så här:  

 
”Det där kan jag störa mig på också för det blir nån slags ond cirkel. Socialen kan 

inte ta barnet bara så och då måste dom ha en massa pappersarbete antar jag och 

undersöka hit och dit och då tar det väl lång tid och då kanske det bara rinner ut i 

sanden för att det finns så mycke pappersarbete och det är inte så mycket som blir 

gjort egentligen för det är så svårt” 

 

I en fokusgrupp ansågs det att socialtjänsten inte kunde vara till någon hjälp alls, istället för 

att hjälpa ungdomen förvärrar de situationen för denne. De som däremot ville ha hjälp från 

socialtjänsten skulle i så fall vilja ha hjälp med jobb och boende. Några av intervjupersonerna 

påpekade att de kände att det behövdes fler engagerade socialarbetare, sådana som verkligen 

vill lyssna och hjälpa ungdomen.  

 

Flera intervjupersoner tyckte att ungdomar med problematiken kunde få en kontaktperson 

som han/hon kan luta sig mot, istället för föräldrarna. I kontaktpersonen kan ungdomen hitta 

en ny förebild, känna trygghet och stöd och därmed få nytt självförtroende. En kontaktperson 

kan även underlätta för föräldrarna som då får tid att bearbeta sina egna problem. 

Intervjupersonerna själva skulle främst vända sig till släkt, vänner och bekanta för stöd och 

hjälp. Vissa trodde att det oftast fanns någon annan viktig vuxen som man har förtroende för 

och som man kan vända sig till, exempelvis någon på skolan eller en kompis föräldrar. Några 

ansåg också skolan vara en viktig resurs då det behövs hjälp omgående samt i kontakten med 

socialtjänsten.  
 

”Säger man till så tror jag man kan få bra med hjälp, säger man till i skolan, alltså 

skulle jag gå till mina lärare och säga att jag blir misshandlad hemma, dom skulle ta 

möten i skolan direkt och sen gå till socialen och då är det klart man får hjälp.” 

 

Intervjupersonerna ansåg att det talas väldigt lite i skolorna om ungdomar som rymmer eller 

kastas ut hemifrån. De ansåg att det kan behövas diskuteras mer om det i skolorna, dock med 

en viss försiktighet enligt vissa, då det kan uppröra och väcka känslor hos elever som haft en 

sådan problematik eller som går igenom det just för tillfället. Exempel på hur denna 

problematik skulle kunna tas upp i skolorna var: frivilliga uppgifter om ämnet, workshops och 

föreläsningar om fenomenet av sådana som själva upplevt det. 

 

Analys samt koppling till tidigare forskning:  
I likhet med resultaten ovan där många av intervjupersonerna ansåg det viktigt att i första 

hand arbeta med familjen visar Sjöbloms (2002) undersökning att även socialsekreterare 

ansåg det viktigt att arbeta ur ett familjeperspektiv då föräldrarna är vårdnadshavare och det är 

de som i första hand ska ta hand om sina ungdomar. Genom att tillämpa ett familjeperspektiv 

ansåg socialsekreterarna att de fanns till för både föräldrarna och ungdomarna. Hutson och 

Liddiard (1994) tar däremot upp att många unga ofta rymmer från oumbärliga 

hemförhållanden och därför känner stor ångest inför tanken att återvända hem. Att arbeta 

utifrån ett familjeperspektiv i hemmet kan då för dessa ungdomar kännas ångestladdat och 

näst intill omöjligt. Några av intervjupersonerna upplevde att det behövs fler engagerade 
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socialarbetare som verkligen vill lyssna och hjälpa ungdomen. Även tidigare forskning visar 

på vikten av att i arbetet med barn och ungdomar se till hur ungdomen själv känner sig och 

hur denne skulle vilja arbeta med sin situation utifrån dennes egna förutsättningar (jmf. 

Andersson & Swärd, 2007; Hudson & Liddiard, 1994; Näsman, 1995; Qvortrup, 1994).  

    Vissa intervjupersoner ansåg att byte av miljö, i och med omplacering, kunde vara 

problematiskt för ungdomen. Att nya problem kan uppenbara sig. Detta kan visa på att 

intervjupersonerna tycker att det kan vara svårt att kompensera en svår uppväxt genom att 

byta miljö, att föräldrarnas roll är så pass viktig att den inte kan ersättas till fullo av till 

exempel en fosterförälder.  

     Det diskuterades även i fokusgrupperna kring socialtjänstens svårigheter i arbetet med 

utsatta ungdomar. En intervjuperson uttryckte att socialarbetarens arbete kan bli en slags ond 

cirkel där pappersarbetet blir en så stor del i arbetet att det bara rinner ut i sanden för att det 

blir så svårt. Denna bild av socialarbetarens arbete kan vara förmedlad genom 

intervjupersonernas omgivning och av media (jmf. Andersson & Swärd, 2007).  

