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Abstract 
 

Homeless adolescents are in Sweden rather invisible, as a group. There is no established 

definition or description of the problem, nor any uniform terms regarding it. The purpose of this 

study is to investigate how four different organizations, based on their basic principles, describe 

the group homeless adolescents. We discuss why the organizations reason as they do, and what it 

leads to. In order to do so we have performed qualitative interviews with representatives from 

each organization. The study relies on a social constructivist theory, which focuses on how 

knowledge and different phenomena are constructed. To analyze the constructions concerning 

the group homeless adolescents we used Kitsuse & Spector’s (1973a; 1973b; 1977) social 

constructivist theory about social problems. To operationalize our theory and determine how the 

phenomena is constructed we used Rose’s (1999) dimensions of analysis. Our results show that 

governmental organizations don’t recognize this as a problem of homelessness, but as a family 

problem. Only one organization offers a different description. This indicates that there is a public 

description of the problem, and one claims-making process. According to the public description 

the solution to the problem is family treatment which means that the basic condition is that the 

adolescents return home, otherwise the group can’t be helped.   

 

Keywords: Homeless adolescents, runaways, social constructivism, social problems, qualitative 

research, interviews.  

 

Nyckelord: Hemlösa ungdomar, unga hemlösa, rymmande ungdomar, utkastade ungdomar, 

socialkonstruktivism, sociala problem, social problemteori, kvalitativt perspektiv, kvalitativa 

intervjuer.  
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Inledning 
 

Vad är ett socialt problem och hur hanteras ett socialt problem?  

 

Detta är långt ifrån självklara frågor och som när det gäller mycket annat beror svaret på vem 

man frågar. Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet handlar det dock om att individer eller 

grupper försöker mobilisera resurser och vinna gehör för att något är ett problem (se t.ex. 

Lindgren, 1993). Om någonting är ett socialt problem ligger det alltså i sakens natur att det 

uppmärksammas och byggs upp modeller för förklaringar och agerande. Frågan är då vad som 

händer med en grupp som bevisligen existerar, men som ändå inte uppmärksammas. Enligt 

Kitsuse & Spector (1977), som är två teoretiker inom området sociala problem, kan ingenting 

som ingen upplever och beskriver som ett problem vara ett.  Om då internationelll forskning är 

tydlig med att uttrycka att en grupp är extremt utsatt och problemtyngd och det finns empiriska 

bevis för att gruppen existerar i Sverige, men gruppen ändå är tämligen osynlig, är frågan hur det 

kan komma sig och vad det får för konsekvenser?  

 

Gruppen vi syftar till är hemlösa ungdomar: en grupp som bevisligen existerar men ändå inte. 

 

Hemlösa ungdomar är ett ämne som figurerat i media sedan början av 90-talet. I Svenska 

dagbladet kunde läsas i november 2008 att alltfler unga hemlösa dyker upp på plattan i 

Stockholm, på härbärgen och hos Stadsmissionen (Engström, 2008). I en annan artikel har 

kunnat läsas att omyndiga inte räknas som hemlösa om de har minst en förälder i livet och en 

adress, oavsett om de bor där eller inte (Sidenbladh, 2007). Rädda Barnen har som organisation, 

sedan mitten av 1990-talet, uppmärksammat problem med unga som saknar ett tryggt hem att gå 

till och som rör sig mellan tillfälliga boenden och sovplatser (Högdin & Sjöblom, 2009). Särskilt 

mycket uppmärksamhet riktades mot gruppen efter att Rädda Barnen presenterade en rapport om 

utsatta barn i Sverige som tog upp ämnet kring unga hemlösa, som hänger på stadens gator (se 

Sjögren, 1992). Enligt den rapporten fanns det i början av 90-talet cirka 200 ungdomar som 

kunde betraktas som gatubarn och cirka 1500 till som var i riskzonen att hamna på gatan 

permanent, men som då bara i perioder befann sig på gatan (Sjögren, 1992). Gruppen har till viss 

mån också förekommit i forskning där Yvonne Sjöblom (1995, 2002) är en av få forskare som 

har intresserat sig för ämnet, hon har forskat och skrivit om rymmande och utkastade ungdomar. 
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Att gruppen existerar tycks det alltså finnas gott om empiriska belägg för. Ändå är de tämligen 

osynliga. I socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet 2005 kan läsas om alltifrån hur stor andel 

kvinnor, utomnordiska invandrare och finländare det finns, till hur många som är 

socialbidragstagare och missbrukare (Social rapport, 2006). Inte någonstans kan man däremot 

läsa om ungdomar, de existerar knappt i litteratur eller studier om hemlöshet. I media har det 

dock, skrivits en del om gruppen och ungdomarna har då ofta kallats hemlösa eller gatubarn. Av 

det lilla som trots allt går att hitta i andra texter, och som kan härledas till den grupp vi syftar till, 

används inte dessa begrepp. I världen utanför media diskuteras alltså sällan hemlösa ungdomar, 

myndigheter och andra aktörer i samhället verkar oftare välja att använda andra definitioner och 

begrepp när de talar om gruppen. Bara några av de begrepp som figurerar är; hemlösa ungdomar, 

unga utan stadigvarande boende, gatubarn, rymlingar och utkastade ungdomar. 

 

Det som verkar vara fallet är att det finns en grupp ungdomar i samhället som det inte finns 

någon etablerad problembeskrivning om eller enhetlig begreppsanvändning kring. Att detta 

saknas får självklart konsekvenser för dem det handlar om. Sjöblom (2002) antyder i sin 

forskning att dessa ungdomar inte hjälps individuellt inom socialtjänsten då de har ett 

familjeinriktat arbetssätt, varför det är extra viktigt att syna frågan i ett vidare perspektiv. Hur 

hjälps gruppen: vilka tar ansvar och vilka arbetssätt används? Och varför ser det ut som det gör? 

Lämpade att svara på alla dessa frågor torde de som på ett eller annat sätt möter dessa ungdomar 

eller denna problematik vara. 

 

Internationellt har mycket forskning kretsat kring denna grupp, och begreppsanvändningen är om 

än inte fullständigt enhetlig, mer likriktad än i Sverige. I Sverige har en nationell kartläggning 

gjorts där ungdomars uppbrott hemifrån kartlagts (Högdin & Sjöblom, 2009), (märk väl, att det 

nu dök upp ännu ett begrepp som beskriver gruppen: ungas uppbrott hemifrån). Detta är alltså en 

grupp vi i Sverige vet väldigt lite om, oavsett begreppsanvändning och problembeskrivning. 

Eller kanske vet vi så lite just på grund av den diffusa och mångfacetterade 

begreppsanvändningen och avsaknaden av enhetlig problembeskrivning. Frågan är vad vår 

okunskap får för konsekvenser för dessa ungdomar, vad döljer sig i avsaknaden av en enhetlig 

problembeskrivning? 
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Syfte och frågeställningar 

 

Det saknas en etablerad och enhetlig problembeskrivning av gruppen hemlösa ungdomar. Syftet 

med denna studie är att undersöka hur fyra olika aktörer, utifrån de problemformuleringar som 

ligger till grund för deras verksamheter, beskriver gruppen hemlösa ungdomar. Samt att 

diskutera vilka konsekvenser resonemangen får. 

 

- Hur begreppsliggör aktörerna gruppen? 

- Hur beskriver aktörerna gruppens eventuella problem? 

- Vilka förklaringar lyfter aktörerna fram? 

- Vilka aktörer tillskrivs ansvaret för att hjälpa gruppen? 

- Vilka arbetssätt förespråkas för att hjälpa gruppen? 

 

Begrepp 

 

Vi har valt att genom hela vår uppsats använda oss av begreppet hemlösa ungdomar eller i vissa 

fall unga hemlösa när vi refererar till gruppen. Detta är inte helt okomplicerat då vi egentligen 

vill undersöka hur andra begreppsliggör och diskuterar kring en grupp, en grupp de kanske inte 

vill definiera på detta sätt. Hemlösa är dock det begrepp vi uppmärksammade denna grupp som, 

och hemlösa ungdomar är begreppet vi vill lösa gåtan kring, varför det ändå är naturligt att 

använda det begreppet. Dessutom anser vi det viktigt att använda ett begrepp genomgående för 

läsbarhetens och tydlighetens skull. Däremot kommer vi inte att definiera begreppet eftersom 

utgångspunkten för studien är att undersöka andras begreppsanvändning och 

problembeskrivningar kring den här gruppen, varför det inte är nödvändigt med en av oss 

fastställd definition.   

 

De enheter eller verksamheter vi har intervjuat har vi valt att kalla för aktörer. Enligt Grønmo 

(2006) är den vanligaste typen av analysenhet olika aktörer, som kan vara både enskilda 

individer eller en grupp individer såsom till exempel en organisation eller liknande. 

Genomgående i uppsatsen kommer alltså begreppet aktör att förekomma när vi talar kring de 

verksamheter vi har intervjuat, trots att vi intervjuat en representant.  
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Vi kommer att använda oss av begreppet socialkonstruktivism när vi beskriver våra teoretiska 

utgångspunkter. Enligt Sahlin (2006) råder det ingen enighet om huruvida socialkonstruktionism 

och socialkonstruktivism betyder exakt samma sak eller inte. Socialkonstruktionism är enligt 

henne det begrepp som används främst i engelskan medan konstruktivism är vanligare i de 

nordiska språken. Vi har på dessa grunder valt att använda oss av begreppet 

socialkonstruktivism.  

 

Tidigare forskning  

 

Syftet med vår genomgång av tidigare forskning är dubbelt. En del är att ge en överblick över 

vilken forskning som gjorts nationellt och internationellt samt att sammanställa de resultat som 

hittills uppnåtts i forskningen. Detta både för att ge en förståelse för ämnet men också för att 

kunna koppla tidigare forskning till vårt eget projekt och empiriska material. Den första delen av 

denna genomgång är en beskrivning av den forskning vi tagit del av, vidare inventeras de 

begrepp som används inom detta område i forskningen. Därefter presenteras de resultat som 

forskningen kommit fram till i form av problem och förklaringar som lyfts fram om fenomenet.  

Forskningens omfång 
 

Att det finns många olika definitioner av denna grupp gör ämnet något svåröverskådligt. Men en 

inventering av forskningen visar att oavsett begreppsanvändning finns det lite forskning i Sverige 

som kan kopplas till denna grupp ungdomar:  

 

 I år utkom en rapport av Sara Högdin och Yvonne Sjöblom (2009) som heter Tillfälligt 

uppbrott. Det är en studie som genomförts i samarbete med Rädda Barnen och som 

undersöker ungdomars uppbrott i form av att de rymmer eller kastas ut hemifrån (Högdin & 

Sjöblom, 2009). Det är den första kartläggningen i Sverige som försöker ge en bild av 

problematiken i förhållande till hur vanligt förekommande det är att ungdomar rymmer eller 

kastas ut hemifrån (Ibid.). 

 

 2002 utkom Yvonne Sjöbloms avhandling På väg ut. I denna studie är det främst 

socialsekreterare och deras sätt att framställa och förstå ungdomar som rymmer och kastas ut 

hemifrån som är i fokus.  
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 1995 kom rapporten När banden brister ut. Även denna står Yvonne Sjöblom (1995) bakom. 

Denna undersökning hade som syfte att öka kunskapen om varför ungdomar rymmer från 

sina hem. 

 

 1993 utkom en rapport av Knut Sundell som heter Ung och övergiven. I denna undersökning 

var syftet att studera fenomenet gatubarn i Stockholms city (Sundell, 1993).  

 

 Utöver detta har det skrivits vissa fristående rapporter i ämnet samt två c-uppsatser (se 

Majlöf & Persson, 2008; Sow, 2007), vilka inte kommer att presenteras i denna uppsats. 

Dessa nämns för att ge en någorlunda heltäckande bild av den forskning som har bedrivits i 

Sverige i ämnet.  

 

Som synes kan vi presentera en någorlunda heltäckande bild (med reservation för att vi kan ha 

missat något) av den forskning som har bedrivits i Sverige, mer än så har inte gjorts. 

Internationellt är läget ett helt annat. Framförallt så har det forskats en hel del på området i både 

USA och Storbritannien. Enligt Stein (1999) så har forskningen bedrivits sedan mitten av 1900-

talet i USA och sedan 1980-talet i Storbritannien.  

 

Den internationella forskningen vi har läst kan omöjligt beskrivas i sin helhet då det är ett stort 

antal artiklar och böcker vi har läst. Värt att nämna är dock att vi för att vara tämligen säkra på 

att vi tagit del av den mest relevanta litteraturen på området har guidat oss i terrängen med hjälp 

av den svenska forskning som finns. Genom detta tillvägagångssätt har vi också lyckats 

identifiera några forskare som återkommande och som vi bedömt som stora inom forskningen på 

detta område, bland andra Hoyt och Whitbeck. Forskningsartiklar av dessa och andra författare 

från olika länder har sedan sökts genom ett till viss del slumpartat urval och till viss del 

strategiskt urval för att på så sätt förhoppningsvis ha uppnått en möjlig spridning av olika 

forskning och olika resultat. I det följande kommer det vi funnit att presenteras.  

Begreppsanvändning 
 

Vad vi trodde oss redan veta, och som vi fick bekräftat när vi tog del av forskningen var att det är 

otroligt stor skillnad på begreppsanvändningen internationellt och i Sverige. I Sverige 

förekommer till exempel knappt begreppet hemlösa ungdomar överhuvudtaget. Högdin & 

Sjöblom (2009) samt Sjöblom (2002; 1995) diskuterar begreppet i termer av att det används 

internationellt, men använder det aldrig som begrepp för svenska förhållanden. Istället används i 
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svensk forskning, särskilt under senare år, begreppen rymmare och utkastad hemifrån. Sundell 

(1993) använde för sin studie begreppet gatubarn och var närmast användningen av begreppet 

hemlösa ungdomar av den nationella forskningen vi tagit del av. Men sedan dess har begreppet 

inte använts i forskningen. 

 

I den internationella forskningen används ”runaways” ungefär lika ofta som ”homeless”. 

Begreppen används ofta samtidigt och i princip synonymt. Det ena, hemlös, tycks vara det 

ungdomarna ”är” medan rymling snarare beskriver på vilket sätt de hamnade i hemlöshet. Ibland 

görs också en åtskillnad mellan olika ”runaways”, det kan innebära både till exempel 

”throwaways” och ”pushouts” (se t.ex. Adams, Godfrey, Matthews, & Young, 1983; Slesnick, 

2004; Cause, Embry & MacLean, 1999). Det görs ibland också en åtskillnad mellan deras 

faktiska boendeförhållanden till exempel ”street youth”, ”shelter kids” och så vidare (se t.ex. 

Slesnick, 2004). Det finns alltså en hel del uppdelningar och grupperingar, i den internationella 

forskningen, av denna grupp ungdomar. Men i slutänden är ändå upplevelsen att grupperingarna 

är av sekundär betydelse. Att det i slutänden är i princip samma grupper och samma problem de 

syftar till. Att dessa ungdomar i princip, oavsett boendeförhållande och sätt att hamna i 

hemlöshet, lever under likartade förhållanden vad gäller problem både bakåt och framåt i tiden.  

