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Abstract 
The aim of  this thesis is to discover and understand how caseworkers 
in the social services view and present the phenomenon of  young peo-
ple who run away from and/or are thrown out of  their homes. What 
images of  these young people do they entertain and how do they 
articulate their work with this group?  

The data were collected through 20 qualitative group interviews 
with caseworkers who in 1997 were working with young people be-
tween the ages of  12 and 20 at Individual and Family Care sections in 
all the social districts of  Stockholm Municipality. Simultaneously, a 
quantitative background study of  96 problem cases was also con-
ducted. Following analysis of  the initial group interviews, two of  these 
were chosen for detailed case study. To provide a complementary per-
spective, the thesis also contains two case studies of  accounts of  run-
ning away/being thrown out from a runaway’s and a parents’ respective 
points of  view. 

Leaving home in this way is seen to be more common among girls 
than among boys and the most usual cause a problematic family situa-
tion with elements of  violence, assault, and substance abuse. A particu-
larly vulnerable group is girls in immigrant families who are exposed to 
authoritarian upbringing and often suffer rough treatment. Dominant 
among these young people’s own individual problems is difficulty in 
school. Other problem areas mentioned are substance abuse, truant 
behaviour, staying out late and sexual promiscuity. A small number of  
runaways were able to return home after counselling; but the condi-
tions leading to running away/being thrown out were described by the 
welfare workers as complex, and accounts of  the same situation given 
by parents and runaways often differed widely. 

The caseworkers’ view of  the phenomenon is informed by a 
relationship and family oriented perspective, where the paramount goal 
is “working home” the runaways/thrown outs and restoring them to 
the bosom of  their families. When that avenue has failed, as often was 
the case, the alternative is to place them in family homes or institutions. 
Running away and being thrown out are seen as deviant attempts at 
accomplishing the process of  separation from parents that is normal at 
this stage. In the case of  girls of  immigrant background who run 
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away/get thrown out of  their homes, the tendency is to explain the 
phenomenon as a ‘culture collision’ between incompatible value sys-
tems and traditions. When young people and even the parents come to 
the social services needing practical help with accommodation and 
economic support so that the children can leave home, the caseworkers 
described this as presenting a dilemma.  

The main technique relied upon by the caseworkers is counselling 
intended to lead to reconciliation between children and their parents. 
The thesis discusses the importance and consequences for these youth 
in their development towards adulthood of  the lack of  a young peo-
ple’s perspective within the social services and the emphasis on the 
sanctity of  the family. A clear contradiction lies in the fact that while 
the youth units have been established expressly for the purpose of  
helping young people, a social services dominated by a family perspec-
tive with the aim of  reintegrating runaways into their often dysfunc-
tional families takes on a mainly controlling and disciplinary role, 
where the young people’s individual survival strategies are not paid 
attention to or taken seriously. 
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Kapitel 1 

Bakgrund, syfte och 
frågeställningar 

Inledning 

I P C Jersilds bok ”Barnens Ö” får vi följa Reine, elva år, på hans 
odyssé en het sommar i Stockholm medan hans mamma tror att han är 
i tryggt förvar på barnkolonin på Barnens Ö. Denna idylliserande bild 
av barn och ungdomar som lämnar sitt hem för att söka friheten och 
upptäcka livet på egna ben finns rikt beskriven i västerländsk skönlitte-
ratur.1 Det är den romantiska bilden av företrädesvis unga män som 
packar sin ränsel och drar ut i världen bort från en unken och alltför 
trång barndom, för att möta friheten och bli vuxna. Den står i bjärt 
kontrast till vuxensamhällets upprepade försök att kontrollera och 
inkorporera det sociala fenomenet att ungdomar rymmer hemifrån. 
Under 1900-talets början förlade vuxensamhället ansvaret för hand-
lingen att rymma hemifrån företrädesvis på de unga själva. Rymningen 
betraktades som en oacceptabel och olaglig handling2 och som exempel 
på ett avvikande beteende. Det var först under mitten av 70-talet och 
framåt som forskare tonade ner den patologiska synen på dessa ungdo-
                                                 
1  Några kända exempel är Mark Twains ”Tom Sawer”, ”Huckelberry Finn”, 

Dorothy i ”Trollkarlen från Oz”, Olof hos Edwind Johnson, i Maxim Gorkis ”Min 
barndom”, Astrid Lindgrens ”Lotta på Bråkmakargatan” och ”Ronja Rövardotter”.  