    Resultaten visar att intervjupersonerna tyckte att en kontaktperson skulle kunna vara ett bra 

stöd för utsatta ungdomar.  Genom kontaktpersonen skulle ungdomarna kunna känna en 

trygghet och föräldrarna skulle kunna få mer tid att bearbeta sina egna problem. Att 

intervjupersonerna tyckte att en kontaktperson skulle kunna vara bra hjälp för utsatta 

ungdomar kan enligt socialkonstruktivismens tankar sägas vara konstruerat av den tid som 

råder idag. Kontaktpersoner till exempel kan ha varit mindre förekommande förr jämfört med 

idag, vilket kan ha påverkat intervjupersonerna i vad de anser finnas för hjälp samt vilken 

hjälp de anser är bra.  

    Enligt resultaten skulle intervjupersonerna främst vända sig till släkt, vänner och bekanta 

för stöd och hjälp. Några såg även skolan som en viktig resurs när det behövs hjälp 

omgående. En intervjuperson berättade att om denne skulle berätta i skolan att denne blev 

misshandlad hemma så skulle skolan direkt ta tag i problemet och ta kontakt med 

socialtjänsten. Även tidigare forskning visar att kontakten med socialtjänsten i vissa fall tas av 

personal på skolan (Sjöblom, 2002). Viss forskning visar även att ungdomar som rymmer 

hemifrån ofta har dåliga erfarenheter från skolan och lärare (Stein, 1999; Van der Ploeg & 

Scholte, 1997). Detta kan tolkas som att skolan spelar en stor roll i ungdomens vardagsliv och 

det kan därför vara av stor vikt att även skolan inkluderas i de insatser som görs för 

ungdomen. Resultaten visar dock att det talas väldigt lite i skolorna om fenomenet ungdomar 

som rymmer eller kastas ut hemifrån. Att skolan ses som en resurs av vissa intervjupersoner 

kan ses som att skolans positiva roll är konstruerat från bra erfarenheter med skolan. Den 

positiva upplevelsen blir då enbart dessa intervjupersoners upplevelse. 

 

5.4 Hur diskuterar intervjupersonerna kring vuxenblivandet hos 
ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån? 
Intervjupersonerna diskuterade kring hur upplevelsen av att rymma eller kastas ut kan påverka 

vuxenblivandet hos de utsatta ungdomarna. Detta kan ske på många olika sätt och se väldigt 

olika ut, det kan skilja sig åt från person till person. De flesta trodde att vuxenblivandet börjar 

väldigt tidigt hos dessa ungdomar, att de nästan tvingas att bli självständiga fort för att klara 

sig utan föräldrarna. Det ansågs handla om att överleva på gatan. Utan stöd från föräldrar eller 

andra viktiga vuxna kan ungdomen må psykiskt dåligt och hur man påverkas som ung kan få 

konsekvenser i det vuxna livet. Ungdomar som varit utsatta kan enligt vissa intervjupersoner 

behålla ett visst beteende som de sedan för över till sina egna barn. 

 
”Jag tror att de påverkar när den här utsatta personen blivit vuxen o får barn, jag tror 

det här beteendet finns kvar som den lärt sig av sina föräldrar, jag tror dom kommer 

behandla sina barn på ett liknande sätt” 
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”…vissa tänker på det man gått igenom, så gör man inte samma sak, men de är 

oftast så att så man har blivit uppväxt lär man sina barn också, så det finns risk för 

att dom fortsätter” 

 

Det uttrycktes dock även motsatsen, då ungdomarna istället lär sig hur de inte ska bete sig mot 

sina barn.  

 
”Det beror på hur stor kärlek man har till sina barn. Man kan också tänka att jag vill 

inte att mina barn ska gå igenom samma sak som jag har gjort” 

                         
”Vi säger att jag nu, att jag får barn, då är det ju klart alltså att jag skulle försöka 

göra allt för det där barnet. Uppfostrar man det fel från början då blir det fel, du får 

göra rätt från början. Du får ju, okej de kanske inte är så lätt om du aldrig haft barn 

men de finns ju typ kurser man kan gå, och så” 

 

Analys samt koppling till tidigare forskning:  

De flesta intervjupersonerna upplevde att vuxenblivandet hos ungdomar som rymmer eller 

kastas ut hemifrån börjar väldigt tidigt då de mer eller mindre tvingas att bli självständiga. 

Flera intervjupersoner påpekade att de tror att det som ungdomarna går igenom som unga 

påverkar dem när de blir vuxna. Att ett inlärt beteende finns kvar och att när ungdomarna blir 

vuxna för de över beteendet till sina barn. Detta kan tolkas som att det som händer i nuet hos 

ungdomarna är väldigt viktigt för hur de kommer att utvecklas och agera i vuxenlivet (jmf. 