   

Av någon anledning används olika begrepp för vad som verkar vara ungefär samma grupp 

ungdomar dels mellan forskare och forskare, men framförallt är det skillnad internationellt och 

nationellt. 

 

Begreppen unga hemlösa och gatubarn är, som vi nämnde i inledningen, begrepp som visserligen 

används i Sverige, men i princip uteslutande av media. Gruppen har under vissa perioder fått 

mycket uppmärksamhet, och andra perioder ingen alls. Kanske använder man de mer 

”spektakulära” begreppen inom media.  

Förklaringar till hemlöshet  
 

De förklaringar till hemlöshet som lyfts fram i forskningen, och som nu skall presenteras, skulle i 

många fall lika gärna kunna ses som delar av problembilden och snarare presenteras som 

problem än som förklaringar. Vi har dock kategoriserat det i vår presentation som förklaringar, 

men vill ändå göra läsarna medvetna om att det också är och kan ses som problem.  
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De som framför allt lyfts fram är ”våldserfarenheter”, det kan vara allt från psykiskt misshandel, 

fysisk misshandel, sexuellt utnyttjande och försummelse (Se t.ex. Adams, Godfrey, Matthews & 

Young, 1983; Högdin & Sjöblom, 2009; Simons & Whitbeck, 1991; Sjöblom, 1995; Sjöblom, 

2002; Slesnick, 2004). Detta är alltså utan tvekan den vanligaste förklaringen till rymmande och 

hemlösa ungdomar. I den svenska forskning vi läst på områden, finns det en del skillnader mot 

den internationella. I den svenska forskningen (se Högdin & Sjöblom, 2009; Sjöblom, 1995; 

Sjöblom, 2002) trycks det mer på problem och konflikter i familjen där våld och övergrepp i 

hemmet tas också upp som en del i dessa konflikter, men inte beskrivs som det huvudsakliga på 

samma sätt som i den internationella forskningen. Sjöblom (1995) skriver till och med att det 

vanligaste förekommande våldet är riktat mot föräldrarna. Å andra sidan skriver Högdin & 

Sjöblom (2009) att våldet riktas mot båda håll och att många av ungdomarna i studien har 

uppgett fysiskt och psykiskt våld av föräldrarna som anledning till uppbrottet. Men som sagt så 

är det ändå en skillnad på den svenska och internationella forskningen. Där den internationalla 

snarare pratar om fysiska, sexuella och emotionella övergrepp (se t.ex. Högdin & Sjöblom, 

2009) så trycker den nationella på till exempel hög konfliktnivå och relationsproblem i familjen.  

Annat som lyfts fram är bland annat dåliga skolsituationer och negativa kompisrelationer, men 

det är trots allt negativa familjemiljöer som står i förgrunden, både i den svenska och i den 

internationella forskningen.  

 

När det gäller förklaringar som figurerar så är det högst oklart vad som är hönan och ägget. Att 

det på något sätt startar i dåliga familjerelationer som i sin tur ger ringar på vattnet och som så 

småningom leder till att den unge blir hemlös och får än mer problem. Forskningen antyder att 

vidden på problemet, och även förklaringarna är enorm. Men som det presenteras i mycket av 

forskningen är det dock ett tämligen ”enkelt” orsakssamband som lyfts fram.  

 

Något som är ett klart mönster är att det är helt olika förklaringar till hemlöshet generellt och 

ungdomars hemlöshet. Swärd (1999) skriver, angående hemlöshet generellt, att det finns både 

strukturella och individuella förklaringar till hemlöshet. Men olika förklaringsmodeller nämns 

inte lika ofta när det gäller ungdomar, det finns mycket tydligare en härskande förklaring även 

om den är komplex. 
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Problem med hemlöshet bland ungdomar 
 

Vad beskriver forskningen för problem kring hemlösa ungdomar? Även här presenterar vi 

kategorier av det vi funnit. Presentationen av våra resultat kring detta börjar med att vi beskriver 

varför hemlösa ungdomar beskrivs som ett problem, där vi försöker lyfta fram det mer generella 

och övergripande, för att sedan presentera vad som beskrivs som de stora problemen, på individ 

och gruppnivå. 

 

I forskningen är det främst problem och konsekvenser på individ- och gruppnivå som nämns (se 

t.ex. Simons & Whitbeck, 1991; Berman, Forchuk & Haldenby, 2007 och Caputo & Kelly, 

2007). Något vi tycker skiljer sig något från den forskning vi läst om hemlöshet i allmänhet där 

samhälleliga konsekvenser av hemlöshet tar en ganska stor plats. Det som mer generellt och 

övergripande lyfts fram i forskningen om ungdomar är att det skapas onda nedåtgående spiraler 

där individerna fastnar i hemlöshet, kriminalitet och får svårt på arbetsmarknaden (Simons & 

Whitbeck, 1991). Adams, Godfrey, Matthews & Young (1983) lyfte redan på 80-talet fram att 

ackumulerat bevis stödjer att rymningar och hemlöshet får klara negativa konsekvenser och 

skapar dåliga livsval. De sade också att det inte är ovanligt att det uppstår en ond cirkel av ökad 

rymningsbenägenhet efter en första rymning. Vidare har Cauce, Tyler och Whitbeck (2004) 

funnit att många i denna grupp förkastar traditionella värden och normer i samhället, vilket får 

som konsekvens att de hamnar än längre från samhället och får svårare att ta sig tillbaka.  

 

Några problem det skrivs frekvent om i forskningen är att alkohol- och drogmissbruk är vanligt 

(se t.ex. Adams, Godfrey, Matthews & Young, 1983; Berman, Forchuk, & Haldenby, 2007; 

Johnson, Kouzkanani & Rew, 2006; Simons & Whitbeck, 1991; Sjöblom, 1995, Slesnick, 2004) 

Att det däremot inte är fastställt vad som är hönan och vad som är ägget är tydligt. Vissa studier 

skriver om missbruk som en konsekvens av hemlösheten (se t.ex. Simons & Whitbeck, 1991) 

medan vissa beskriver att det är svårt att veta om problemet uppstod innan eller efter (se t.ex. 

Slesnick 2004). Berman, Forchuk, & Haldenby (2007) beskriver i sin tur att drogmissbruk ofta 

direkt eller indirekt leder till ungdomars hemlöshet, att det alltså skulle ha förekommit redan 

innan och att konsekvensen blir hemlöshet. Att missbruk ändå är ett av de stora problemen tycks 

forskningen vara enig om.  

 

Brottslighet är ett annat stort problem som beskrivs i forskningen. Inte heller när det gäller detta 

är det konstaterat, i den forskning vi tagit del av, hur orsakssambandet ser ut. Däremot är det 
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tydligt att det är ett stort problem då så gott som varje studie nämner det (se t.ex. Adams, 

Godfrey, Matthews & Young, 1983; Johnson, Kouzkanani & Rew, 2006; Simons & Whitbeck, 

1991, Sjöblom 1995, Sjöblom, 2002). Andra problem som nämns är att det är höga siffror av 

psykisk ohälsa (se t.ex. Adams, Godfrey, Matthews & Young, 1983; Berman, Forchuk, & 

Haldenby, 2007; Johnson, Kouzkanani & Rew, 2006; Simons & Whitbeck, 1991) Även dålig 

utbildning och därefter dåliga möjligheter till arbete lyfts frekvent fram (se t.ex. Adams, 

Godfrey, Matthews & Young, 1983; Simons & Whitbeck, 1991).  

 

Förutom det som vi nu tagit upp skrivs det en hel del om potentiella problem och konsekvenser 

på än lägre individnivå. Frekvent beskrivet är att dessa ungdomar är utsatta för våld, på flera 

olika sätt. Att de både bevittnar och blir utsatta, samt att de tidigare har bevittnat och blivit 

utsatta (se t.ex. Simons & Whitbeck, 1991; Sjöblom 1995; Sjöblom, 2002). Ett annat ofta 

förekommande problem för dessa ungdomar, samt ofta belyst i forskningen är att dessa 

ungdomar på olika sätt har ett riskfyllt sexuellt beteende (se t.ex. Slesnick, 2004; Berman, 

Forchuk & Haldenby, 2007). Något som alltså innebär allt ifrån prostitution, till 

”överlevandssex” (som handlar om sex i utbyte mot till exempel bostad eller liknande), att 

kondom ofta inte används och så vidare. Detta leder i sin tur till en rad problem såsom 

graviditeter, risk för HIV med mera.  

 

Svensk och internationell forskning verkar tämligen överens om de problem och 

problembeskrivningar som lyfts fram. Sjöblom (1995) skriver till exempel i sin studie att alla 

ungdomar i undersökningen uppvisade ett tidigare eller pågående asocialt beteende, såsom skolk, 

kriminalitet, missbruk och våld. Högdin & Sjöblom (2009) nämner också skolproblem, 

missbruk, sexuellt utagerande och prostitution som några av ungdomarnas egna problem och 

problemområden. Det som vi möjligen kan se som en skillnad mellan den internationella och den 

svenska forskningen är att den nationella möjligen är något mer återhållsam i sina beskrivningar 

av dessa problem än den internationella.  

 

Beskrivningar av olika problem och möjliga konsekvenser tar långt ifrån slut i och med detta vi 

har redovisat nu, men det är det mest framträdande och de ”kategorier” av problem som är lättast 

att identifiera. Mycket av det andra som beskrivs är antingen mer ”nischade” problem för en viss 

kategori hemlösa ungdomar eller så kan det ses som en del av någon av de kategorier vi nu visat 

på.   
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Teoretiska perspektiv 

Socialkonstruktivism 
 

Det finns olika sätt att använda socialkonstruktivismen på, grunden är dock att det vi uppfattar 

som naturligt inte skall tas för givet utan utforskas, det naturliga och självkara skall ifrågasättas 

(Burr, 1995; Wenneberg, 2001). En annan tyngdpunkt i socialkonstruktivismen är att fokus 

ligger på processer snarare än strukturer (Burr, 1995). Intresset ligger i att studera hur ett 

fenomen eller kunskap skapas av människor (Ibid.). Detta är ju också anledningen till att detta 

perspektiv passar vår uppsats där fokus är just att studera hur ett fenomen, hemlöshet bland 

ungdomar, konstrueras och vad konsekvenserna blir.  

 

Enligt socialkonstruktivismen är kunskapen om vår omvärld konstruerad mellan oss människor 

(Burr, 1995). Det är i interaktionen mellan människor som kunskap skapas, varför social 

interaktion och framförallt språket är av stort intresse för socialkonstruktivister (Ibid.). Man kan 

alltså säga att skapandet av kunskap är en social process där språket spelar en betydande roll, när 

människor pratar med varandra konstrueras världen (Ibid.). Wenneberg (2001) tar som exempel 

att det är sociala processer som gör att vi ser en stol och ingenting annat, vår upplevelse av 

världen är socialt konstruerad och språket är en stor del i detta. Med andra ord kan man säga att 

språket är socialt konstruerat och därmed blir också vår uppfattning av och vår kunskap om 

verkligheten socialt konstruerad (Wenneberg, 2001). Detta är anledningen till att vi kommer att 

intressera oss för begreppsliggörandet av gruppen hemlösa ungdomar. Vi tror att 

begreppsanvändningen spelar stor roll i skapandet av synen på fenomenet och dessa ungdomar.  

 

Konsekvenser av hur världen och kunskap konstrueras är att det genererar mönster för agerande, 

vissa anses korrekta medan andra exkluderas (Burr, 1995). Hur saker och ting konstrueras är 

därmed nära relaterat till makt eftersom det skapar möjliga handlingsalternativ (Ibid.). Med andra 

ord skulle man kunna säga att skapandet av kunskap är en kollektiv process i vilken det bestäms 

hur man skall agera gentemot fenomenet. Detta är anledningen till att vi studerar flera olika 

aktörer i samhället och deras konstruktioner av denna grupp ungdomar och hur de tycker att 

gruppen skall hanteras. Vilket begrepp våra aktörer använder för hemlösa ungdomar kan alltså 

tänkas påverka hur de handlar i förhållande till gruppen, hur de tycker att handlingsalternativen 

ser ut och hur vi alla i slutänden handlar gentemot den.  
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Som nu har beskrivits så fokuserar socialkonstruktivismen på processer, interaktion, språk och 

makt när man studerar hur kunskap har konstruerats. Detta skapar tillsamans en diskurs. En 

diskurs handlar om interaktion, talad eller skriven, och syftar både på språk och praktik (Burr, 

1995). En diskurs handlar alltså om en uppsättning åsikter, föreställningar, uttalanden som 

producerar en särskild version av fenomen, en bild av fenomenet (Ibid.). Det är diskursen som 

reglerar vår kunskap om världen, och det är en intim relation mellan diskurs, kunskap och makt 

(Ibid.). En diskurs kan innehålla flera olika konstruktioner av ett fenomen, nästan olika diskurser 

i sig, och vissa kommer att ha en tendens att ses som mer sanna och korrekta än andra (Ibid.). 

Det finns flera angreppssätt att studera diskurser på (se Phillips & Winther Jørgensen, 2000) där 

man kan studera människors konkreta vardagspraktik och tal eller större samhälleliga, abstrakta 

diskurser. Det är det vardagliga talet hos vissa aktörer som vi är intreserade av, vardagsdiskursen 

som Phillips & Winther Jørgensen (2002) skulle ha kallat det, för att förhoppningsvis genom 

vardagsdiskursen se den mer abstrakta och samhälleliga diskursen. Vi kommer dock inte att 

använda begreppet diskurs utan istället använda begreppet problembeskrivningar för att referera 

till aktörernas sätt att tala om hemlösa ungdomar. 

 

Det finns flera olika sätt att använda det socialkonstruktivistiska perspektivet på, ofta är det 

dessutom inte helt klart hur det används (Wenneberg, 2001). Enligt Wenneberg (2001) är det 

därför viktigt att definiera hur man använder sig av socialkonstruktivismen. För att inte göra om 

andras misstag vill vi kort presentera hur socialkonstruktivismen tjänar oss. I vårt fall vill vi 

använda socialkonstruktivismen för att kritiskt granska verkligheten och försöka se världen och 

det vi skall studera på ett mindre självklart och alternativt sätt. Som Burr (1995) säger så är vi 

födda in i en värld där det finns olika strukturer och konstruktioner som redan existerar. Det är 

just dessa vi inte bara rent av vill acceptera utan istället utmana, ifrågasätta och forska kring. Sen 

kan också sägas att vi har en grundsyn om att verkligheten i stort är socialt konstruerad. Man kan 

säga att vi i grunden ser verkligheten som socialt konstruerad och att vi nu vill dekonstruera 

andras verklighet för att få ett nytt perspektiv på gruppen hemlösa ungdomar. 