2  1974 togs i USA ett nytt lagförslag, The Runningaway, Homeless and Youth Act 
of 1974, som avkriminaliserade och i viss mån införde en icke patologiserande syn 
på ungdomar som rymde hemifrån. Ungdomar skulle hädanefter inte dömas inom 
det kriminella systemet, utan istället ges vård och behandling i speciella ungdoms-
härbärgen. De själva och familjerna som de rymt från skulle erbjudas stödsamtal i 
öppenvård. Det innebar att rymmande ungdomar inte längre skulle placeras och 
blandas med ungdomar på låsta institutioner för ungdomar som begått brott. 
(Robertson & Greenblatt 1992). 
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mar. Istället började man också uppmärksamma bakgrundsfaktorer i 
ungdomens familj och i det omgivande samhället som kunde leda till 
rymning hemifrån (White 1989). Vid denna tid började också forskare i 
USA diskutera innebörden av begreppet ”att rymma hemifrån” och 
vad som kunde inkluderas i det. Genom studier av journaler av ungdo-
mar som definierats och kategoriserats som rymmande ungdomar och 
som bodde på härbärgen framträdde en ny kategori inom den tidigare 
definierade gruppen nämligen de som hade kastats ut hemifrån av sina 
föräldrar. En slutsats av denna forskning och studier som följde var att 
ungdomar kunde lämna sitt hem på olika sätt, dels på eget initiativ utan 
föräldrars medgivande, dels på föräldrars initiativ utan de ungas medgi-
vande (Gullotta 1978; Stein 1999). 

Min första kontakt med en ungdom som hade rymt och/eller blivit 
utkastad hemifrån var när jag var ute på fältarbete i Stockholm för att 
intervjua ungdomar som hade erfarenhet av detta.3 När vi första kväl-
len vandrade mot T-centralens tunnelbanestation fick vi plötsligt syn på 
ett klädbylte vid nedgången till tunnelbanan. Vi gick dit och rörde för-
siktigt vid det. Ett ansikte tittade upp, det var en ung flicka som hade 
lagt sig för att sova där. Det tog ett tag innan hon vågade prata med 
oss. Hon berättade så småningom att hon hade lämnat sitt hem i Norr-
land. Hon hade kommit i konflikt med sina föräldrar och hade tagit sig 
med flyg till Stockholm där hon aldrig tidigare hade varit. Under sitt 
första dygn i Stockholm hade några narkomaner tagit hand om henne. 
Hon hade sedan lämnat dem och vandrat runt stan. När hon blev trött 
sökte hon sig mot tunnelbanan för att hitta någonstans att sova. 

Mötet med flickan var omtumlande och många frågor väcktes. Hur 
såg hennes livssituation ut? Varför hade hon lämnat sitt hem? Vilken 
hjälp kunde hon få från socialtjänsten? 

Bakgrund och forskningsproblem 

Det finns endast några få studier i Sverige som tidigare direkt har be-
handlat frågan om ungdomar som rymmer och/eller kastas ut hem-

                                                 
3  1992 genomfördes i Stockholms kommun en undersökning av förekomsten av 

gatubarn. Jag genomförde intervjuarbetet vilket innebar att jag tillsammans med 
en frivilligarbetare tillbringade kvällar och nätter i Stockholm för att ”leta” efter 
gatubarn att intervjua. De 20-tal intervjuer som genomfördes sammanställdes i 
rapporten ”Ung och övergiven” FoU-rapport 1993:7. Stockholms socialtjänst. 
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ifrån (Sjöblom 1995). Däremot har frågan indirekt belysts i några tidi-
gare svenska studier (Levin & Nilsson, 1979; Swärd 1993; Andersson 
1996; Weinehall 1997;  Vinnerljung, Sallnäs & Kyhle-Westermark 2001). 