James, Jenks & Prout, 1998). Intervjupersonerna kan ses vara väldigt fokuserade på det som 

händer idag men har samtidigt en förmåga att se framåt.  

    Resultaten visar samtidigt att intervjupersonerna tror att utan stöd från föräldrar eller andra 

viktiga vuxna kan ungdomarna må psykiskt dåligt. Vikten av kärleksfulla föräldrar var något 

som återkom i fokusgruppsdiskussionerna. En intervjuperson uttryckte att om en förälder 

känner stor kärlek för sina barn så kan de tänka att de inte vill att barnet ska gå igenom samma 

saker de har gjort själva. En annan pratade om att ifall denne skulle få barn så skulle denne 

försöka göra allt för barnet. Intervjupersonen påpekade även hur viktigt det är att uppfostra 

rätt från början men insåg även att det inte alltid är så lätt att uppfostra ett barn och att man då 

kan söka hjälp på annat håll. Detta kan visa på hur viktiga intervjupersonerna anser att 

föräldrar är i vuxenblivandet. Sjöblom (1995) tar upp hur viktiga föräldrarna är under den 

utvecklingsperiod då vuxenidentiteten formas, då både på ett yttre och inre plan. Hennes 

studie visar även att de ungdomar som inte såg föräldrarna som betydelsefulla även saknade 

andra viktiga vuxna som bör finnas i ungdomens liv (ibid.). Enligt det socialkonstruktivistiska 

perspektivet konstrueras ungdomen med hjälp av dess omgivning och under barndomen och 

ungdomsåren kan föräldrarna tros ha stort inflytande på ungdomen i hur denne utvecklas och 

formas till en vuxen.   

 

 

5.5 Vikten av föräldraskap och ungdomars skyldigheter mot sina 
föräldrar 
Under alla intervjuer tog intervjupersonerna upp vikten av föräldrarnas ansvar för att se till att 

eventuella problem hemma inte går så långt att ungdomen rymmer eller kastas ut hemifrån. 

De ansåg det huvudsakliga ansvaret för ungdomens välbefinnande ligga hos föräldrarna och 

att situationen som uppstår när en ungdom rymmer eller kastas ut är ett bevis på 

föräldraskapets misslyckande. 

 
”Det är föräldrarnas huvudsakliga ansvar, barnen ska inte behöva gå hemifrån för att 

problemen ska lösas” 
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”Det är säkert svårt för föräldrarna också men man måste tänka på barnen i första 

hand” 

            

”Kastar man ut sitt barn hemifrån, alltså då har man inge vett i skallen” 

 

Vissa uttryckte även dessa föräldrar vara patetiska. Det ansågs vara deras ansvar att bry sig 

om sina barn och vara närvarande. Det ansågs även vara deras uppgift att skapa kontakt med 

sina barn och värna om den relationen även om till exempel en styvförälder kommer in i 

bilden. 

    I en fokusgrupp uttrycktes det att det är viktigt är att komma ihåg att även föräldrar är 

människor som gör misstag. De kan ha egna problem att tänka på, vilket gör att de glömmer 

bort barnens problem. Dock lär sig även föräldrar av sina misstag och kan agera annorlunda i 

nästa situation eller med nästa barn. Några av intervjupersonerna tog även upp ungdomarnas 

ansvar gentemot sina föräldrar, att det är viktigt att lyssna på dem samt att respektera dem. 

Föräldrarna ansågs ändå ha ett ansvar samt bestämmanderätt över ungdomen. 

 
 ”…oftast så är det ju inte föräldrarna bara som gör problemet utan det är även 

ungdomarna på grund utav att dom skiter i vad föräldrarna säger, dom gör vad dom 

vill, dom typ håller på och skriker på dom och sånt där” 

                             

Det ansågs viktigt att hjälpa till hemma med hushållssysslor då det inte enbart är föräldrarnas 

ansvar att sådana saker blir gjorda. Det uttrycktes att det inte är fel att hjälpa till hemma och 

att ansvaret ofta ökar med åldern. Några av intervjupersonerna tyckte även att det kan vara 

svårt att vara förälder. 