Socialkonstruktivismen är således grunden för vår egen kunskapssyn samtidigt som vi vill 

använda den till att analysera vårt empiriska material. Detta då utifrån en socialkonstruktivistisk 

teori om sociala problem med hjälp av ett socialkonstruktivistiskt analytiskt ramverk. 
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Sociala problem och social konstruktivism 
 

Om sociala problem generellt kan sägas att det är långt ifrån självklart vad som förstås som 

sociala problem (Meeuwisse & Swärd, 2006). Inom samhällsvetenskaplig forskning om sociala 

problem kan skiljas på ansatser som gör anspråk på att förklara fenomen och ansatser som 

eftersträvar att förstå dem, och det senare handlar om hur de yttrar sig och kan förstås (Ibid.). Det 

konstruktivistiska synsättet ser problem som kollektiva definitionsprocesser genom vilket något 

konstrueras som existerande och skadligt (Ibid.). Lindgren (1993) säger att sociala problem 

enligt det konstruktivistiska synsättet ses som ett resultat av individers eller gruppers förmåga att 

hävda uppfattningar, uttrycka missnöje och klagomål, framhäva anspråk om vad som behöver 

göras åt fenomenet samt förmåga att mobilsera resurser för att vinna maktstarka gruppers gehör 

för dessa anspråk. 

 

Även inom det socialkonstruktivistiska synsättet finns det olika teoretiker som lägger vikt på lite 

olika förhållanden när det gäller skapandet av sociala problem. Vissa betonar till exempel 

kontexten där konstruktioner uppstår, medan andra inte intresserar sig för det. Olika teoretiker 

inom perspektivet har dessutom olika ontologiskt förhållningssätt till sociala problems existens 

(huruvida sociala problem finns i ”objektiv” mening eller inte). Vår grund är att det inte finns 

något ”objektivt” utan att allt är mer eller mindre socialt konstruerat och vår teoretiska 

utgångspunkt är att sociala problem existerar därför att de formuleras av aktörer med resurser 

och makt.   

 

Kitsuse & Spector (1973a; 1973b; 1977) är de som först tillämpade det social konstruktivistiska 

synsättet inom området sociala problem (Rubington & Weinberg, 2003). En presentation av 

deras tankar och teorier följer nu. 

 

Bland annat så är Kitsuse & Spector (1977) av uppfattningen att ingenting kan vara ett problem 

om ingen upplever det och beskriver det som ett sådant, den subjektiva definitionen är ett 

nödvändigt villkor för att man skall kunna tala om problem. De menar att man inte skall se 

sociala problem som objektivt förhållande utan som en aktivitet.  Att hävda att något är ett 

problem som kräver samhällsingripanden kallar de ”claims-making”. Lindgren (1993) översätter 

detta till anspråksformering, vilket kan förklara begreppet tydligare. Vi kommer dock 

fortsättningsvis att använda de engelska begreppen då vi anser att det gör begreppet mest rättvisa 

och minimerar risken för missförstånd. 
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Frågan om huruvida påståendena om de förmodade missförhållandena är sanna eller falska är 

inte intressant inom ramen för perspektivet. De som framför ”claims” konstruerar antaganden om 

förklaringar till de missförhållanden de identifierar, de tillskriver också något skulden för 

problemen och vilka som bär ansvaret att rätta till förhållandena.  Vidare hävdar Kitsuse & 

Spector (1977) att många grupper är delaktiga i de aktiviteter som skapar sociala problem, det 

måste ofta studeras på flera nivåer.  

 

Sociala problem är alltså enligt Kitsuse & Spector (1977) ”claims-making”-aktiviteter. Frågan är 

hur dessa aktiviteter kan studeras och analyseras. Författarna identifierar fyra stadier i processen 

där ett missförhållande etableras som ett socialt problem (se t.ex. Kitsuse & Spector, 1973b; 

Lindgren 1993.) Det första stadiet kännetecknas av att en grupp, eller flera grupper, försöker 

hävda förekomsten av något missförhållande och definierar det som stötande, skadligt eller på 

annat sätt oönskat. De vill offentliggöra dessa påståenden för att stimulera kontroverser och 

skapa en allmän politisk fråga av saken. Utfallet av första stadiet är beroende på makten hos 

gruppen som reser anspråk, naturen av deras krav samt strategierna och metoderna för att lyfta 

fram kraven. Det andra stadiet kännetecknas av att någon officiell instans erkänner gruppens 

legitimitet, vilket kan leda till en undersökning av kraven och anspråken. I det tredje stadiet 

kommer nya anspråk och krav från de ursprungliga grupperna och i det fjärde stadiet tar 

grupperna avstånd från de officiella instansernas hantering av deras krav och anspråk.  

 

När det gäller unga hemlösa tror vi att social problemteori, i detta sammanhang främst Kitsuse & 

Spectors (1973a, 1973b, 1977) teori, kan bidra till att lyfta frågan om hemlösa ungdomar till en 

mer abstrakt, samhällelig nivå (för att använda den terminologi Wiklund (2008) använder för att 

förklara diskursbegreppet). 

Roses ramverk 
 

För att förstå det fenomen vi ämnar undersöka och för att binda samman teori, syfte, 

frågeställningar och metod till en hållbar enhet så behövs en slags ram. En ram för att 

operationalisera vår teori helt enkelt. Rose (1999) har i sin forskning presenterat ett ramverk med 

olika analysdimensioner. Det är skapat för att på ett konkret sätt försöka spåra historien och 

rationaliteten bakom det som utgör vårt sätt att tänka och agera, och för att se konsekvenserna av 

vår förståelse (Ibid.). Enligt Rose (1999) är inte det intressanta att något är socialt konstruerat, 

det intressanta är hur något är konstruerat (Ibid.). De olika dimensionerna Rose tar upp skall 
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främst uppfattas som en uppsättning begrepp som gör forskaren känslig för diskursens 

utformning och skall inte vara tvingande (refererad i Bildtgård, 2002). För att passa vårt syfte 

och framförallt storleken på detta arbete har vi tagit oss friheten att inspireras av Roses (1999) 

ramverk snarare än att slaviskt följa det. Vilket vi upplever ligger helt i linje med hur han vill att 

det skall användas.  Vi har alltså plockat ut vad vi tycker passar oss och skrivit om det så att det 

passar vårt ämne. Det är också viktigt att framhålla att vi använder oss av detta ramverk lite 

annorlunda än det normalt används. Vanligtvis används det till att studera historiska 

definitionsprocesser, vi kommer istället att tillämpa det för att studera hur några aktörer i ett 

problems närhet formulerar och beskriver det.  

 

Just Roses (1999) ramverk passar oss bra för att det innefattar alla de kategorier vi vill utforska 

på basis av socialkonstruktivismen och socialkonstruktivistiska teorin om sociala problem. Så 

som Rose (1999) själv poängterar så används dessutom dimensionerna till att göra oss känsliga 

för hur sätt att tänka, bedöma och agera har uppkommit. Förutom detta bidrar ramverket till att 

formulera vårt syfte och våra frågeställningar, att formulera en intervjuguide och därmed vara ett 

sätt att få fram strukturerad information men också ett sätt att strukturera våra resultat och sedan i 

analysen jämföra dem. 

 

 Ramverket, vi använder, inspirerat av Rose (1999), är som följer: 

 

Förklaringar: 

 Vilka begrepp är centrala i beskrivningarna av gruppen hemlösa ungdomar? 

 Vad beskrivs som orsakerna till gruppens situation? 

 

Problematiseringar: 

 I relation till vad betraktas denna grupp som ett problem? Till exempel moraliska, politiska, 

ekonomiska målsättningar.  

 Vilka aktörer definierar i dessa fall denna grupp som ett problem? 

 Skiljer aktörerna ut olika grupper inom gruppen hemlösa ungdomar? Vad skiljer i så fall 

dessa grupper från varandra? 

 

Auktoriteter: 

 Hur växer expertis fram på denna grupp ungdomar och vilka anses vara experter på 

området?  
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 Vilka konflikter och rivaliteter finns mellan olika auktoriteter? Hur yttrar sig detta och vad 

får det för konsekvenser? 

 

Apparater och tekniker: 

 Vilka tekniker finns eller bör utvecklas för reformering av gruppens situation? 

 Vilka apparater (organisation/system) ska interventionen ske inom? Vilka resurser krävs? 
 

Metod 

 

I det här avsnittet kommer vi kort att presentera det kvalitativa perspektivet och metoden samt 

vårt tillvägagångssätt för utförandet av studien under rubrikerna: urval, intervjuerna, resultat och 

analys. 

Kvalitativt perspektiv och metod 
 

Inom samhällsvetenskaplig forskning kan man skilja på ansatser som gör anspråk på att förklara 

fenomen och på ansatser som eftersträvar att förstå. I det första fallet handlar det till exempel om 

varför ett problem uppstår och i det andra hur det yttrar sig och kan förstås. (Meeuwisse & 

Swärd, 2008). I vårt fall är vi ute efter att förstå ett fenomen. Det vi vill undersöka är hur några 

olika aktörer förstår begreppet och gruppen hemlösa ungdomar, vad gruppen har för problem och 

hur de bäst hjälps samt att titta på vad dessa resonemang får för konsekvenser. Denna 

utgångspunkt gör att det kvalitativa perspektivet, där man ofta menar att verkligheten är en 

konstruktion och intresset riktas mot att studera hur människan uppfattar och tolkar den 

omgivande verkligheten (Backman, 1998), är ett perspektiv som passar oss.   

 

Ett kvalitativt perspektiv behöver per definition inte innebära att man använder kvalitativ metod 

(Backman, 1998). För vårt syfte anser vi dock att kvalitativ metod, närmare bestämt kvalitativa 

intervjuer, kommer att besvara och belysa vårt syfte bäst. Målet är att erhålla nyanserade 

beskrivningar av hur informanterna uppfattar och förhåller sig till ett visst fenomen (Brinkman & 

Kvale, 2009). Kvalitativa intervjuer passar denna studie särskilt bra då innebär en tydlig 

koppling mellan teori och metod. 

 

Enligt Grønmo (2006) är den vanligaste typen av analysenhet olika aktörer, som kan vara både 

enskilda individer eller en grupp individer såsom till exempel en organisation eller liknande. I 

detta fall kommer de beskrivningarna vi söker att vara olika aktörers syn på begreppet och 

gruppen hemlösa ungdomar. De aktörer vi kommer att intervjua är antingen aktiva i det praktiska 
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arbetet med unga i hemlöshet, vuxna i hemlöshet eller på en nivå där de indirekt eller direkt 

kommer i kontakt med gruppen unga i hemlöshet. Vi förmodar att de som på ett eller annat sätt 

befinner sig i gruppens eller problemets närhet har tankar kring gruppen och problemet. Vi tror 

också att beskrivningarna kan skilja sig lite mellan de olika aktörerna vilket gör analysen och 

jämförelsen än mer intressant.  

Tillvägagångssätt 

Urval 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för att uppfylla vårt syfte. Fördelarna med att använda 

sig av kvalitativa intervjuer är just att vi kommer att kunna få aktörernas egen definition på 

gruppen hemlösa ungdomar. Vi vill precis som Brinkman & Kvale (2009) uttrycker det, få 

beskrivningar på hur aktörerna förhåller sig och uppfattar ett visst fenomen. En begränsning är 

att vi inte kommer att kunna intervjua så pass många aktörer som vi egentligen skulle vilja då vi 

är begränsade av en tidsram. Vi har därför valt ut de aktörer som vi anser vara av hög relevans 

för vår studie och som vi tror representerar det vi vill studera väl. 

 

De olika aktörerna valdes ut genom att vi diskuterade fram vilka verksamheter som kunde tänkas 

arbeta i närhet av hemlösa ungdomar. Därefter valde vi ut dem som vi fann mest intressanta, och 

från olika fält inom det sociala arbetet. Vi ville ha representanter både från socialtjänst, frivillig 

organisationer samt från någon enhet som specifikt inriktar sig på hemlöshet. Vi valde så 

eftersom vi ville ha så stor variation på aktörerna som möjligt och få röster från olika håll.  

 

En aktör som vi tyckte var en självklar del av studien är Enter, eftersom de uttalat arbetar med 

hemlösa ungdomar. Denna aktör är en stor del av den diskussion och debatt som försiggår om 

ämnet, och troligtvis en stor anledning till att vi började intressera oss för ämnet, varför de är 

givna som en del av studien 

 

Nästa steg var att vi diskuterade vilken del av socialtjänsten som skulle kunna passa, vi kom 

fram till att det skulle vara intressant att få intervjua någon representant från en familjeenhet 

eftersom de kommer i kontakt med både ungdomar och deras familjer. Vi prövade att ringa runt 

till några familjeenheter och fick till slut meddelande om att vi fick komma och intervjua en 

person från familjeenheten på Östermalm i Stockholms innerstad. Då det är denna aktör som 

enligt lag har det yttersta ansvaret och dessutom har beslutandemakt, anser vi det väldigt viktigt 
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att ta med just den här aktören. Hur de ser på gruppen och deras problem är av yttersta intresse 

för oss.  

 

Vi kom även fram till att vi ville intervjua någon aktör i samhället som arbetar uppsökande och 

kan tänkas komma i direktkontakt med gruppen på ett annat sätt och i andra situationer än de 

redan presenterade aktörerna. Vi började därför med att ringa till Preventionsenheten på 

Södermalm. Där blev vi hänvisade till Ungdomsjouren då Preventionsenheten främst arbetar mot 

skolor och fritidsgårdar, alltså inte mot grupper med utvecklade problem. På Ungdomsjouren 

jobbar man på fältet med att söka upp ungdomar som på ett eller annat sätt befinner sig i 

olämpliga miljöer. Vi valde denna aktör, eftersom vi är övertygade om att de i sitt arbete kommer 

i kontakt med unga i hemlöshet.  

 

 Vi har också valt ut att ha med Enheten för hemlösa som en aktör att intervjua. Enheten för 

hemlösa tillhör socialtjänsten och arbetar med hemlösa vuxna. De jobbar alltså med en annan del 

av den logiska inramningen, nämligen just hemlöshetsdelen, vilket gör att även om de inte jobbar 

med just unga är deras syn på detta problem, i egenskap av ”experter” på hemlöshet, av högsta 

relevans och intresse för studien. 

 

I valet av våra aktörer använde vi oss av både ett strategiskt och ett slumpartat urval (Grønmo, 

2006). Vi hade från början en aning om ungefär vilka aktörer vi ville ha med, men utifrån dessa 

idéer var det slumpen som styrde. Vi valde ut den typ av aktörer vi ville intervjua, men till 

exempel vilken enhet och var rent geografiskt aktörerna befann sig, blev slumpartat.  

 

Vi har valt att välja bort en del aktörer som skulle kunna vara intressanta att intervjua om ämnet. 

En aktör som har diskuterats och valts bort är en politiker från det sociala verksamhetsområdet. 

Dels valde vi bort denna aktör eftersom vi anser att den befinner sig för långt ifrån målgruppen, 

att den antagligen själv aldrig kommer i kontakt med den. Det skulle alltså bli på en helt annan 

nivå och därför kännas ganska långt ifrån de andra aktörerna som vi har valt att intervjua. Detta 

skulle göra både analysen och utförandet oändligt mycket svårare och mer komplext. Glappet 

mellan verksamheterna på direktnivå som till exempel Enter och en politiker, tycker vi alltså blir 

alltför stort.  
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Intervjuerna 

Vi kontaktade aktörerna genom att ringa och boka in intervjuer. Vi intervjuade en representant 

från vardera aktör. Alla intervjuer inleddes med att vi uppfyllde de forskningsetiska principerna 

genom att informera om syfte, konfidentialitet och nyttjande samt att få fullt samtycke (se t.ex. 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2004). Alla intervjuer var cirka en timme långa.  