Vid en genomgång av den internationella forskningen på området 
framträder bristen på kunskap och forskning i Sverige om detta sociala 
fenomen än tydligare. I USA har forskningen om så kallade ”runa-
ways” pågått sedan mitten av 1900-talet och i Storbritannien sedan 
1980-talet (Stein 1999). Steins forskningsresultat visar att rymning och 
utkastning hemifrån är ett vanligt förekommande socialt fenomen bland 
ungdomar i Storbritannien. De som rymmer och/eller kastas ut hem-
ifrån kommer företrädesvis från socialt problematiska hemmiljöer där de 
i hög utsträckning varit utsatta för övergrepp, våld och andra destruk-
tiva levnadsomständigheter som exempelvis föräldrars missbruk och 
relationsproblem i familjen. Att rymma och /eller kastas ut hemifrån 
innebär att den unga hamnar i en än mer riskfylld levnadssituation, och 
där stödet från samhället blir en viktig del i lösningen av ungdomens 
livssituation. I Steins undersökning visade det sig att en av nio ung-
domar i Storbritannien som var under 16 år kunde rapportera om att 
de hade rymt eller kastats ut hemifrån (a.a.). Om samma höga förekomst 
av denna problematik även gäller för Sverige vet vi ännu inget om. Men 
att detta är ett betydande socialt problem i en internationell kontext 
talar för att det är viktigt att undersöka fenomenet även i Sverige. 

För den breda allmänheten i Sverige fick detta sociala fenomen sin 
”upptäckt” i massmedia vid början av 1990-talet. Efter en studie av 
Rädda Barnen om förekomsten av gatubarn i Stockholm kom också 
frågan om rymmande och utkastade ungdomar i blickfånget för media-
debatten (Sjögren 1992). Som en följd av den debatten beslutade politi-
kerna i Stockholms Stads Socialnämnd att utreda frågan om dessa ung-
domar vidare. I en studie om förekomsten av gatubarn i Stockholm 
framkom det att ett flertal av de intervjuade ungdomarna som hade 
övernattat på en offentlig plats i Stockholm hade gjort det på grund av 
konflikter med föräldrarna. Till följd av dessa konflikter uppgav de att 
de inte kunde bo hemma. Gatubarnslivet föreföll vara en lösning på den 
unges problem i hemsituationen med föräldrarna. Rymningen och/eller 
utkastningen hemifrån föreföll vara en handling som i sin tur kunde 
leda till att ungdomar levde på gatan. Samtidigt framkom att dessa ung-
domar utsattes för stora risker och oacceptabla levnadsvillkor under 
tiden som de vistades utanför hemmet och att de tillhörde en grupp 
som socialtjänsten hade ansvar för att hjälpa (Sundell 1993). 
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För att öka kunskapen om varför ungdomar rymde och/eller kasta-
des ut hemifrån genomförde FoU-enheten i Stockholm en intervjustu-
die med 15 ungdomar och deras föräldrar där ungdomen hade rymt 
och/eller kastats ut hemifrån och därför kommit i kontakt med social-
tjänsten (Sjöblom 1995). I den studien undersöktes fenomenet att 
rymma och/eller att kastas ut hemifrån utifrån ungdomars och föräld-
rars perspektiv. Denna avhandling skall ses som en fristående fortsätt-
ning på intervjustudien ”När banden brister” med 15 ungdomarna och 
deras föräldrar (a.a.). 

Ett resultat av den studien var att föräldrar och ungdomar gav en 
samstämmig bild av en konfliktfylld relation mellan sig. Lite förenklat 
kan det uttryckas som att de var ense om att de var oense. Däremot var 
de oense om hur oenigheten mellan dem hade uppstått och hur den 
skulle lösas. Ungdomarna ville få frihet och egen kontroll över sina liv 
medan föräldrarna ville återta kontrollen över den unga och dess livs-
föring. Det framkom att våld var ett vanligt inslag i dessa familjer. Det 
förekom att föräldrar slog sina ungdomar och att de unga använde våld 
mot sina föräldrar. Förmågan att lösa konflikter var låg hos bägge par-
ter och ett flertal föräldrar använde en auktoritär föräldrastil. 

Ytterligare ett viktigt resultat från intervjustudien med ungdomar och 
föräldrar var att föräldrarna i allmänhet var mer tillfreds med socialtjän-
stens bistånd medan de unga mestadels var negativa till socialtjänstens 
insatser. De ungdomar som var negativa uttryckte att deras perspektiv 
på problemen inte blev tillgodosedda i kontakten med socialtjänsten. 