                            
”Vissa tänker typ, att det är inte min skyldighet. Det är ju faktiskt inte morsans 

skyldighet heller, att göra såna grejer” 

 

” Man får ju hjälpa till, men man ska vara glad för att man har ett ställe att bo på, 

okej man kanske inte ska göra allting men ändå” 

 

”…dom är ju inte några superhjältar, såna som kan lösa allt. Dom måste ju också få 

stödet från oss” 

 

Analys samt koppling till tidigare forskning:   

Under alla intervjuer pratade intervjupersonerna om hur viktigt det är att föräldrarna tar 

ansvar för att lösa de problem som kan uppstå i hemmet. Om föräldern inte gör detta har 

denne misslyckats i sin roll som förälder.  Det uttrycktes att barnen alltid ska komma i första 

hand samt att barnen aldrig ska behöva lämna hemmet för att problemen ska lösas. Flera 

intervjupersoner tyckte att det är föräldrarnas uppgift att skapa kontakt med barnet och värna 

om den relationen även i de fall familjekonstellationen förändras genom att till exempel en 

styvförälder kommer in i bilden. Tidigare forskningen visar på hur en förändring av 

välfärdspolitiken resulterat i en förlängd ungdomsperiod där ungdomar tvingas bo längre tid 

hemma och vara beroende av sina familjer (Sjöblom, 2002). Detta skapar ofta motsättningar i 

familjen då föräldrarna inte vill låta ungdomen ta mer och mer ansvar för sitt eget liv de 

gånger då ungdomens intressen verkar utvecklas i en annan riktning än föräldrarnas. 

Samtidigt har ungdomarna ett stort behov av att utvecklas och bli självständiga (ibid.). 

Resultaten i denna studie kan dock visa på motsatsen då intervjupersonerna uttryckte att 

föräldrarna ska ta mer ansvar för ungdomarna. Det kunde upplevas ett behov av föräldrarnas 

stöd i ungdomarnas vardag.  

    I en fokusgrupp diskuterade intervjupersonerna kring ungdomarnas ansvar gentemot 

föräldrarna och hur viktigt det är att lyssna på sina föräldrar och respektera dem. Föräldrarna 
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sågs mer som människor kapabla till att göra misstag och lära sig utav dem. En intervjuperson 

uttryckte det som att det inte bara är föräldrarna som gör problemet utan även ungdomarna på 

grund av att de struntar i vad föräldrarna säger utan gör som de vill och gör saker som att 

skrika på föräldrarna. Även andra intervjupersoner tog upp ungdomarnas ansvar gentemot 

sina föräldrar då de uttryckte att ansvaret för hemmet inte bara ligger hos föräldrarna utan att 

det är viktigt att ungdomen hjälper till hemma och att denne ska vara tacksam för att ha ett 

hem. Det sades även att det är viktigt att föräldrarna får stöd från ungdomen. Tidigare 

forskning visar att en dialog mellan förälder och ungdom bygger på en jämbördig relation där 

det är viktigt att båda parter lyssnar och respekterar varandra (Sjöblom, 1995). Samtidigt kan 

frågan ställas hur hemlivet egentligen ska se ut och hur ungdomarna och föräldrarna ska agera 

gentemot varandra? Vem avgör vad som är rätt eller fel? Alla hem ser olika ut och vad som är 

rätt eller fel i ett hem kan ses vara konstruerat genom föräldrar, media, samhälle och vänner.  

 

Avslutningsvis talade några av deltagarna även om att det är viktigt med kärlek, både från och 

till sina föräldrar. 

 
”Folk tänker såhär, vem fan bryr sig om mina föräldrar älskar mig eller inte, typ bara 

jag får de jag vill, men de är helt fel alltså, då är man fel människa helt enkelt. Alltså 

relationen mellan föräldrar och barn, det är det viktigaste som finns, sen om dom 

säger typ, jag bryr mig inte vad dom tänker om mig, men de är bara skitsnack, helt 

enkelt. De viktigaste är kärleken i en familj och sådär, de tycker jag, för det mår man 

bäst utav” 

 

5.6 Sammanfattning av resultat 
Resultaten visar att tankarna går kring att ungdomar som rymmer hemifrån gör det för att de 

kanske inte ser någon annan utväg och att de även kan hoppas på att det kan få andra 

runtomkring att få upp ögonen för dem och deras situation. Intervjupersonerna trodde också 

att det ibland kan vara svårt att avgöra om en ungdom rymt eller blivit utkastad hemifrån. De 

flesta ansåg att gatan är en väldigt otrygg plats där mycket kan hända, exempelvis kan de bli 

utsatta för rån, pedofiler, knivhot, misshandel och våldtäkter. Här finns en överensstämmelse 

med tidigare forskning som visar att ungdomar som lever på gatan kan uppleva hunger, törst, 

rädsla, våld, sexuellt utnyttjande, prostitution, kriminalitet och drogmissbruk (Stein, Rees och 

Frost, 1994; Sundell, 1993). Intervjupersonerna pratade om att det i allmänhet förekommer 

mycket våld på gatorna idag och att det ofta handlar om att vara på fel plats vid fel tillfälle.  