 

När vi intervjuade inledde vi med att berätta om vår syn på den begreppsproblematik som råder i 

Sverige och att det inte finns någon enhetlig definition på unga hemlösa, det är inte alltid man 

talar om dem som en grupp, och inte heller någon fast problemformulering kring gruppen i 

Sverige. Personen vi intervjuade fick sedan dela med sig av sina tankar kring det vi sagt. Vi hade 

en intervjuguide (se bilaga 1) som vi utgick ifrån och använde för att säkerställa att alla 

kategorier av frågor blev behandlade. Frågorna i intervjuguiden var en uppsättning frågor vi ville 

säkerställa att vi fick svar på snarare än att vi ställde frågorna exakt så som de är angivna i 

guiden. Intervjuerna var således i  tämligen ostrukturerad form och baserad på en diskussion om 

fenomenet snarare än en regelrätt intervju vilket bidrog till att alla intervjuerna till viss del fick 

sin egen karaktär. Intervjuguiden arbetade vi fram genom att utgå från vårt syfte samt 

frågeställningar och de teman som Rose (1999) tar upp som analysverktyg. Temana var 

förklaringar, problematiseringar, auktoriteter och apparater & tekniker. Under varje fråga hade 

vi några underfrågor till hjälp för att föra diskussionen vidare om det krävdes.  

 

Under två av våra fyra intervjuer var vi två som intervjuade, under de andra två var vi en. På 

Enter och på Familjeenheten var vi båda två och på Enheten för hemlösa och Ungdomsjouren var 

vi en intervjuare. Intervjuerna genomfördes under kontorstid och på intervjupersonernas 

arbetsplatser. Vi spelade in alla intervjuer med bandspelare och transkriberade dem omedelbart.  

 

Vi har transkriberat varsin av de intervjuer som vi har utfört tillsammans och sedan har vi 

transkriberat den intervju som vi utförde själva. Vi transkriberade allt som sades men utelämnade 

pauser och annat mer implicit så som gester och tonfall med mera.  

Resultat och analys 

I vår undersökning har vi för att hitta typiska och generella mönster i intervjumaterialet först 

transkriberat intervjuerna, vi har sedan använt Roses (1999) ramverk och med olika färger 

markerat i texterna var aktörerna pratat om sådant som kan härledas till de olika kategorierna: 

förklaringar, problematiseringar, auktoriteter och apparater & tekniker. Vi har därefter 
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sammanfattat varje intervju enligt dessa kategorier och de markeringar vi gjort. På så sätt har vi 

fått fram det essentiella, som är kopplat till vårt syfte och våra frågeställningar, ur intervjuerna. 

Efter att vi har delat in våra transkriberade intervjuer på detta sätt, läste vi igenom intervjuerna 

en gång till för att garantera att vi inte missat något tillhörande kategorierna, eller någonting 

annat av vikt. När resultatet var sammanställt på detta vis kombinerades det med våra 

erfarenheter och intryck från datainsamlingen, vilket är typiskt för kvalitativa analyser (Grønmo, 

2006). Förutom att ramverket hjälpte oss att strukturera materialet har också Roses (1999) 

ramverk använts i vidare analys av dessa resultat. Ramverket har gjort det möjligt att jämföra hur 

de olika aktörerna problematiserar och resonerar kring gruppen. Det har också hjälpt oss att se 

den mer abstrakta och samhälleliga nivån av problembeskrivningarna, få syn på den officiella 

diskursen bakom hemlösa ungdomar, för att återigen använda Wiklunds (2008) diskursbegrepp 

som vi egentligen inte använder. Sedan kopplade vi i analysen också tillbaka till våra övriga 

teoretiska perspektiv, social konstruktivismen och social problemteori.  

 

Metoddiskussion 

 

Under den här rubriken kommer vi att disktera svårigheter med vår metod, tillvägagångssättet, 

diskutera reliabilitet och validitet, samt diskutera på vilka andra sätt man skulle ha kunnat 

genomföra studien. Vi kommer att kritiskt granska det sättet vi har genomfört studien på.  

 

Vi har valt ett kvalitativt tillvägagångssätt för att genomföra vår studie, närmare bestämt 

intervjuer. En alternativ väg till kvalitativa intervjuer skulle till exempel kunnat vara en 

traditionell diskursanalys men i vårt fall tror vi inte att det hade blivit bättre. Detta då det inte 

hade besvarat vårt syfte och våra frågeställningar lika bra då de är så tätt sammankopplade med 

teori och metod. Vi ville få reda på hur fyra olika aktörer i samhället beskriver gruppen hemlösa 

ungdomar och vilka konsekvenser resonemangen får. Vi ville få fria beskrivningar och målet var 

att erhålla nyanserade beskrivningar av hur aktörerna uppfattar och förhåller sig till hemlösa 

ungdomar varför vi anser att kvalitativa intervjuer med de i problemets närhet är en bra metod 

för att få svar på detta (se t.ex. Brinkman & Kvale, 2009).  
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Reliabilitet och validitet 
 

Generellt definieras reliabilitet som graden av samstämmighet av olika insamlingar av data av 

samma fenomen baserade på samma uppläggning av undersökningarna (Grønmo, 2006). Inom 

kvalitativ forskning ser det dock lite annorlunda ut. Som Kvale uttrycker det anses 

tillförlitlighetsprövningen ofta som för komplicerad eftersom innehållet i datainsamlingen berör 

typiskt mänskliga aspekter som värderingar och meningsskapande omständigheter, inte fysiska 

eller fysiologiska fakta eller processer (refererad i Ruth, 1991). Reliabilitetsfrågan blir istället 

forskarens förutsättningar att uppfatta och vilja utsätta sig för alla de relevanta kvaliteterna i de 

fenomen han ger sig på att studera. Har forskaren den kunskap och den livserfarenhet som ett 

undersökande av de fenomen han vill studera förutsätter? (Ruth, 1991) Ett sätt är att nå fram till 

en annan människas subjektiva värld, är att som forskare själv ställa sig så öppen som möjligt till 

de utsagor informanterna ger (Ruth, 1991). Vi har försökt ha en så öppen attityd som möjligt när 

vi har intervjuat aktörerna och velat att aktörerna ska dela med sig av just sina tankar och 

funderingar kring hemlösa ungdomar. Trots att det aldrig går att förneka att forskaren inverkar på 

det studerade utan är en del i allt som konstrueras både i insamlandet av empirin och i analysen 

av den så tror vi att vår socialkonstruktivistiska utgångspunkt om att inget skall tas för givet utan 

att utforskas (se Burr, 1995; Wenneberg, 2001) och vår strävan att se världen mindre självklart 

har hjälpt oss att hålla sinnena öppna för just det aktörerna beskriver och ingenting annat.  

 

Validitet i kvalitativ forskning hänger ihop med relevansen i data man samlar in. Också 

intentionen med studien hänger ihop med validitetsproblemet: För vem och vilket syfte insamlas 

forskningsdata? (Ruth, 1991). Vår studie har relevans på flera nivåer. För den grupp ungdomar 

som studier handlar om hänger relevansen samman med att de som osynlig grupp kanske inte får 

den hjälp de behöver. För de som arbetar med gruppen handlar det om svårigheten att hjälpa en 

osynlig grupp, samt svårigheten att hjälpa rätt om kunskapen är liten. Förhoppningsvis har alltså 

studien relevans genom att skapa ny kunskap som kan hjälpa och underlätta för både de hemlösa 

ungdomarna och de som skall arbeta med dem. Om inte annat för att frågan väcks och kanske än 

mer kunskap produceras på området. Relevansen och logiken i själva studien (att syfte och 

frågeställningar har en klar koppling till projektet och ger de svar man söker) hänger ihop med 

att vi har utgått från Roses (1999) ramverk när vi formulerat våra intervjufrågor, som i sin tur är 

en del av vårt teoretiska perspektiv och av våra frågeställningar samt som även använts som 

analysverktyg. Roses (1999) ramverk har alltså följt som en röd tråd genom hela uppsatsen. 

Detta tror vi bidrar till att vi inte missat viktiga delar, och att vi inte tar med sådant som inte har 
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relevans för studien. Självklart kan det också vara till nackdel att följa ett ramverk, kanske vi 

bygger upp en falsk trygghet och tro att vi inte missar något som gör att vi blir blinda för det vi 

faktiskt missar. Och kanske styr vi utifrån ramverket så hårt att ingenting annat kan komma fram. 

Men i den utsträckning vi kan avgöra har vi inte missat några aspekter av relevans. Överlag 

tycker vi att våra resultat har både hög validitet och reliabilitet. Det tämligen okänsliga ämnet 

och den täta kopplingen till våra teorier och vårt syfte och frågeställningar med hjälp av 

ramverket är det som främst säkerställer detta.  

Intervjuerna 

Eftersom våra intervjuer baserades på en fri diskussion utifrån några specifika frågor, kan man 

på ett sätt se det som att reliabiliteten kan betraktas som ganska låg, eftersom intervjuerna inte är 

genomförda exakt likadant med exakt samma frågor. Men på ett annat sätt kan man se det som 

att den är relativt hög eftersom vi inlett intervjuerna på samma sätt och utgått från samma frågor 

för att föra diskussionen vidare och därför i slutänden fått svar på samma saker. Eftersom vi var 

ute efter aktörernas problembeskrivningar var det också naturligt att diskussionen styrs är fri och 

förs utifrån det aktörerna själva tar upp istället för att styras i högre utsträckning. På så sätt är vi 

säkra på att det aktörerna själva tycker är viktigt tas upp, vilket i sig också stärker validiteten.  

 

Att två av intervjuerna genomfördes med två intervjuare och de andra två med en kan ha haft en 

viss påverkan eftersom intervjuerna på så vis inte har sett exakt likadana ut. Detta kan ha 

påverkat reliabiliteten eftersom det inom kvalitativa studier har stor betydelse var och när och av 

vem studien genomförs (Grønmo, 2006). Men då vi har haft samma upplägg på intervjuerna och 

då intervjuerna har skett i friare form anser vi att risken är liten för att detta skulle ha påverkat 

resultatet.  

 

Miljöerna där intervjuerna utförs kan alltid ha en påverkan på resultatet. I vårt fall har alla 

intervjuer skett under liknande former.  Alla befann sig på sina arbetsplatser när de blev 

intervjuade och de har utförts i lugn och ro. Detta torde innebära att intervjuerna är lika varandra 

och inga särskilda hänsyn behöver tas till miljöerna i analysen av materialet. Att detta ämne inte 

heller kan anses vara särskilt känsligt bidrar till att vi inte tror att miljön har haft särskild 

påverkan och att våra intervjupersoners svar är tillförlitliga. 

 

Att vi transkriberade de intervjuer som vi själva hade utfört istället för att byta och transkribera 

varandras kan kritiseras. För att minska risken för att detta inverkar på reliabiliteten och 
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säkerställa att vi skulle göra på samma sätt förde vi noga diskussioner för hur vi skulle utföra 

transkriberingarna innan vi utförde dem. Att vi har valt att transkribera allt som sägs ordagrant 

och att inte ta med mer implicita uttryck minskar godtyckligheten vid transkribering och är också 

det en anledning till att reliabiliteten är god trots detta utförande. Resultatet av transkriberingarna 

tyder heller inte på någonting annat.  

Resultat och analys 

Att vi har analyserat våra data med hjälp av ett ramverk som analysverktyg riskerar att vi kan ha 

missat vissa andra delar i vårt intervjumaterial. Vi har dock minimerat denna risk, då vi noggrant 

gått igenom allt intervjumaterial flera gånger och läst transkriberingarna flera gånger båda två. 

Eftersom vi dessutom också har utgått från Roses (1999) ramverk när vi har utformat våra frågor, 

hoppas vi att vi har kunnat utforma frågor som vi tycker är intressanta i förhållande till vårt syfte, 

och att vi därför inte ska ha missat relevanta delar och åsikter från aktörerna. Vi anser därför att 

ramverket bidrar till att stärka vår uppsats tillförlitlighet snarare än någonting annat.  

Etik 
 

Den största etiska diskussionen som kan föras angående vårt tillvägagångssätt är kring den 

analys och tolkning vi har gjort på intervjuerna. Vi har velat se den stora bilden av hur aktörerna 

uppfattar gruppen hemlösa ungdomar. Detta kan dels ha bidragit till att vi har tonat ned vissa 

nyanser som aktören kanske gärna vill förmedla. Det kan också innebära att vi gjort en 

övergripande tolkning för flera aktörer som aktörerna skulle kunna ha åsikter om, och kanske 

anse att de inte fullständigt står för våra tolkningar. Vi har heller inte givit aktörerna tillfälle att 

läsa igenom och ”rätta” till det som de sagt eller ”godkänna” våra analyser. Utöver detta har vi 

låtit intervjua endast en person från varje verksamhet, och sedan kallat denna för ”aktör” och lyft 

fram dennes åsikt som en för hela verksamheten. Detta kan på vissa sätt ses som en etisk 

problematik eftersom det egentligen bara är en persons åsikter vi belyser, hur vet vi hur bra det 

speglar ”hela verksamhetens åsikter”? Överlag vill vi dock hävda att vår studie har få inslag av 

etiskt kontroversiella frågor då det för de vi har intervjuat är ett opersonligt ämne och därmed 

inte känsligt för dem personligen. Inte heller våra resultat och vår analys påverkar, eller pekar ut, 

någon personligen vilket innebär att studien är lätt att försvara etiskt.  
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Resultat 
 

Först i detta avsnitt presenteras en tabell där läsaren får en kort, sammanfattad bild av hur våra 

fyra olika aktörer svarat på våra intervjufrågor och resonerar kring vårt ämne. Resultaten är 

sorterade efter varje aktör och de kategorier vårt analysverktyg erbjuder. Efter tabellen 

presenteras materialet i detalj varje aktör för sig. 



 

 

 

 Förklaringar Problematiseringar Auktoriteter Apparater & Tekniker 

Ungdomsjouren 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Olika typer av sociala 

bekymmer, främst i familj 

 

- Ej hemlöshetsbegreppet, vill 

ej använda ett begrepp för 

gruppen. 

-För komplext för att urskilja 

generella problem. Ej 

bostadsproblem. 

 

-Moraliska och politiska 

målsättningar 

 

-Skiljer på olika grupper med 

hänvisning till orsaker 

Expert: Ingen & alla 

 

Ansvar: Soc. & alla som 

kommer i kontakt med gruppen, 

t.ex. skola & fältare 

 

Rivalitet: Soc. & ideella 

föreningar om ansvar 

 

 

 

 

Teknik: Hitta ungdomarna 

 

Apparat: Olika 

 

Resurser: Tillräckliga 

Enheten för hemlösa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Fel i familj/barnrelationen 

 

-Ej hemlöshetsbegreppet, 

inget alternativ. 

-Ungdomen  har sociala problem. 

Ej bostadsproblem. 