För att förstå mer av socialtjänstens roll i förhållande till detta feno-
men är det viktigt att studera det utifrån socialtjänstens perspektiv. 
Socialtjänsten har som uppgift att bedöma och besluta om vad som är 
en normal uppväxt och vad som inte är det. Vilka former av familjeliv 
och föräldraskap som kan klassificeras som normala och vilka barn och 
ungdomar ska skyddas från. Vad som är en intressekonflikt mellan 
ungdom och föräldrar och hur den ska lösas. Vad som är ett normalt 
sätt att flytta hemifrån på och vad som inte är det. Socialtjänsten blir på 
så sätt en viktig aktör i ungdomars och föräldrars liv när de har kommit 
i kontakt med dem för att de har rymt och/eller kastats ut hemifrån. 
De är medskapare i en fortlöpande definitionsprocess av hur begrepp 
som ungdom, familj och social barnavård konstrueras. Hur kan man 
närma sig frågan om socialtjänstens förståelse och framställning av feno-
menet och hur de hanterar det? Ett möjligt sätt är att studera social-
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tjänstens beskrivningar och resonerande om ungdomar som rymmer 
och/eller kastas ut hemifrån. 

I denna avhandling ligger en gruppintervjustudie med socialsekre-
terare som arbetade i Stockholms kommun med utredning av barn- 
och ungdomsproblem till grund för studiet av fenomenet utifrån social-
tjänstens perspektiv. Empirin från gruppintervjuerna analyseras stegvis 
med en kvalitativ ansats, dels utifrån innehåll och teman, dels utifrån en 
fallstudie av två utvalda arbetsgrupper där samtalet används som ana-
lysenhet. I avhandlingen studeras också 96 ärenden där ungdomen an-
tingen rymt och/eller kastats ut hemifrån. Ytterligare två fallstudier in-
går i studien där en ungdom och en förälder berättar om rymning och/ 
eller utkastning hemifrån utifrån varsina perspektiv. Dessa fallstudier 
utgör ett komplement till socialsekreterarperspektivet. 

Begrepps- och definitionsfrågor:  

Att rymma och/eller kastas ut hemifrån 

Denna handling att rymma och/eller kastas ut hemifrån rör vid några 
så kallade ”eviga frågor” som berört den sociala barnavården under 
hela 1900-talet. Det är frågor som rör förhållandet mellan individ, fa-
milj och samhälle. En frågeställning rör ungdomars rättigheter och 
position i förhållande till samhället när det råder en intressekonflikt 
mellan ungdom och förälder. En annan fråga rör den biologiska famil-
jens rättigheter i förhållande till samhällets ansvar för barn och ungdo-
mar som far illa, eller när ungdomar utgör en fara för sig själva. Dessa 
frågeställningar rör sig i den samhälleliga diskursen mellan de centrala 
begreppen frihet och kontroll (Jonsson 1991; Ohrlander 1992; Lund-
ström 2000). 

Uttrycken att rymma och att kastas ut hemifrån kan ges olika inne-
börd. När vi säger att en ungdom har rymt hemifrån har händelsen att 
den unga lämnar sitt hem fått en vidare moralisk innebörd. Att rymma 
är synonymt med att fly, desertera, undkomma, undslippa, smita, avvika. 
Att bli utkastad är å andra sidan synonymt med att utestängas eller att 
tvingas bort mot sin vilja. Begreppet hem är nära besläktat med 
begreppet familj. Ett hem är ett hem när den innehåller en familj, an-
nars är det endast ett hus (Jones 1995). 

Termen att rymma eller att kastas ut hemifrån kan ges innebörden 
av en flykt från familjen eller av ett ofrivilligt uppbrott från familjen. I 
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begreppen att rymma och kastas ut inryms tanken att ungdomar läm-
nar hemmet på ett opassande och oacceptabelt sätt. Att det för ungdo-
mar finns olika sätt att flytta hemifrån på, där några sätt är mer accep-
terade än andra (Jones 1995). 

Att rymma och kastas ut hemifrån är ett komplext och svårfångat 
fenomen. Det är ett fenomen som inte så lätt låter sig beskrivas i några 
väl avgränsade kategorier som exempelvis de som rymmer och de som 
kastas ut hemifrån. Även om det vid en första anblick kan förefalla vara 
två olika fenomen att rymma och att kastas ut hemifrån, har det visat 
sig att dessa bägge uttryck av fenomenet ofta är sammanflätade med 
varandra (Stien 1999). Hur ungdomens uppbrott från hemmet kommer 
att definieras hänger samman med vem som beskriver och tolkar det 
som hänt. En ungdom kan betrakta sig som utkastad och tvingad hem-
ifrån medan föräldrarna exempelvis uppfattar att ungdomen har rymt 
hemifrån. 