    De flesta intervjupersonerna var överens om att det är bättre att bo hos vänner och bekanta 

eller hos släktingar än att bo på gatan. De diskuterade även kring risken att hamna i fel 

umgänge och att de nya kompisarna på gatan kan bli ungdomens nya familj och att den 

”gamla” familjen då kan väljas bort. Den tidigare forskningen visar på att de problem 

ungdomen har innan denne rymmer hemifrån ofta förvärras ju längre tid denne spenderar på 

gatan (jmf. Hutson & Liddiard, 1994; Stein, 1999; Van der Ploeg & Scholte, 1997). Att 

ungdomar som blivit utkastade även kan ses löpa större risk att förbli hemlösa då 

möjligheterna för dem att återvända kan vara mindre jämfört med ungdomar som rymt 

hemifrån (Van der Ploeg & Scholte, 1997). 

    Många av intervjupersonerna kände någon som rymt eller kastats ut hemifrån och ungefär 

hälften av de intervjuade hade någon gång själva rymt hemifrån, dock uttalades ingen 

tidsperiod för rymningen. Alla trodde att det är väldigt många som rymmer eller kastas ut 

hemifrån i Sverige, men att det är få som tar kontakt med socialtjänsten och att det därmed 

blir ett stort mörkertal. Den tidigare forskningen visar att det kan vara svårt att avgöra hur 

många ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån i Stockholm då det inte kan antas att 

alla kommer i kontakt med socialtjänsten (Sjöblom, 2002). I vissa fall kan ungdomen 
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medvetet undvika kontakt med socialtjänsten, i andra fall kan problematiken hos ungdomen 

vara av så pass låg grad att de därför inte kommer till socialtjänstens kännedom (ibid.).  

    De flesta trodde att vuxenblivandet börjar väldigt tidigt hos ungdomar som rymmer eller 

kastas ut hemifrån och att de nästan tvingas att bli självständiga fort för att klara sig utan 

föräldrarna. I samtliga fokusgrupper diskuterades det kring vikten av föräldrarnas ansvar för 

att se till att eventuella problem hemma inte går så långt att ungdomen rymmer eller kastas ut 

hemifrån. De ansåg det huvudsakliga ansvaret för ungdomens välbefinnande ligga hos 

föräldrarna och att situationen som uppstår när en ungdom rymmer eller kastas ut är ett bevis 

på föräldraskapets misslyckande. 

6. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras till en början huruvida syftet anses besvarat eller inte. Kapitlet 

fortsätter sedan med en diskussion kring resultat och analys. Sedan följer en problematisering 

kring den valda metoden, för att sedan avsluta med förslag till vidare forskning. I denna del av 

uppsatsen görs valet att använda benämningen ”vi” när vi refererar till oss själva som 

författare till denna uppsats. Vi ansåg det viktigt att det klart och tydligt framgår att 

diskussionen som följer är vår egen utifrån våra funderingar kring denna studie.  

    Syftet med denna studie var att undersöka och ta del av gymnasieungdomars föreställningar 

kring ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån. Studien har undersökt vilken bild 

gymnasieungdomar har samt hur de upplever att de skapat den bilden av ungdomar som 

rymmer eller kastas ut hemifrån, vilka tankar som finns kring samhällets stöd och insatser för 

dessa ungdomar samt hur vuxenblivandet kan se ut för dessa ungdomar. Vi anser att studiens 

syfte besvarats då vi genom den valda metoden tagit del av gymnasieungdomars 

föreställningar kring fenomenet. Intervjupersonerna har enligt oss diskuterat och reflekterat 

kring de frågeställningar som vi ansett viktiga i studien. 

6.1 Resultatdiskussion 
Under fokusgruppsintervjuerna diskuterade intervjupersonerna mycket kring hur viktigt det är 

att både föräldrar och ungdomar tar sitt ansvar för att relationen mellan dem ska fungera. Vi 

tyckte att deras resonemang ofta visade på en stor mognad och att de hade förmågan att sätta 

sig in i föräldrarnas perspektiv. Dock talade de även ett flertal gånger om att det ändå är 

föräldern som bär det största ansvaret för att se till att problem i familjen löses. Vi upplevde 

en viss ambivalens hos intervjupersonerna då de växlade mellan att föräldrarna bär ansvaret 

och att föräldrarna och ungdomarna bär ansvaret tillsammans. Vi kände att det fanns en 

oklarhet i hur relationen mellan vuxen och ungdom ska se ut. Samtidigt som ungdomen är i en 

beroendeställning till den vuxne så har ungdomen en egen vilja, en vilja som denne inte alltid 

har möjlighet att leva ut. Under intervjuerna kände vi att det fanns en känsla av besvikelse 

gentemot föräldrar och hur dessa ofta misslyckas med sina barn och att både föräldrarna och 