 

-Moraliska & Politiska 

målsättningar 

 

-Skiljer på olika grupper med 

hänvisning till valmöjligheter  

Expert: Vet ej 

 

Ansvar: Hemmet främst, Soc. 

ytterst 

 

Rivalitet: Vet ej 

 

 

 

Teknik: Uppfinningsrikedom / 

Flexibilitet 

 

Apparat: Hemmet, med hjälp av 

soc. 

 

Resurser: Vet ej 

Familjeenheten 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Familjeproblem, sociala 

problem i familjen 

 

-Ej hemlöshetsbegreppet, 

hellre ”problemungdomar”.  

- Sociala problem i familjen. Ej 

bostadsproblem. 

 

-Moraliska målsättningar 

 

-Skiljer på grupper med 

hänvisning till orsaker 

Expert: De som träffar gruppen, 

t.ex. fältare och ungdomsjouren 

 

Ansvar: Hemmet först, Soc 

ytterst men även t.ex. landsting 

& skola 

 

Rivalitet: Soc. & landsting om 

kostnader 

 

 

Teknik: Nätverksarbete 

 

Apparat: Hemmet med hjälp av 

soc. 

 

Resurser: Tillräckliga 

 

Enter 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Familjeproblem, Individuella 

problem, konflikter i familjen 

 

-Använder 

hemlöshetsbegreppet 

-Samhällets uppbyggnad, 

bostads-,relations-, ungdomen 

och föräldrarna sociala problem 

  

-Moraliska, politiska & 

ekonomiska målsättningar 

 

-Skiljer på olika grupper pga 

orsaker, problem, situation & 

ålder. 

Expert: Enter eller ingen 

 

Ansvar: Soc. 

 

Rivalitet: Soc. & Enter om 

ansvar 

 

 

 

 

 
Teknik: Ge ungdomen mandat. 

Praktisk, konkret, individuell 

hjälp 

 

Apparat: Olika, men inom soc. 

 

Resurser: Otillräckliga 
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Enheten för hemlösa 
 

Enheten för hemlösa är kanske den enhet inom socialtjänsten som man spontant skulle söka sig 

till om man vill få kunskap och information om hemlösa ungdomar. Dock är det inte riktigt så 

enkelt. Något av det första som framkommer i vår intervju är konstaterandet att Enheten för 

hemlösa vet väldigt lite om ungdomar eftersom de arbetar med vuxna hemlösa. Detta skulle 

kunna sägas vara det första resulatet som framkommer under intervjun: hemlösa ungdomar ingår 

inte i Enheten för hemlösas problemformuleringar och verksamhetsområde. Detta faktum ramar 

in och definierar resten av intervjun samt resterande resultat. 

 

Vuxna hemlösa tillhör dock Enhetens verksamhetsområde, varför Enheten skulle kunna ses som 

något av experter på hemlöshet. Det är därför både naturligt och intressant att ta avstamp i 

begreppsdiskussionen kring hemlösa ungdomar. Enheten tycker inte att hemlöshetsbegreppet ska 

användas på denna grupp. De vill inte använda begreppet på grund av att det ”ligger ett annat 

ansvar i det hela”, skulle man kalla ungdomen för hemlös så skulle man lägga ett enskilt ansvar 

på ungdomen som objekt, vilket är fel. Vidare uttrycker Enheten att hemlöshetsbegreppen inte är 

hållbart på grund av att ungdomar sällan är hemlösa på det sättet att de de facto inte har 

någonstans att ta vägen, såsom vuxna hemlösa ofta har det: ”hemlöshetsbegreppet är inte riktigt 

lika problematiskt för vår del när det gäller vuxna” uttrycker Enheten. Skulle det däremot vara så 

att ungdomen är ”utknuffad” och inte har någonstans att ta vägen, så tycker de att man skulle 

kunna börja diskutera i termer av hemlöshet. Begreppet hemlöshet kopplas mycket till 

möjligheterna att återvända någonstans. Enheten skiljer olika grupper, undergrupper, av hemlösa 

ungdomar från varandra på samma sätt: med hänvisning till deras valmöjlighet att komma hem 

igen. Vidare resonerar Enheten en del kring definitioner av hemlöshet. De resonerar om att det 

ofta, och verkligen i det här fallet, handlar väldigt mycket om definitioner och att det är väldigt 

”snårigt” med definitioner. Men de anser att det i ungas fall ofta kanske finns en möjlighet att bo 

någonstans och att man måste resonera kring vilka möjligheter ungdomarna har att stanna kvar 

där innan man börjar diskutera i termer av hemlöshet. 

 

Eftersom Enheten arbetar med vuxna hemlösa är det naturligt att de tar avstamp i vuxnas 

situation och definierar frågan utifrån det. När vi pratade om vuxna och hemlöshet diskuterades 

till exempel skillnaden på att vara bostadslös och hemlös (för vuxna). Då handlade hemlösheten 
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just om att det ”tillkom någonting mer”, det handlade mycket om andra problem och förmågan 

att hitta nytt boende. Var man enbart bostadslös hade man mer förmåga och resurser, hemlösa 

saknade detta. Mot denna bakgrund är det naturligt att ungdomar, som kanske faktiskt har något 

att återvända till inte riktigt enligt Enheten skall bedömas vara hemlösa.  

 

Då Enheten inte arbetar direkt mot den målgrupp vi diskuterar har de svårt att lyfta fram orsaker 

till dessa ungdomars situation. Dock är det de lyfter fram ”fel i familj/barnrelationen”, de 

hänvisar alltså till något vi skulle kunna kalla familjeproblem. Enheten har också svårt att skilja 

ut generella problem som gruppen hemlösa ungdomar kan tänkas ha. Dock resoneras om framför 

allt sociala problem som både ungdomen och familjen kan ha. Dessa resonemang leder på ett 

logiskt och naturligt sätt fram till inom vilka apparater och vilka tekniker Enheten tror skulle 

hjälpa denna grupp ungdomar. De definierar att problemen ligger i relationerna i familjen och är 

också tämligen tydliga med att det främsta arbetet skall ske i och med familjen, med hjälp av 

socialtjänsten (av intervjun framgår att det är den beslutande delen av socialtjänsten, 

familjeenheterna, som syftas till) ”att stödja familjen så att det ska fungera, såsom man gör med 

alla andra situationer, att mål och intentionen att man ska ha barnet i sin miljö och det ska 

fungera och va tryggt”. Det som Enheten tror är det som främst bör utvecklas för att förbättra för 

gruppen är främst uppfinningsrikedom och flexibilitet hos socialtjänsten.  

 

Trots att socialtjänsten lyfts fram som en del i att hjälpa familjen och dessa ungdomar är det inte 

enbart socialtjänsten som lyfts fram som ensam ansvarig för detta, tvärtom. Enheten är väldigt 

tydlig med att peka på att det är familjens ansvar. De hänvisar visserligen till socialtjänstens 

yttersta ansvar, men är ändå tydlig med att uttrycka att familjen har det största ansvaret. 

 

Då Enheten inte riktigt vill definiera dessa ungdomar som hemlösa på grund av att de faktist inte 

är hemlösa ”på det sättet”, att de faktiskt har någonstans att ta vägen är det en ganska naturlig 

slutsats att det största ansvaret ligger på familjen och om det inte kan lösas där har socialtjänsten 

det yttersta ansvaret att rycka in. Att familjen ses som den apparat inom vilken interventionen 

skall sättas in ter sig också helt naturlig.   

När det gäller vilka som är experter på området, vad som krävs för att hjälpa gruppen och om det 

finns några rivaliteter så är det frågor som Enheten inte kan besvara, då de inte arbetar med 

gruppen och inte anser sig ha kunskap om dessa frågor.  
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De målsättningar som Enheten lyfter fram för att denna grupp faktiskt är ett problem och varför 

det bör lösas är framförallt politiska: ”För det är ju någonstans där,  att barn ska inte få vara 

hemlösa i vårt välfärdssamhälle...”. Det framkommer också i intervjun, åtminstone implicit, att 

det även är ett moraliskt problem, att ungdomar helt enkelt inte skall få vara hemlösa. Hur stort 

problemet är och om det finns överhuvudtaget är Enheten inte riktigt på det klara med, och tror 

inte heller att andra aktörer är heller: ”Någonstans sätter man väl skygglappar på när det gäller 

hemlösa ungdomar, för det är någonting man tycker...det är väl någonting man inte riktigt vill ha 

heller”.   

Familjeenheten 
 

Familjeenheten tillhör socialtjänsten och arbetar mot barn, ungdomar och familjer. Uppdraget för 

Familjeenhet är att ge information, råd och stöd i barn- och ungdomsfrågor samt förebyggande 

och uppsökande verksamhet bland barn och ungdomar. De har också myndighetsutövning som 

arbetsuppgift: att utreda och besluta om hjälpinsatser för barn, unga och familjer.  

 

När det gäller begreppsanvändning resonerar Familjeenheten på liknande sätt som Enheten för 

hemlösa, alltså att ungdomar inte är hemlösa på ”det sättet”.  På familjeenheten tar man också 

upp att man inte vill använda hemlöshetsbegreppet på grund av att det inte är just bostaden i sig 

som är det stora problemet: ”Jag ser dem ju inte som hemlösa utan ser det som en annan social 

problematik. Skulle vi ge dem en bostad bara? Jag tror väldigt sällan det är lösningen”. 

Familjeenheten resonerar kring definitionen av begreppet: ”Det beror på hur man definierar 

begreppet hemlös. Om det betyder att man är hemlös och inte har någonstans att bo... väldigt 

många jag kommer i kontakt med har ett boende men väljer att inte bo där...//.. Det är 

jätteovanligt att man kommer i kontakt med ungar som är ute och vagabonderar och inte har 

något boende alls..//.. Nästan alla har ju någonstans att ta vägen”. Familjeenheten säger också att: 

”Att se på den här gruppen som hemlösa, det tror jag inte att någon som jobbar med den gör, 

man ser det på ett annat sätt”.  Vidare uttrycker de att: ”Jag har ytterst sällan träffat barn och 

ungdomar som gör det (bor i hål i marken) sedan finns det ju de som gör det, absolut, men det 

betyder ju inte att det inte finns någonstans att ta vägen om det skulle vara så”. Familjeenheten 

tycker inte att det finns något entydigt begrepp för gruppen men de begrepp de kan tänka sig att 

använda, är begrepp som inte är kopplade till bostadsproblematiken utan i så fall 
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”problemungdomar” eller liknande, eftersom att man anser att problemen ligger i någonting 

annat än just att den unge saknar bostad. Dessa kan vara till exempel sociala problem, problem i 

hemmet och olika beteendeproblem som ungdomen själv har. Orsaken till ungdomarnas problem 

beskrivs i enlighet med detta främst som ”sociala problem i familjen”. En annan grupp som 

Familjeenheten identifierar är grupper som kommer från andra länder och vistas i Sverige 

olagligt och som ägnar sig åt brottslighet såsom till exempel fickstölder och i vissa fall 

prostitution. En annan grupp är ungdomar som tillsammans med sina familjer har blivit 

bostadslösa. 

 

Logiken i Familjeenhetens resonemang fortsätter att kretsa kring familjen. För när det gäller 

gruppens eventuella problem diskuteras det till viss del i termer av individuella problem hos 

ungdomen, framför allt i skolan, men främst i termer av sociala problem i familjen. Även 

ansvarsfrågan kretsar till stor del kring familjen: ”vårdnadshavaren har det största ansvaret”, men 

också socialtjänsten pekas ut som att ha ansvar: ”till syvende och sist så blir det ju så att det 

måste vara vårdnadshavaren som söker hjälp, och kan man inte det... då måste samhället träda 

in”. Familjeenheten är också tydlig med att trycka på att även skola och landsting har en stor del 

i ansvaret: ”Om man inte presterar, vad beror det på? Man kanske inte ska anmäla till soc. för att 

det inte funkar. Man kan ju ofta klara det utan vård, vi ska ju bara ha att göra med de allra 

värsta...”. Trots att Famijeenheten pekar ut både de själva, familjen samt skola och landsting som 

ansvariga så skall nämnas att de, i egenskap av socialtjänsten, också tar på sig väldigt mycket 

ansvar för den här gruppen: ”Soc i sig har det största ansvaret inom alla sina områden..//..vårt 

ansvar är väldigt stort, jag hoppas att det framgår”. Den nämnda ansvarsfördelningen mellan 

landsting och socialtjänst går igen i resonemangen om rivalitet. Rivaliteten som nämns dessa 

aktörer emellan handlar om kostnader. Dock lyfts också här deras, socialtjänstens yttersta ansvar 

fram: ”om ett barn mår dåligt, då kan man inte hålla på och strida om vem som ska ta 

kostnaden”. I detta uttalande finns det implicit en antydan om att barn helt enkelt inte skall få må 

dåligt. Vilket också gör att vi identifierar det moraliska som målsättningen med att avhjälpa 

detta. Familjeenheten uttrycker också: ”...så jag tror att alla har den synen då att så ska det inte få 

vara, alla har rätt att få trygghet, alla barn, och vuxna också egentligen, men det är väldigt 

svårt…”.    
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Som en naturlig följd av att Familjeenheten lyfter fram familjen som den apparat där problemet 

ligger och familjen tillsammans med socialtjänsten som de främsta ansvariga, så tycker 

Familjeenheten också att interventionerna ska ske i hemmet med hjälp av socialtjänsten. De 

definierar då specifikt nätverksarbete som ett viktigt arbetsverktyg eller arbetssätt. På 

Familjeenheten tror de dock inte att det finns en generell lösning, utan att man får försöka ha en 

lösning för varje barn eller ungdom. De nämner också att det kan vara svårt att få tag på bra 

lösningar överhuvudtaget. Men det lyfts fram att de tror att det är bra att barn och ungdomar bor 

hos sin mamma och pappa så länge som möjligt, därför är hjälp i hemmet att föredra om det går, 

särskilt som de anser att destruktiva mönster ändå inte alltid bryts i samband med placeringar.  

 

Expertrollen är inget som Familjeenheten på ett tydligt sätt definierar, de lutade dock åt att säga 

att experterna nog var de som träffade grupperna till exempel fältare och ungdomsjouren. 

Att svaret på den här frågan inte blev Familjeenheten själv är troligtvis en logisk följd av att de 

svarade på frågan utifrån de hemlösa ungdomar vi pratade om och inte de ”problemungdomar” 

Familjeenheten enligt sina problemformuleringar arbetar med. 

 

Familjeenheten har också uttalat sig om det här med resurser att det självklart alltid är 

välkommet med mer resurser: ”Det där är ju...man vill alltid ha mer pengar att röra sig med”. 

Dock verkar det inte vara någon jättestor fråga och vi uppfattar det som att det finns tillräckliga 

resurser för att de skall kunna utföra sitt arbete.  