I internationell forskning förekommer det att kategorin utkastade 
ungdomar inkluderats inom gruppen rymmande ungdomar (Brennan 
1980). I denna studie har jag valt att benämna fenomenet rymmande och/ 
eller utkastade ungdomar för att betona fenomenets sammanflätning, 
komplexitet och bredd. Det innebär inte att det i fenomenet också in-
ryms ungdomar som kan lämna hemmet på eget initiativ utan att de 
uppfattar sig som avvisade av föräldrarna. Eller att ungdomar kan 
tvingas hemifrån av föräldrarna utan att de själva tagit initiativ till upp-
brottet hemifrån. 

I den internationella forskningen har det under årens lopp förts en 
diskussion om definitionen av rymmande ungdomar. Bland annat har 
det varit svårt att precisera kategorin rymmande ungdomar i förhål-
lande till andra grupper, som gatubarn och hemlösa ungdomar. Även 
om det finns skillnader mellan dem anser forskare att de olika grupper-
nas livserfarenhet av social utsatthet är lika (Hutson & Lidddiard 1994). 

I Storbritannien är definitionen av de olika grupperna knuten till 
ungdomens ålder, eftersom de har laglig rätt att lämna hemmet med 
föräldrars tillstånd vid 16 års ålder. I Sverige har ungdomar ingen laglig 
rätt att flytta hemifrån innan fyllda 18 år.4 I USA är det främst tre krite-
rier som hänvisas till i diskussionen om definition av gruppen. Det är 
ungdomens ålder, frånvaro av medgivande från föräldrar eller annan vård-
                                                 
4  Ett undantag gäller dock för ungdomar som får tillstånd att ingå äktenskap innan 

fyllda 18 år (Schiratzki 1997). Föräldrars försörjningsplikt gäller för ungdomen fram 
till 21 år om ungdomen då fortfarande studerar vid gymnasiet (Schiratzki 2000). 



Bakgrund, syfte och frågeställningar 

 21 

nadshavare att lämna hemmet och tidsangivelse hur länge ungdomen 
varit avvikande från hemmet eller annan vårdgivare. Det vanligaste är 
att ungdomen varit borta minst ett dygn. 

Den senare forskningen i Storbritannien har också använt sig av 
dessa tre kriterier men vidgat definitionen till att också inkludera andra 
grupper som de ungdomar som tvingats hemifrån av föräldrarna eller 
andra vårdgivare och ungdomar som stadigvarande vistas borta från 
hemmet. Stein (1999) skriver: 

For this research we are concered with two groups of  people. 
Young people who are under 16 years and young people who 
are 16 to 17 and ‘looked after’ by local authority and who spend 
time away from home or substitute care either without permis-
sion (‘running away’) or have been forced to leave by their par-
ents or carers, and young people aged 16 or 17 who are not in 
one of  the above groups and spend time away from a stable 
place to live (whether this is with parents, in a hostel, or inde-
pendent accommodation. (Stein 1999, s. 4-5). 

I denna studie har jag valt att använda en arbetsdefinition som i linje 
med Steins erbjuder bredd och därmed möjliggör en explorativ forsk-
ningsansats. Studien behandlar endast fall där ungdomen rymt och/ 
eller kastats ut hemifrån. Ungdomar som rymt eller tvingats bort från 
vårdarrangemang som HVB-hem eller familjehem ingår alltså inte i 
denna studie.5 

I denna studie definieras ungdomar som rymt och/eller kastats ut 
hemifrån6 till ungdomar bosatta i Stockholms kommun som är mellan 
13 och 18 år7 och som har tillbringat minst ett dygn borta från hemmet 
antingen utan föräldrars tillstånd eller har blivit tvingade att lämna 
hemmet av sina föräldrar och som därför kommit till socialtjänstens 
kännedom. 

                                                 
5  Ungdomar som enligt socialsekreterare övergivits av föräldrarna har definierats i 

studien som utkastade ungdomar. 
6  För läsbarhetens skull kommer jag fortsättningsvis använda benämningen ung-

domar som rymt och kastats ut hemifrån, ungdomar som lämnat hemmet, ung-
domar som försvinner hemifrån synonymt med benämningen ungdomar som 
rymt och/eller kastats ut hemifrån. Att tvingas hemifrån används synonymt med 
att kastas ut hemifrån.  