andra vuxna i samhället inte riktigt lyssnar på vad barnen egentligen vill och behöver. Detta 

visar ytterligare på vikten av att undersöka olika fenomen utifrån ett ungdomsperspektiv, 

vilket vi upplever har varit otroligt givande. Hade vi istället frågat vuxna om deras 

föreställningar kring ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån hade resultaten med 

största sannolikhet sett helt annorlunda ut. Flera intervjupersoner nämnde att de inte skulle 

söka sig till socialtjänsten om de hamnade i en utsatt situation. Enligt dem kunde inte 

socialtjänsten hjälpa utan enbart göra situationen värre. Vi kunde vid vissa tillfällen känna att 

denna inställning till socialtjänsten gjorde att intervjupersonerna saknade en känsla av 

trygghet. Att ifall något skulle hända dem så skulle det inte finnas hjälp att få. Vissa av dem 

efterlyste dessutom fler socialarbetare som verkligen ville hjälpa och lyssna på ungdomar med 

det som de själva skulle vilja ha hjälp med. Denna misstro mot socialtjänsten tror vi kan leda 

till att många ungdomar som befinner sig i olika utsatta situationer inte får den hjälp de skulle 
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kunna få, utan risken finns att de istället söker skydd i kriminella och mer farliga kretsar. 

Resultaten tycker vi även visar på hur viktigt det är för ungdomar att ha kärleksfulla föräldrar 

som bryr sig om ungdomarnas välbefinnande. Om de inte får denna kärlek och trygghet 

hemma tror vi inte att steget är långt ifrån att de söker det på annat håll. Flera av 

intervjupersonerna uttryckte att det som händer idag kan få stora konsekvenser i framtiden. 

Att den känsla av utsatthet ungdomar kan ha inte försvinner bara för att de blir vuxna utan det 

är något individen får leva med resten av livet. Därför blev det desto viktigare för 

intervjupersonerna att föräldrar uppfostrar sina barn ”rätt” från början. Detta återspeglar ännu 

mer vikten av kärleksfulla föräldrar.  

    Överraskande för oss var att fenomenet att rymma verkar vara så pass vanligt 

förekommande bland ungdomar. De flesta kände någon som hade rymt och ungefär hälften 

hade någon form av egen erfarenhet av att rymma hemifrån. De var även väldigt medvetna 

om allt som kan hända på gatan och kunde ge många exempel på vad både killar och tjejer 

kan utsättas för. De påpekade att dessa farliga situationer inte bara händer när ungdomar 

rymmer eller kastas ut hemifrån utan kan hända vemsomhelst. Att det handlar om att vara på 

fel plats vid fel tillfälle. Vi var redan innan intervjuerna medvetna om det våld som finns på 

gatorna idag men blev förvånade av hur vardagligt intervjupersonerna pratade om våldet samt 

den känsla av acceptans vi upplevde att ungdomarna hade till det. De kunde uttrycka en ilska 

gentemot våldet samtidigt som de accepterade att det var så och att det inte fanns så mycket 

att göra åt det. De pratade om våldet som en del av vardagen som det inte går att fly ifrån. 

    Enligt intervjupersonerna pratas det väldigt lite om ungdomar som rymmer eller kastas ut 

hemifrån i skolorna. Detta väckte funderingar hos oss angående varför det inte talas om det i 

skolorna, i synnerhet då det enligt intervjupersonerna verkar vara ett vanligt förekommande 

fenomen. Kan det vara så att skolorna är rädda för hur elever kommer reagera och om det 

möjligtvis kan väcka idéer om att rymma själv hos vissa elever. Eller kan det vara så att 

skolorna inte ser det som ett problem? Eller kanske inte som ett problem värt att tas upp? Vi 

funderar även kring om viljan att inte synliggöra fenomenet kan handla om en rädsla över att 

behöva ta ansvar för problemet? Denna rädsla tror vi kan finnas både i samhället och i skolan. 

Detta är dock bara våra spekulationer.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Litteraturen till denna studie är i varierande åldrar vilket till stor del kan bero på att 

forskningen har gått i vågor över tid. Litteraturen har dock bedömts som relevant. Mycket av 

litteraturen har varit utländsk och därför översatts av oss till denna uppsats, dock är vi 

medvetna om att all litteratur tolkas olika av olika människor och att översättningen av den 

utländska litteraturen kan ha medfört ytterligare tolkning.  

    Vi valde i denna studie att använda oss av kvalitativa fokusgruppsintervjuer som 

datainsamlingsmetod. Valet gjordes med tanke på att studiens syfte var att ta del av 

gymnasieungdomars föreställningar kring ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån. 