Ungdomsjouren 
 

Socialsekreterare från Ungdomsjouren arbetar dagar, kvällar och nätter med att söka upp och 

etablera kontakt med ungdomar i riskmiljöer i city. Syftet är att fånga upp de ungdomar som 

behöver socialtjänstens stöd och hjälp. En stor del av verksamheten är att leta reda på saknade 

ungdomar, men de träffar i sitt arbete många olika ungdomar med många olika problem. De 

kommer till skillnad från Enheten för hemlösa, och till viss del till skillnad från Familjenheten, i 

direkt kontakt med den grupp ungdomar som vi valt att kalla hemlösa, men vill själva inte alls 

ställa upp på den begreppsanvändningen. Ungdomsjouren vill inte använda sig av något fast 

begrepp överhuvudtaget, och poängterar verkligen detta flera gånger. De tycker inte att man kan 

sortera in alla under ett övergripande begrepp, de tycker inte att man ska ”klumpa ihop dem 

sådär”, att det inte hjälper någon om man gör det för det finns så många olika problem och alla 



 

 

 33 

behöver olika sorters hjälp. De begrepp som Ungdomsjouren ändå använder i samtal om gruppen 

är kopplade till bostadsproblematiken, till exempel; rymmare, utkastad och gatubarn. En logisk 

följd är att Ungdomsjouren skiljer främst på olika undergrupper med hjälp av orsakerna till 

situationen: det kan vara till exempel en upprorisk tonåring som bråkar och sedan sticker 

hemifrån, att en överlevare sticker från ett trasigt hem, någon säljs, någon är utkastad, och så 

vidare.  

 

Även när det gäller orsaken till dessa ungdomars situation vill Ungdomsjouren helst inte lyfta 

fram några särskilda orsaker de anser att det finns lika många orsaker till problemen som det 

finns ungdomar, de lyfter fram att det finns många utan att vilja exemplifiera särskilt tydligt, men 

säger att det kan handla om allt ifrån ungdomar som rymmer från ett trasigt hem, till en ungdom 

som rymmer från en välfungerande familj. Det lyfts också fram till exempel att traffickingoffer 

inte går att jämföra med andra ungdomar och deras situationer. Skulle man överhuvudtaget samla 

det kring något begrepp skulle det vara framförallt ”olika sociala bekymmer”. Skälen till varför 

detta är ett problem är också de flera och skiljer sig åt beroende på orsak, undergrupp och så 

vidare. De lyfter fram både moraliska och politiska skäl till varför detta är ett problem som man 

ska jobba med. När det gäller offer för trafficking till exempel så tolkar vi det som att det är 

politiska skäl i förgrunden till varför man ska få bort det, men även moraliska, eftersom gruppen 

har det extra svårt. De moraliska skälen, när det gäller samtliga undergrupper och problematik, 

blir tydliga när hon säger att: ”Det som är gemensamt är att de här barnen är oerhört sårbara, att 

de utsätts för väldigt mycket risker när de är ute...//Det finns mängder med risker allt ifrån att 

frysa ihjäl till att det finns mycket dåliga vuxna människor ute, att man blir uttnyttjad”. Det 

politiska tydliggörs bland annat när aktören pratar om traffickingoffer och att det måste till 

samarbete mellan andra länder för att komma till rätta med det och att det då krävs 

organisatoriska och samhälleligt övergripande lösningar.  

  

De flesta av Ungdomsjourens svar springer ur att de överhuvudtaget inte vill betrakta dessa 

ungdomar som en homogen grupp med en homogen problematik. Det är tydligt både när det 

gäller det vi hittills lyft fram om begreppsanvändning, orsaker och målsättningar, men även 

fortsättningsvis. Precis som när det gäller orsaker tycker Ungdomsjouren att frågan om vilka 

problem gruppen har är alldeles för komplex för att urskilja några generella, förutom att de är 

väldigt utsatta. Att de då inte heller kan skilja ut inom vilken apparat en möjlig intervention skall 
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ske är naturligt. Däremot har de något att säga om den viktigaste tekniken: de tar upp att man 

måste utveckla olika sätt att hitta ungdomarna på, att detta är den viktigaste tekniken för att 

hjälpa gruppen. De anser att det gäller att hitta ungdomarna snabbt så att de inte råkar ut för 

någonting. När de väl är hittade så ser problematiken ofta väldigt olika ut, och att det därför är 

inom olika apparater som insatserna måste ske. 

 

När det gäller var ansvaret för hela det här spektrat av ungdomar som Ungdomsjouren 

identifierar så är svaret dock tydligt. De tycker att socialtjänsten har det största ansvaret ”i 

Sverige har vi en välutvecklad socialtjänst som är en myndighet i Sverige som har ett yttersta 

ansvar för alla de här barnen. Och det betyder ju att hela det här spannet av barn är ju 

socialtjänstens ansvar”, underförstått att det är alla delar av socialtjäsnten, både de själva och 

andra på fältet och familjeenheterna. Det är hela socialtjänstens delade ansvar som lyfts fram. 

Men Ungdomsjouren säger också att alla som kommer i kontakt med gruppen, till exempel skola 

och andra fältassistenter även de har ett enormt ansvar.  

 

När det gäller expertisen pekas också där socialtjänsten ut, dock inte så väldigt tydligt. De tycker 

åtminstone att det är socialtjänsten som borde eller ska vara lite mer expert då det ändå är de som 

har det yttersta ansvaret: ”Det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret och som ska ha 

barnkunskapen”. Dock tycker de, när vi frågar, att det är fel att säga att det är socialtjänsten som 

har expertisen: ”det är lite fel att säga...//..men det är ju så lagstiftningen ser ut också, så jag 

tycker att det är rätt och riktigt, det är ingenting man kan välja liksom”. De kopplar således 

expertisen främst till ansvaret men när det gäller den egentliga expertrollen vill de inte riktigt 

lyfta ut någon särskild, vilket är logiskt då det inte är en grupp med ett tillhörande problem och 

lösning de talar om, utan flera olika  

  

När det gäller ansvaret pekar de tydligt ut en rivalitet som finns. De presenterar som rivalitet 

ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och ideella organisationer. Ungdomsjouren lyfter fram 

att de tycker att frivilliga organisationer ibland inte tar sitt ansvar, bland annat genom att inte 

anmäla enskilda fall till socialtjänsten (som de är skyldiga att göra). På så sätt tar de också ”för 

mycket” ansvar genom att hålla ungdomen kvar hos sig för länge. Dock skall nämnas att de 

också tycker att det är viktigt med samarbete: ”Det är viktigt att det finns både socialtjänst och 

frivillig organisationer..//..Så jag tror att man måste komplettera varandra och samarbeta..//..De 
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ideella organisationerna har en jätteviktig roll i att finnas där för dom barn och ungdomar som 

inte vågar gå till myndigheterna, och på så sätt i sin egen takt kan få hjälp med att söka den hjälp 

de behöver”.  

 

Ungdomsjouren säger angående resurser att det i princip att det självklart alltid är välkommet 

med mer resurser men att det finns tillräckliga resurser för att de skall kunna utföra sitt arbete. 

De uttrycker det såhär: ”Vi har ju så i Sverige att vi har massa med resurser, särskilt för 

barn...//…Vi har ju sex socialsekreterare på stan, och de skulle lätt kunna vara tolv, men vissa 

sociala problem är så stora så att man skulle kunna vara hur många som helst, men där är det 

jätteviktigt att utveckla sina nätverk...”. De uttrycker samtidigt att de tycker att just de uttnytjar 

sina resurser väl och har välutvecklade samarbeten och nätverk. 

Enter 
 

Enter är en ideell organisation tillhörande Stockholms stadsmission som arbetar i direkt kontakt 

med ungdomar. De har en öppen gruppverksamhet dit tjejer mellan 13 och 20 år är välkomna på 

sina egna villkor oavsett problematik. Tanken är att Enters främsta uppgift är ha tid för att lyssna 

och förstå ungdomarnas situation, och att arbeta på deras uppdrag. Enter är, tillsammans med 

Stadsmissonen, en verksamhet som har identifierat gruppen hemlösa ungdomar och till och med 

givit ut en bok om det som heter ”Unga i hemlöshet, vuxna i maktlöshet”. Att i presentationen av 

Enter ta avstamp i hur de resonerar kring sin begreppsanvändning känns helt naturligt. 

Enter använder sig av hemlöshetsbegreppet och tycker att alla undergrupper med sina olika 

orsaker och problem ryms under detta begrepp. Visserligen ser de att det begreppet är något 

problematiskt då det, av andra, ofta förknippas med folk som bor på gatan, men de tycker själva 

inte att begreppet behöver vara så smalt, att det är och bör vara ett mycket bredare begrepp. Enter 

tycker att det finns undergrupper av hemlösa ungdomar men att de alla ryms under begreppet om 

man använder det brett. De ser att alla som sorteras in under begreppet inte har samma problem 

och lösning, men de skiljer på grupperna på basis av många olika saker såsom till exempel 

orsaker, bakomliggande problem, aktuell situation och ålder. Som problem och orsaker 

identifierar de många olika: till exempel samhällets uppbyggnad, individuella ungdomsproblem, 

individuella föräldraproblem och familj/relationsproblem. Men Enter är den enda aktören som 

skiljer ut sig genom att ta upp bostadsfrågan som ett faktiskt problem. 
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 Enter skiljer också ut en grupp som har det extra svårt, nämligen ungdomar som är över 18 år, 

detta då denna grupp har svårt att få hjälp från socialtjänsten, de hamnar extra mycket mellan 

stolarna eftersom de befinner sig mellan barn- och vuxenvärld.  

 

Enter identifierar en hel del problem som gruppen, om inte har, åtminstone kan få, och som utgör 

grunden för i relation till vad Enter anser detta vara ett problem, och vilka målsättningarna är för 

att bli av med problematiken. Enter lyfter fram både moraliska, politiska och ekonomiska 

faktorer till att detta är ett problem. Att det är ett politiskt problem blir tydligt när Enter tar upp 

att det bland annat är ett demokratiskt problem eftersom alla inte får samma förutsättningar, dels 

blir den här gruppen inte lyssnade på, den får sämre möjligheter till utbildning och jobb än andra 

ungdomar, och så vidare. De uttrycker det såhär: ”Och då är det ju tyvärr så att många av våra 

ungdomar har fått hoppa av skolan och då får man outbildade ungdomar, socialt utsatta 

ungdomar, de har rätt så få chanser liksom...”. Enter är också väldigt tydliga med att beskriva att 

det här problemet får ekonomiska konsekvenser, vilket inte någon av de andra aktörerna har 

gjort. Bland annat beskriver Enter det såhär ”Det här är ju ungdomar som ingen plockar upp, de 

har jättestora risker att hamna i kriminalitet, i missbruk, andra destruktiva beteenden, som 

absolut kommer att kosta samhället jättemycket..//..och jag menar, rent samhällsekonomiskt så är 

det ju ungdomar som får jättesen introduktion till arbetsmarknaden, som liksom inte kan utbilda 

sig..//..även om de skulle lyckas hålla sig borta från kriminalitet och missbruk så drar de ju inte 

in så mycket pengar heller..//..man riskerar ju att bli långtidsförsörjningsstödstagare”.  

  

Enter anser, precis som Ungdomsjouren till exempel, att det finns många olika orsaker till 

ungdomars hemlöshet och nämner, precis som Enheten för hemlösa och Familjeenheten, 

”konflikter i familjen”. Men de lyfter fram flera olika orsaker: allt från familjeproblem som till 

exempel knappa ekonomiska resurser, konflikter, svaga nätverk, missbruk, kriminalitet och våld, 

till mer individuella problem hos ungdomen, såsom missbruk, kriminalitet, självskadebeteenden, 

bråkiga, frånvaro i skolan och dåligt mående. Eftersom det finns många olika orsaker till 

problematiken och många olika problem förknippade med det tycker Enter att det finns många 

olika sätt att arbeta med gruppen varav familjen är en viktig del. Dock ser de det lite annorlunda 

än till exempel Familjeenheten. Enter tycker att det är viktigt att jobba med familjen som teknik 

när det kommer till den här gruppen, men att det inte nödvändigtvis behöver handla om att jobba 

inom apparaten hemmet och familjen, utan att det kan ske utanför: ”Ibland kanske det faktiskt 
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krävs att man ska få hjälp att bo någon annanstans för att man ska kunna komma hem 

överhuvudtaget...//…Jag tycker inte alltid att det behöver vara en motsättning heller att man 

tycker att familjen är viktig och att man samtidigt hjälper dem för att de inte kan bo 

hemma..//..Jag håller med om att det är jätteviktigt (nätverket) men att man ändå måste 

respektera de unga som av olika skäl inte kan bo hemma.” Förutom familjearbetet lyfter Enter 

också som teknik fram praktisk, konkret individuell hjälp till ungdomen. Enter tycker att man 

måste ge ungdomar mer mandat att definiera sin egen situation och föra sin egen talan: ”Det är 

många idag som vill jobba hem dem, man kanske inte ska utgå från det, utan utgå ifrån att 

ungdomar har kastats ut eller rymt av en anledning...”. Enter anser alltså att den här gruppen 

behöver konkret hjälp, till exempel var de ska bo, hur de ska klara av skolan, hur de ska försörja 

sig. De anser att stöd i vardagen är viktigt och att vuxna finns där som kontinuerligt stöd för den 

unge. Enter tar upp att det är inom olika apparater som insatsen måste ske, beroende på 

problematiken, men de tar upp tydligare än någon annan aktör att insatsen ofta kan ske utanför 

hemmet. Som specifik teknik för att nå gruppen kan också nämnas att de lyfter fram relationen 

som en viktig del i arbetet med ungdomarna.  

 

Vem som har ansvaret för att hjälpa gruppen är tydligt. Enter identifierar sig visserligen som en 

aktör som arbetar med gruppen, men att de inte har verktyg att hjälpa den riktigt. De säger att: 

”Vi är ingen myndighet, vi tar inga beslut, vi har ingen makt”. De lyfter iställer fram 

socialtjänsten som ansvariga: ”För att det är de som sitter på, det är den enda myndigheten som 

sitter på den typen av beslut som krävs och som liksom gör de sakerna”. Dock tycker de inte att 

detta ansvar tas riktigt: ”Och då är det ingen grupp som tar i den här gruppen och det gör mig 

skitförbannad och frustrerad för det är ju inte så att det försvinner för att den här personen inte 

har någonstans att bo och ingen vill ta det”. Enter syftade i detta uttalande på socialtjänsten och 

att ungdomar (särskilt de mellan 18 och 20 år) ofta skickas mellan olika delar av socialtjänsten 

och att ingen riktigt tar sitt ansvar, varken försörjningsstöd eller barn- och ungdomsenheter vill ta 

kostnader och ansvar. Men Enter ser det dock inte som att socialtjänsten kan ändra det här hur 

som helst utan: ”Där behövs det ju en förändring, och den behövs ovanifrån, den kan inte 

socialtjänsten göra själv. Det handlar om riktlinjer och politiska beslut” men aktören uttrycker 

också att ”politiker är rätt omedvetna om det här, den här problematiken”. 
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Socialtjänsten pekas ut som ansvariga, men också att de saknar resurser för att kunna ta sitt 

ansvar: ”man träffar ofta folk som verkligen vill väl, men de har ju inte resurser...//..sedan tror 

jag att de allra flesta socialsekreterarna brinner för sitt jobb och gör allt de kan. Men de sitter ju 

också i skiten, för de behöver ju mer resurser, mer personal, inte bli sparade på hela tiden...//..Om 

socialtjänsten hade mer resurser skulle de kunna hjälpa den här gruppen mer praktiskt, på ett 

mycket större sätt, och man kanske skulle få mer stöd och bättre förutsättningar att klara sig på 

samma sätt som andra ungdomar...”. Det är kring detta med resurser och ansvar som Enter 

identifierar en viss rivalitet också. De tycker att ideella organisationer, då framför allt de själva, 

ibland tar ansvar och gör arbete som socialtjänsten egentligen borde göra: ”Jag kan ju tycka 

ibland att vi gör väldigt mycket jobb som socialtjänsten borde göra. Och att vi ibland jobbar 

gratis för dom höll jag på att säga”. Dock skall nämnas att även Enter, precis som 

Ungdomsjouren, tycker att det är viktigt med ett samarbete mellan organisationerna. Enter säger 

bland annat: ”Det är jättebra när vi hittar ett samarbete med socialtjänsten...//...Man ska inte bli 

socialtjänstfientlig bara för att man är frivilligorganisation utan istället jobba på bra samarbeten 

och uppskatta varandra”. Så trots den rivaliteten som båda aktörerna identifierar, på olika sätt, så 

ser de ändå varandra som viktiga aktörer, det är av vikt att framhålla.   

 

Förutom rivaliteten mellan Enter och socialtjänsten lyfter de också fram att det verkar finnas en 

rivalitet mellan olika delar av socialtjänsten och vilken enhet som har ansvar för ungdomen. 

Detta nämner Enter främst i samband med de ungdomar som är över arton år, vilken är den 

grupp som enligt Enter vanligtvis får problem med vilken del av socialtjänsten som har ansvaret 

för dem.   

 

Enter har, trots att de har lätt att peka ut ansvar, också de svårt att peka på några som är experter 

för gruppen. Så som Enter definierar läget för denna grupp ungdomar kan de inte utpeka sig 

själva som experter eftersom de inte anser sig ha de rätta verktygen, makten som krävs, men de 

vill heller inte peka ut socialtjänsten när de knappt erkänner gruppen och ofta inte hjälper 

ordentligt. De hänvisar dock ”uppåt” för att någon förändring skall ske. De säger bland annat: 

”Yvonne Sjöblom har ju gjort en hel del på det här, och jag tror att det väcker debatten. Det är ju 

på väg uppåt liksom, man lyfter den här gruppen mer och mer”. Att de anser att det saknas i 

kunskap och expertis bli tydligt även i detta uttalande ”Man sa ju verkligen inte.. till för ett par år 

sedan att det finns inga hemlösa barn och ungdomar i Sverige för alla är skrivna på en adress. 
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Och så är väl mycket resonemanget i socialtjänsten, i myndighetsvärlden överhuvudtaget, och 

det är ju klart att det är ett stort problem. Man måste ju erkänna gruppen för att kunna hjälpa 

den”. Också detta uttalande påvisar samma sak: ”Jag tror också att så här att man i Sverige tänker 

att barn har det bra, barn får den hjälp de behöver och har det ganska bra. Och det stämmer ju 

oftast. Men sen när ungdomar har det riktigt jävligt och det har hänt saker med dom som man 

nästan inte vill tro då har man ibland en tendens att inte tro det”.    

 

Analys 

 

Hittills har vi förstått att det tycks finnas en grupp ungdomar i samhället som är mer eller mindre 

osynliga, bland annat eftersom de inte finns med i diverse hemlöshetsutredningar, att det inte 

finns någon enhetlig problembeskrivning och att det saknas ett universellt begrepp. Gruppen vi 

syftar till är den vi valt att kalla hemlösa ungdomar. Enligt Kitsuse & Spector (1977) kan 

ingenting som inte beskrivs som ett problem vara ett, varför vi intresserat oss för att undersöka 

hur den här gruppen faktiskt beskrivs. Vi vill nu genom analysen av våra resultat bjuda in Dig till 

en resa in i förståelsen om hur gruppen beskrivs och vad det får för konsekvenser. Först 

presenteras en modell för slutsatserna av våra resultat.  
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Modell 1. Övre axeln visar i ett kontinuum de olika problembeskrivningarna identifierade. Den högra axeln 

åskådliggör vilket fokus de olika aktörerna har samt vilka konsekvenser det får. På högra sidan går också att utläsa 

vilka av Roses (1999) kategorier som gett svar på vilket fokus aktörerna har och vilka konsekvenser resonemangen 

får. Aktörerna och deras resonemang är i mitten placerade enligt deras resonemang. 

  

Hur beskrivs gruppen? 
 

Den första frågan vi ställer oss är hur aktörerna ser på dessa ungdomar och varför de är tämligen 

osynliga? Svaret på detta får vi främst genom de två kategorierna förklaringar och 

problematiseringar från Roses (1999) ramverk, men till viss del också genom kategorin 

auktoriteter.  

 

När det gäller hur gruppen hemlösa ungdomar beskrivs är det tydligt att det finns ett härskande 

sätt att beskriva problemet, en offentlig problembeskrivning, och en parallell process med en 

alternativ beskrivning. Ungdomshemlöshet problematiseras officiellt inom ett familjeperspektiv, 

som en aspekt av en problematisk familjedynamik. Problemen, eller familjedynamiken, kan leda 
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till att ungdomar rymmer eller kastas ut. Det vill säga, hemlösa ungdomar blir en konsekvens av 

ett annat problem istället för ett problem i sig. Enligt detta sätt att resonera är hemlösa ungdomar 

inget bra begrepp för att beskriva problematiken. Inte bara våra resultat talar för detta. Som vi 

nämnde redan i inledningen antyder Sjöblom (2002) detta i sin studie och enligt Wiklund (2008) 

så är hela barnavårdssystemet i Sverige inriktat mot familjestöd, till skillnad mot de anglosaxiska 

länderna som är orienterade mot att skydda barn. Sveriges barnavårdssystem syftar primärt till 

att identifiera och möta familjers behov, och utredningar syftar till att avgöra om och hur 

familjen behöver hjälp och stöd (Wiklund 2008). Mot bakgrund av detta är våra aktörers 

resonemang logiska. Nedan följer en tydligare förklaring av våra slutsatser. 

 

Alla våra aktörer har lyft fram familjeproblem som en orsak till ungdomarnas situation. Enheten 

för hemlösa och Familjeenheten gör det väldigt tydligt och pekar på det som huvudorsaken. 

Ungdomsjouren lyfter fram att det kan finnas väldigt många orsaker och att de ogärna 

exemplifierar några. Även Enter lyfter fram att det kan finnas väldigt många olika orsaker, men 

exemplifierar gärna, de säger att det kan handla om  allt från samhällets uppbyggnad, 

individuella familjeproblem till relationsproblem i familjen. När det gäller problematiseringar 

och vilka eventuella problem dessa ungdomar har så liknar svaren i hög grad svaren om 

orsakerna. Enheten för hemlösa diskuterar främst i termer av sociala problem hos ungdomen och 

familjen, vilket också Familjeenheten gör. Ungdomsjouren vill inte heller när det gäller problem 

ge några konkreta exempel utan vill hellre poängtera komplexiteten och att det är väldigt olika 

för olika individer. Enter lyfter å sin sida fram både individuella problem som ungdomen kan 

tänkas ha, till exempel i skolan, men också problem hos föräldrarna och i relationen till familjen. 

Det som främst skiljer Enter från de andra tre aktörerna är att de explicit uttalar att bostadsfrågan 

är ett konkret problem.  

 

Det som kan sägas, om de resultat som presenterats, är att de ansvariga (både juridiskt och 

utpekat av våra aktörer) inte ser detta som en hemlöshetsproblematik, utan som en 

familjeproblematik. Överlag betraktar de myndighetsanknutna aktörerna inte detta som en 

individuell ungdomsproblematik utan främst som ett familjeproblem – det är den offentliga 

problembeskrivningen. Enbart Enter utmanar detta perspektiv ordentligt och erbjuder en 

alternativ problembeskrivning med ett individfokus på både förklaringar och problematiseringar. 

Det tycks som om Enter ser på problemet mer som de unga själva ser på problemet. Sundells 
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(1993) studie talar för detta, då det i hans studie är tydligt att ungdomarna själva, och andra 

ungdomar i deras närhet, ser på problemet annorlunda än myndigheter och andra vuxna. Både 

ungdomarna själva, och ungdomar i deras bekantskapskretsar, använder i hans studie begreppet 

hemlös i sina beskrivningar medan myndigheter och andra vuxna snarare är benägna att beskriva 

problemen på ett annat sätt. Detta liknar våra resultat då de myndighetsanknutna i vår studie vill 

beskriva det som familjeproblematik framför någonting annat. Ungdomsjouren är den aktör, 

jämte Enter, som skiljer ut sig något när det gäller frågan. Detta genom att inte tydligt positionera 

sig överhuvudtaget, utan snarare stå på båda benen samtidigt.  

 

Att aktörerna tar de positioner de gör framstår helt logiskt om vi ser till deras uppdrag och 

verksamhetsbeskrivningar. Låt oss ta några exempel. Enter arbetar på uppdrag av ungdomarna i 

ungdomarnas, och inte i familjernas, direkta närhet vilket innebär att det är naturligt att de ”intar 

ungdomarnas position”. Ungdomsjouren å sin sida, har ett ben i båda lägren. Dels tillhör de 

socialtjänsten, med den offentliga problembeskrivningen med familjefokus, dels arbetar de ofta 

på uppdrag av familjer för att finna försvunna ungdomar. Samtidigt arbetar de i ungdomarnas 

direkta närhet när de söker upp dem. Så att ungdomsjouren har ett förhållningssätt där de ser 

komplexiteten och båda delar av problematiken har också det sin förklaring. Även 

Familjeenhetens och Enheten för hemlösas sätt att resonera ter sig logiskt mot bakgrund av de 

organisationer de verkar inom. Barnavårdssystemet i Sverige är inriktat mot familjestöd, som vi 

nämnde tidigare, och mot bakgrund av att Familjeenheten och Enheten för hemlösa arbetar inom 

en organisation med detta klara fokus, är även deras ställningstaganden logiska. Förutom att 

Familjeenhetens och Enheten för hemlösas resonemang är logiska så stämmer de väl överens 

med resultaten i Sjöbloms (2002) studie. Där framkom det att socialsekreterarna i regel inte 

ifrågasatte familjeperspektivet som ideal, det fanns en underförstådd mening att ungdomar i 

första hand hör hemma hos sina föräldrar och i familjen även om ungdomens berättelse talade 

emot detta och därmed ansågs de som deras främsta uppgift att med samtalets hjälp behandla och 

bearbeta de relationsproblem som som stod i vägen för att ungdomen fortsättningsvis skulle 

kunna bo hemma.    

 

Mot bakgrund av de förklaringar och problem som aktörerna beskriver, hur problemet 

konstrueras, så är också logiken i deras begreppsanvändning tydlig; begreppen är logiskt 

kopplade till problembeskrivningarna. Enter är den enda aktör som faktiskt vill använda sig av 
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ett samlingsbegrepp för den här gruppen och definitivt den enda som vill använda 

hemlöshetsbegreppet. Enheten för hemlösa tycker absolut inte att begreppet hemlös bör användas 

för ungdomar eftersom ”det ligger ett annat ansvar i det hela” och att att de inte är hemlösa 

såsom  vuxna är då de faktiskt har någonstans att ta vägen och helt enkelt att problemet ligger 

någon annanstans än i boendet. Även Familjeenheten resonerar på ett liknande sätt då de säger 

att ungdomar inte är hemlösa ”på det sättet” och skulle hellre använda ett begrepp som 

”problemungdomar”, ett begrepp helt kopplat bort från bostadsproblematik. Ungdomsjouren står 

återigen någonstans mittemellan dessa motpoler då de visserligen inte vill använda ett 

samlingsbegrepp för alla dessa ungdomar, men ändå exemplifierar med begrepp kopplade till 

bostadssituationen; rymmare, hemlös, utkastad och så vidare. Återigen är logiken, kopplat till de 

olika aktörernas uppdrag och verksamhetsbeskrivningar, tydlig. Ungdomsjouren står som sagt 

med ett ben i vardera läger, och när det gäller begreppsanvändningen så är det ett faktum att de 

arbetar med att söka upp ungdomar som inte befinner sig i sina hem, varför det är logiskt att 

deras beskrivningar också härleder till just bostadsproblematiken. 

 

Det vi nu har analyserat och diskuterat har en tydlig koppling till Kitsuse & Spectors (1977) teori 

om sociala problem. De använder begreppet claims-making för den aktivitet där någon eller 

några hävdar att det finns ett samhällsproblem som kräver ingripanden. De som framför claims 

konstruerar antaganden om förklaringar till de missförhållanden som de identifierar, och de 

tillskriver ansvar för vilka som bär ansvaret för att rätta till det (Kitsuse & Spector, 1977). Precis 

just detta försöker Enter göra; anföra claims om att gruppen hemlösa ungdomar finns och bör 

studeras som en grupp, vilken socialtjänsten har ansvaret för att hjälpa. Det finns alltså en 

etablerad problembeskrivning där familjeproblem är i centrum och hemlösa ungdomar definieras 

främst som rymmare eller utkastade, och en claims-making process som Enter är en del av och 

där gruppen kallas just hemlösa. Kitsuse & Spector (1977) identifierar fyra stadier i sådana 

claims-making processer. Där det första stadiet kännetecknas av att en eller flera grupper 

försöker hävda förekomsten av något missförhållande och definierar det som stötande, skadligt 

eller på annat sätt oönskat. De vill offentliggöra dessa påståenden för att göra en politisk fråga av 

saken. I detta stadie befinner sig Enter. Det andra stadiet kännetecknas av att någon officiell 

instans erkänner gruppen legitimitet. Till detta stadie har vi ännu inte riktigt nått fram.  
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Konsekvenser 
 

Vi har nu diskuterat och presenterat en möjlig förklaring till hur aktörerna beskriver gruppen 

hemlösa ungdomar och varför gruppen är osynlig, som grupp med hemlöshetsproblematik då 

menat. Vilket alltså är för att gruppen enligt den offentliga problembeskrivningen inte i första 

hand definieras som hemlösa utan som en del av ett familjeproblem. Nästa fråga att ställa sig blir 

då vad detta får för konsekvenser. För att koppla tillbaka till Roses (1999) ramverk så hittar vi 

detta svar främst genom kategorierna auktoriteter och apparater & tekniker.   

 

Den kanske tydligaste konsekvensen, är kopplat till kategorin apparater & tekniker. Enligt den 

offentliga problembeskrivningen så är det familjen som är den apparat inom vilken ungdomar 

kan hjälpas (vilket också är mycket tydligt i Sjöbloms (2002) studie). Detta uttrycker både 

Familjeenheten och Enheten för hemlösa väldigt tydligt. Familjeenheten säger till exempel att 

det är bra att barn och ungdomar bor hemma hos sin mamma och pappa så länge som möjligt och 

att hjälp i hemmet därför är att föredra om det fungerar, de specificerar till och med 

nätverksarbete som en specifik teknik för att komma åt problemen. Ungdomsjouren vill 

visserligen inte nämna någon specifik apparat eftersom det är olika för olika individer, men det 

de nämner som det viktigaste att hitta ungdomarna och att utveckla bra metoder för detta. Då 

Ungdomsjourens uppdrag kommer från familj, socialtjänst eller polis är ofta uppdraget att 

återföra ungdomarna hem. Så återförandet som teknik kan kopplas till socialtjänstens 

problembeskrivning med familjefokus och därmed till familjen som apparat för intervention. 