Metoden har upplevts passande då materialet som erhållits varit både rikt och fylligt och 

diskussionerna nyanserade i de olika fokusgrupperna, vilket möjligtvis inte hade uppnåtts i 

lika hög grad vid enskilda intervjuer. 

    Under genomförandet av intervjuer stöttes vi av problemet att fokusgrupperna inte höll det 

antal intervjupersoner det innan var bestämt. Antingen var intervjupersonerna för få till antalet 

eller i ett fall nästan dubbelt så många. Under dessa tillfällen kunde vi ha haft möjligheten att 

tacka nej till intervjun när intervjupersonerna var för få eller tackat nej till vissa 

intervjupersoner när de blev för många. Vid dessa tillfällen ansåg vi det dock viktigare att se 

till att ingen av intervjupersonerna skulle komma till skada eller förolämpas av att inte få 

delta. Att värna om individen ansågs viktigare än att värna om studiens validitet.  
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    Ingen av intervjupersonerna valde heller att avbryta sin medverkan. Om det var på grund av 

frivillighet och för att de verkligen ville medverka eller om det kan ha berott på grupptryck 

och viljan av att känna grupptillhörighet är svårt för oss att säga. Då det fanns vissa deltagare 

som inte uttalade mer än en mening under hela intervjun kan det diskuteras ifall någon av de 

sistnämnda anledningarna kunde vara aktuellt. Dock kan det även ha berott på att de inte 

kände att de hade något att tillföra utöver det som redan sagts av andra i fokusgruppen. Det är 

även svårt för oss att veta vilken information deltagarna väljer att föra vidare efter 

fokusgruppsintervjun. Vi kan endast kontrollera den information vi förmedlar till dem om 

vikten av att det som sägs i rummet stannar i rummet. Vad de sedan väljer att föra vidare är 

utanför vår kontroll. Detta kan vi tycka är särskilt viktigt att tänka på och diskutera då 

eventuella känsliga frågor bearbetades under intervjun. Vilka konsekvenser det får för 

ungdomen vet vi ej men eftersom kuratorn eller någon annan vuxen på skolan varit med under 

skapandet av urvalet vet vi i alla fall att de haft kontakt med någon vuxen angående studien 

som de förhoppningsvis kan vända sig till med eventuella frågor och funderingar.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
I relation till den tidigare forskning som vi har funnit på området upplever vi att det skulle 

behövas mer forskning kring samhällets stöd och insatser, både utifrån ungdomarnas, 

föräldrarnas samt socialtjänsten perspektiv. Vi anser att det är viktigt att undersöka vad 

ungdomarna och föräldrarna vill ha hjälp med samt vad som är möjligt utifrån socialtjänstens 

perspektiv. Ett fåtal studier finns gjorda kring detta område, dock upplever vi att fler studier 

även bör rikta sig mot vilka stöd och insatser som redan finns idag och vilka av dessa insatser 

som anses ha fungerat. Det skulle även vara intressant att intervjua ungdomar som har rymt 

eller kastats ut hemifrån för att se hur deras liv senare har gestaltat sig och eventuellt göra en 

jämförande studie mellan tjejer och killar.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Brev till skolorna 

Tillfälligt uppbrott – ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån 
 

Hej! Vi är två socionomstuderande från Stockholms universitet, Institutionen för socialt 

arbete som är i slutet av vår utbildning och ska göra vårt avslutande examensarbete. Arbetet 

görs i anslutning till ett projektsamarbete mellan Institutionen för socialt arbete och Rädda 

Barnen, som undersöker förekomsten av ungdomar som varit med om ett uppbrott från 

familjen i form av att de rymt eller blivit utkastade hemifrån.  

Inom de kommande tio veckorna har vi ambitionen att i vårt examensarbete undersöka 

gymnasieungdomars attityder kring ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån. Vilken 

bild finns om dessa ungdomar och hur har denna bild skapats? Vi är även intresserade av att 

veta vad ungdomarna tror att samhället gör för att hjälpa utsatta ungdomar och vad de tycker 

samhället bör göra?   

 

Vi kommer att använda oss av fokusgrupper, som innebär att en mindre grupp ungdomar 

träffas och diskuterar sina attityder och upplevelser kring ämnet i fråga. På detta sätt kan vi ta 

del av ungdomarnas egna perspektiv med närvaro och ledning av oss. Vår avsikt är att samla 

två grupper, varav en tjej- och en killgrupp, med ca fem gymnasieungdomar i varje för en 

diskussion. Medverkandet ska vara frivilligt och ungdomarna kan avbryta deltagandet om de 

så önskar. Fokusgruppsintervjuerna kommer att spelas in på kassettband för att sedan 

transkriberas av oss. Efter transkriberingen kommer banden att spelas över. Materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och omarbetas så att uppgifter som lämnas inte ska kunna 

kopplas till enskilda elever eller skolor. Ingen utomstående förutom undertecknade och 

handledare kommer ha tillgång till materialet. 