Som en vidare konsekvens av att familjen i princip är den enda apparat inom vilken ungdomarna 

ska hjälpas är att myndigheterna blir tämligen hjälplösa om de inte lyckas återbärga ungdomen 

hem till familjen. Om ungdomen inte befinner sig i hemmet så finns inga verktyg att arbeta med. 

Troligt är alltså att dessa ungdomar får hjälp så länge de kan återkomma, och återkommer, till 

familjen, vilket säkerligen är positivt för ett stort antal. Men som sagt så blir de ungdomar som 

inte kan hjälpas inom den ramen osynliga. De blir osynliga för den aktör som både juridiskt och 

av våra aktörer utpekas som ytterst ansvarig.  

 

En annan konsekvens av att det saknas en enhetlig problembeskrivning är ju att det inte kan 

pekas ut någon expert på området, vilket våra aktörer inte kunde göra. Finns det inte en enhetlig 

problembeskrivning kan det ju heller inte finnas en expert, kanske kan det finnas många, kanske 
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inga alls, men det kan inte finnas en. Även detta följer alltså logiken i att det finns flera 

problembeskrivningar. När det finns flera problembeskrivningar, och dessutom en offentlig 

problembeskrivning och en claims-making process, är det naturligt att det blir vissa rivaliteter 

mellan olika auktoriteter. Våra aktörer har lyft fram några av dessa rivaliteter. Familjeenheten till 

exempel lyfter fram rivalitet mellan landsting och socialtjänst när det gäller ansvaret för denna 

grupp. Detta är en logisk konsekvens av att problembeskrivningen är ”problemungdomar”, 

beroende på ungdomens problematik kan den ju tillhöra både socialtjänstens och landstingets 

verksamhetsområde. Något som kanske hade varit annorlunda med en enhetlig 

problembeskrivning av gruppen. Att både Enter och Ungdomsjouren lyfter fram en rivalitet 

mellan deras två arbetsfält (ideella och myndighet), fast utifrån två helt olika perspektiv, är också 

det naturligt. Här har vi ju faktiskt en organisation som arbetar i direkt kontakt med ungdomen 

och enbart på ungdomens uppdrag, medan den andra visserligen arbetar i direkt kontakt med 

ungdomen, men på familjens, polisens eller socialtjänstens uppdrag och med åtminstone ena 

benet i socialtjänstens problembeskrivning. Det blir en rivalitet; Ungdomsjouren anser att ideella 

organisationer ofta underanmäler till myndigheter medan Enter tycker att myndigheter inte tar 

sitt ansvar och hjälper denna grupp. Rivaliteten blir logisk; Enter anser enligt sin 

verksamhetsbeskrivning och enligt sitt uppdrag att myndigheter misslyckas med att hjälpa dessa 

ungdomar, och väljer att arbeta på ett annat sätt med dem. Ungdomsjouren tolkar detta i sin tur 

som underanmälning och att de ideella organisationerna tar för mycket ansvar för gruppen 

genom att inte ta sitt ansvar att anmäla dem. Två sidor av samma mynt som egentligen är kopplat 

till de olika verksamheternas uppdrag. 

 

För att återknyta till en ovan förd diskussion om auktoriteter och rivalitet, så är det på basis av att 

vissa ungdomar blir osynliga för hjälp inte konstigt att det växer fram en organisation som 

försöker hantera och hjälpa denna grupp ungdomar på ett annat sätt. En organisation som har en 

alternativ problembeskrivning, med alternativa apparater och tekniker för hjälp. I detta fall är det 

Enter som står för detta. Konsevensen av deras problembeskrivning blir, till skillnad från den 

offentliga, att de anser det finnas fler möjliga apparater och tekniker för att hjälpa denna grupp. 

Den största skillnaden mot den offentliga problembeskrivningen är att individuell hjälp med 

bostad ses som ett alternativ. När en organisation ser på saken i ett helt annat ljus, på detta sätt, är 

det naturligt att det startar en claims-making process där den nya synen på fenomenet 
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presenteras. Dock får olika konstruktioner olika genomslagskraft beroende av maktaspekten, och 

hur mycket makt de som framför claims har (se t.ex. Burr, 1995; Kitsuse & Spector, 1973b,; 

Lindgren, 1993). Då fenomenet inte har nått längre än till stadie ett i konstruktionsprocessen av 

ett socialt problem är det rimligt att tro att Enter, som står för claims-making processen, inte har 

haft tillräcklig makt för att driva igenom sin sak. Det återstår att se om frågan kommer att lyftas.  

 

Slutdiskussion 

Vi hade från början när vi skrev den här uppsatsen en bild av att det saknas en etablerad, tydlig 

och enhetlig problembeskrivning av gruppen hemlösa ungdomar i Sverige. Vi ifrågasatte detta, 

dels på grund av att det verkar finnas utomlands och för att vi ville undersöka varför det inte ser 

ut så i Sverige.  

 

Till viss del har vi fått revidera vår förförståelse att det inte finns en etablerad 

problembeskrivning då vi kommit fram till att det faktiskt finns en offentlig problembeskrivning, 

men att den i första hand inte ser hemlöshetsproblemet. Vi har fått en tydlig bild av att gruppen 

generellt sett i Sverige, inte kan ses som en samlingsgrupp med en samlingsproblematik. Från de 

flesta av aktörerna fick vi höra att den här gruppen inte borde kallas unga hemlösa, utan snarare 

borde benämnas efter de problem de har och att dessa är väldigt individuella. Flera aktörer vi 

intervjuade var noga med att betona att vuxen hemlöshet och hemlöshet hos unga inte är samma 

sak, och sa att många av ungdomarna som enligt vår begreppsdefinition är hemlösa, faktiskt har 

något slags hem att återvända till, vilket vuxna hemlösa sällan har. Man ser alltså inte på 

hemlösheten hos ungdomar som ett problem i sig, utan som en del i andra problem i den unges 

liv. Mot den bakgrund att barnavårdssystemet i Sverige är inriktat mot familjestöd och inte 

barnskydd (se Wiklund, 2008) är detta inte så konstigt. Och detta ger också en förklaring till 

varför synsättet i Sverige skiljer sig mot mycket av den tidigare forskningen vi studerat där 

länderna främst arbetar efter barnskyddsmodellen. Dock har vi inte behövt avskriva våra 

ursprungliga tankar helt – faktum är fortfarande att det saknas en etablerad problembeskrivning 

av hemlösa ungdomar som grupp. Och de problembeskrivningar med ett familjefokus som 

existerar är inte helt tydliga inte heller är de enhetliga eftersom det trots allt finns en alternativ 

claims-making process. 
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Resultatet var i sig inte särskilt häpnadsväckande, eftersom vi redan hade föreställningen att man 

i Sverige inte har en problembeskrivning eller använder sig av begreppet hemlösa ungdomar. 

Ändå valde vi att använda begreppet, bland annat då det var det begreppet som gjorde att vi 

uppmärksammade ämnet överhuvudtaget. Dessutom hade vi en föreställning om att det var till 

ondo för gruppen att begreppet inte användes och att gruppen kanske behövdes urskiljas som just 

en grupp med ett begrepp för att kunskapen om den skulle bli bättre och för att den skulle få den 

hjälp den behövde. Nu har vi konstaterat att användningen av begreppet är väldigt avslöjande för 

hur man ser på gruppen och dess problematik och frågar oss hur vi nu ser på begreppet och 

problematiken, anser vi fortfarande att användandet av begreppet och en enhetlig 

problembeskrivning är att föredra?  

 

Enter har bra synpunkter i det att man kan använda hemlösa ungdomar som ett samlingsbegrepp 

som är ganska brett och som inrymmer flera undergrupper med skilda problem. Men på samma 

sätt har de övriga aktörerna som inte vill benämna gruppen som hemlösa också en poäng, 

nämligen att de ser andra problem som huvudproblematiken och att de anser att de kan hjälpa 

gruppen ändå, kanske har de rätt. Det som ställer frågan på sin spets är våra resultat som antyder 

att det finns en tendens att gruppen blir osynlig inom ramen för den offentliga 

problembeskrivningen och att ungdomarna inte får individuellt hjälp. Att även Sjöblom (2002) i 

sin studie pekar på detta förhållande gör det än mer oroväckande då det styrker det vi funnnit. Att 

också annan forskning om socialtjänsten antyder att barn och ungdomar till stor del är 

frånvarande som subjekt i den verksamhet som är till för dem är bekymmersamt (se t.ex. 

Andersson, 2002). Det är alarmerande att risken finns att dessa barn och ungdomar inte får 

individuell hjälp av socialtjänsten, och det är allvarligt att åtminstone delar av gruppen – de som 

inte återvänder hem – dessutom blir osynliga och svårligen nås med någon hjälp överhuvudtaget. 

 

 Dock kan det fortfarande vara så att de får tillräckligt med hjälp inom ramen för de 

problemfomuleringar som faktiskt finns, kanske behöver gruppen inte definieras på något annat 

sätt. Men flera av våra aktörer har spekulerat i att en av målsättningarna med att denna grupp inte 

skall finnas i samhället är för att de inte ”passar in” i vårt välfärdssamhälle. Det får oss att 

fundera över att det kanske dessutom kan finnas fler bakomliggande anledningar till att denna 

grupp inte definieras som en grupp med hemlöshetsproblematik. Att det finns krafter och 

processer som styr att denna grupp osynliggörs, förutom det familjeinriktade arbetssättet som vi 
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redan nämnt som en anledning. Hur det verkligen förhåller sig på denna punkt kan vi inte uttala 

oss om, men vi tror att det är av vikt att fundera över om det kan finnas sådana här 

bakomliggande orsaker och åtminstone vad ens egna incitament för att inte benämna gruppen 

som hemlös är (om man inte vill göra det). Oavsett vad man vill kalla gruppen och hur man vill 

beskriva den är det viktigt att man tar ett väl genomtänkt och välgrundat beslut.   

 

Det som sammanfattningsvis kan sägas om våra tankar kring begreppet och 

problembeskrivningar är att vi inser att det är väldigt problematiskt och komplext. Vare sig det är 

ett bra begrepp att använda eller ej så är det väldigt problematiskt att använda 

hemlöshetsbegreppet såsom problembeskrivningarna ser ut i dagsläget. Vi har upplevt att det i 

allmänhet är svårt, näst intill omöjligt, att använda begreppet när det saknas en enhetlig 

problembeskrivning. Men kanske är fenomenet på väg att lyftas som ett hemlöshetsproblem, 

kanske är claims-processen på väg in i stadium två, både Enter och Enheten för hemlösa vill 

hävda att det är på väg att lyftas och erkännas. Och kanske kan den forskning som bland andra 

Yvonne Sjöblom bedriver i Sverige vara ett steg mot detta. Att det har kommit en SoU rapport, 

så kallad barnskyddsutredning, som förespråkar ett tydligare barn- och ungdomsperspektiv 

kanske indirekt hjälper gruppen då gruppen kanske kan komma att definieras annorlunda om 

man intar ett ungdomsperspektiv. Att ungdomar som inte bor med sina föräldrar 

uppmärksammas som en särskild grupp som är i behov av stöd och hjälp, i ett sådant 

sammanhang som i en SoU-rapport,  talar också det för att fenomenet är på väg att lyftas. Kanske 

är faktiskt claims-making processen på väg in i stadium två, det återstår att se. Om så blir 

kommer dock ett problem att återstå, vilket är att hemlöshetsbegreppet generellt sett är ett väldigt 

komplext begrepp. Så även om denna grupp faktiskt skulle erkännas som en grupp med en 

hemlöshetsproblematik och en enhetlig problembeskrivning etableras, så skulle förmodligen den 

problematik vi upplevt vid användandet av begreppet inte vara över. 

 

Det är säkerställt att det inte riktigt finns någon expert på gruppen i samhället, åtminstone inte 

om man identifierar gruppen som hemlösa ungdomar. Alla aktörer arbetar i gränslandet till 

problematiken. Så trots det vi sade i stycket ovan om att dessa ungdomar kanske får den hjälp de 

behöver inom ramen för den offentliga problembeskrivningen finns förstås ändå risken att 

gruppen till viss del hamnar mellan stolarna och blir osynlig. Det är svårt att veta när 

forskningsläget nationellt är så skralt som det är, och det är en fråga som knappast vår studie kan 
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ge ett tillfredsställande svar på. Därför tycker vi att det är av vikt att det forskas vidare på det här 

ämnet och den här gruppen ungdomar. Det är mycket viktigt att säkerställa huruvida den här 

gruppen får den hjälp en behöver eller inte, inom ramen för den offentliga 

problembeskrivningen. Inte minst för att forskningen som finns både internationellt och 

nationellt visar på att denna grupp ungdomar är mycket utsatta och både har haft, har och har 

framför sig enorma svårigheter och utsätter sig för stora risker.  

 

Ämnet hemlösa ungdomar är ett i högsta grad allvarligt ämne som väcker många känslor och 

tankar när man läser om det. Inte minst när man tar del av den allt annat än positiva läsning som 

den tidigare forskningen bidrar med angående dessa ungas livsvillkor både bakåt och framåt i 

tiden. Men för att inte nedslås alltför mycket vill vi avsluta denna uppsats med att dela med oss 

av några ord av Rose (1999): ”Om historien om vår nutid är mer tillfällig än vi vill tro, så är vår 

framtid också mer öppen än den ibland verkar”. Dessa ord fyller oss med tillförsikt och hoppas 

att de gör detsamma för Dig! 
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Intervjuguide 

 

Inledning av intervjun 

 

(Hemlösa ungdomar är ett fenomen som har diskuterats i media på sistone. Förutom hemlösa 

ungdomar har begrepp såsom t.ex. gatubarn använts.  Utanför media är dock detta begrepp som 

sällan används, och kunskapen om gruppen tycks liten. Utomlands däremot forskas det mer på 

gruppen och begreppet används  annorlunda. Det verkar finnas en enhetlig begreppsanvändning 

och problembeskrivningen av gruppen utomlands, vilket saknas i Sverige) 

 

Får du några spontana tankar kring det vi just sagt? 

 

Förklaringar 

 

Finns det hemlösa ungdomar i Sverige? 

Vilka begrepp bör användas för gruppen och varför? 

Vad är orsakerna till gruppens situation? 

 

Problematiseringar 

 

Finns det olika undergrupper till det som aktören beskriver? Vad skiljer dom åt? 

Är denna grupp ett problem? Varför? Hur? 

Vad har gruppen för problem på individnivå? 

 

Auktoriteter 

 

Vem bär ansvaret för att hjälpa gruppen? 

Har någon aktör större kunskap om gruppen? 

Finns det några rivaliteter mellan olika aktörer när det gäller denna grupp? 

 

Apparater & Tekniker 

 

Hur kan gruppen hjälpas? 

Får gruppen tillräcklig hjälp av samhället? 

Finns tillräckliga resurser 

 

Övrigt 

 

Berätta om din verksamhet, vad den gör, vem du är osv.  
 

Bilaga 1 