 

För att kunna fullfölja studien behöver vi er tillåtelse och hjälp med att samla ihop en grupp 

bestående enbart av killar. Vi planerar att fullfölja intervjuerna tidigast vecka 47 och senast 

vecka 48 och är därför tacksamma för ett så snabbt svar som möjligt. När arbetet är slutfört 

kommer ni och ungdomarna få möjligheten att ta del av den färdiga uppsatsen och de 

slutsatser studien kommit fram till. Vår avsikt är att utföra studien i skolans lokaler men 

ämnar ej inkräkta på lärarens arbetstider eller elevernas skoltid.  

 

Vi hör av oss inom de närmsta dagarna och hoppas ni är intresserade av att delta i studien, vi 

berättar gärna mer och svarar på eventuella frågor. Är det något ni undrar över eller vill veta 

mer om så får ni gärna kontakta oss på nedanstående uppgifter. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jenny Hammarlund                                         Marianna Malmsten 
Tfn: xxx-xxxxxxx                                              Tfn: xxx-xxxxxxx 

E-mail: xxx                                                         E-mail: xxx 

 

Ansvarig handledare: Yvonne Sjöblom 

Stockholms universitet – Institutionen för Socialt arbete 

Tfn: xx-xx xx xx 

yvonne.sjoblom@socarb.su.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

Tillfälligt uppbrott - ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån. 
 

Viktiga saker att tänka på och informera om före och under gruppintervjun:  

 Informera om Vetenskapsrådets etiska principer 

 Vara noga med att de bara behöver tala om det som de vill dela med sig av.  

 Att det som tas upp i gruppen stannar i detta rum och är ingenting man ska prata om 

utanför.  

 Att de har rätt att avbryta sin medverkan i intervjun när helst de önskar 

 Vi önskar att de skall föra en självständig diskussion i den mån det är möjligt.  

 Förklara vilka våra roller är under intervjun (en är moderator och den andra för 

anteckningar osv.) 

 

Börja med att fråga hur de känner efter att ha sett filmsekvensen. 

 

Introduktionsfråga: 

Vad tänker ni kring hemlösa, gatubarn och ungdomar som kastats ut/rymt hemifrån? Ser ni 

några skillnader? (diskutera ett begrepp i taget) 

 

Tema 1 Vilken bild har intervjupersonerna av ungdomar som rymmer eller kastas ut 

hemifrån? 

 

1. Varför tror ni att ungdomar rymmer/kastas ut hemifrån? 

2. Hur tror ni att man lever sitt liv om man inte bor hemma och vilka situationer tror ni 

att man kan hamna i? 

3. Finns det något som ni tror kan vara positivt/negativt med att inte bo hemma? 

 

Tema 2 Hur har intervjupersonerna skapat sin bild av fenomenet? 

 

1. Har ni sett någon film eller läst någon bok som handlar om ungdomar som rymmer 

eller kastas ut hemifrån? (om ja, hur tror ni att er bild har påverkats av detta, alltså 

media) 

2. Känner ni någon som har rymt eller kastats ut hemifrån? 

3. Har någon av er rymt hemifrån någon gång eller funderat på att göra det? 

4. Hur många ungdomar som rymt/kastats ut hemifrån tror ni att det finns i 

Sverige/Stockholm? 

5. Tror ni att alla ungdomar kan hamna i den situationen? 

 

Tema 3 Vad har intervjupersonerna för tankar kring stöd och insatser? 

 

1. Vilken hjälp anser ni att ungdomarna borde få? 

2. Vilken hjälp tror ni att en ungdom kan få från samhället i stort? (skola, kompisar, 

organisationer och socialtjänsten)  

3. Vilken hjälp tror ni saknas och skulle behövas? 

4. Vad tror ni att ni själva skulle vilja ha hjälp med om ni hamnade i en sådan situation? 

Och vart skulle ni vända er? 
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Tema 4 Vilka tankar har intervjupersonerna kring ungdomarnas vuxenblivande? 

 

1. Hur tror ni ungdomar påverkas av att inte ha stöd från föräldrar eller andra viktiga 

vuxna? 

2. Hur tror ni att man klarar av att bli vuxen och självständig om man har erfarenhet av 

att ha rymt eller kastats ut hemifrån?  

3. Tror ni att det finns någon skillnad mellan de ungdomar som har denna erfarenhet och 

de som inte har det i deras sätt att bli vuxna på? 

 

 

Avslutningsvis: Kort summera vad som har tagits upp och ge deltagarna en möjlighet att 

reflektera kring vad som sagts i diskussionen. Även fråga om det är någon som vill tillägga 

något. 

 