7  Ett motiv för att studien också omfattas av ungdomar som fyllt 18 år är att ung-
domar går i gymnasiet fortfarande efter fyllda 18 år och att föräldrar då fortfaran-
de räknas som försörjningspliktiga. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna avhandling är att genom studier av socialsekreterares 
diskussioner i grupp upptäcka och förstå hur socialsekreterare framstäl-
ler och förstår fenomenet ungdomar som rymmer och kastas ut hem-
ifrån, samt att studera vilken bild socialsekreterare har av och hur de 
uttrycker sig om sitt arbete med denna grupp ungdomar. 

Syftet är även att studera hur ärenden som av socialsekreterare be-
dömts tillhöra gruppen ungdomar som rymt och kastats ut hemifrån 
fördelar sig i förhållande till några bakgrundsvariabler. I avhandlingen 
undersöks också hur fenomenet har behandlats i tidigare forskning. 

Mina frågeställningar är: 
• Hur framställer och förstår socialsekreterare i Stockholms kommun 

fenomenet ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån? 

• Hur framtonar bilden av den unge i socialsekreterares utsagor? 

• Hur beskriver och motiverar socialsekreterare sina handlingsstrate-
gier? 

• Hur fördelar sig gruppen ungdomar som av socialsekreterare i 
Stockholm definierats som rymmande och utkastade i förhållande 
till bakgrundsvariabler som kön, ålder och etnicitet? Hur ser 
ungdomarnas och föräldrarnas problembild ut? Vilka insatser riktas 
till dessa ungdomar från socialtjänsten? 

• Hur behandlas fenomenet i tidigare forskning? 

För att fördjupa och kontrastera det huvudsakliga forskningsperspekti-
vet, som är socialsekreterares förståelse av fenomenet, kompletteras det 
med en analys av en ungdoms och en förälders berättelse om att 
rymma och kastas ut hemifrån. 

Avhandlingens disposition 
I kapitel (1) presenteras avhandlingens forskningsproblem och en bak-
grundsteckning av det, begrepps och definitionsfrågor samt syfte och 
frågeställningar. 

I kapitel (2) behandlas och diskuteras några teoretiska aspekter av 
centrala begrepp som ungdom, social barnavård och familjebegreppet 
inom social barnavård. 
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I kapitel (3) presenteras tidigare forskning om fenomenet att 
rymma och att kastas ut hemifrån. Det är framförallt amerikansk och 
brittisk forskning som behandlas. Dessutom redovisas en brittisk studie 
som behandlar ungdomars flyttningsmönster. 

I kapitel (4) beskriver jag studiens design, hur den har genomförts, 
bearbetats och analyserats. Där presenteras också de olika analytiska 
begrepp som jag använt under arbetets gång. 

I kapitel (5) ger jag en kvantitativ inledande bakgrundsbild av feno-
menets förekomst inom socialtjänstens barn- och ungdomsarbete på 
grundval av individuella intervjuer med 49 socialsekreterare om 96 
ärenden. De beskriver hur fenomenet förhåller sig till ålder, kön och 
etnisk bakgrund, till ungdomars och föräldrars problembild samt vilka 
insatser som ungdomar som rymt och kastats ut hemifrån blir föremål 
för av socialtjänsten. 

I kapitel (6) och (7) följer två fallstudier av en ungdoms och en 
förälders berättelser. I dessa kapitel analyseras utifrån dessa bägge be-
rättelser vad det kan innebära att rymma och kastas ut hemifrån. 

I kapitel åtta, nio, tio och elva redovisas resultat från 20 gruppinter-
vjuer med socialsekreterare i Stockholms kommun. 

I kapitel (8) redovisas socialsekreterarnas beskrivning av fenome-
net, deras förståelse av vilka ungdomar som rymmer och kastas ut 
hemifrån och deras olika sätt att förstå varför ungdomar rymde och 
kastades ut hemifrån. 

I kapitel (9) redovisas empiri som behandlar socialsekreterarnas be-
skrivningar och förståelse av deras arbete med dessa ungdomar och 
deras föräldrar. 

I kapitel (10) redovisas empiri som behandlar socialsekreterarnas 
förståelse av och beredskap för ett ungdomsperspektiv och ett familje-
perspektiv. 

I kapitel (11) presenteras resultat från två socialsekreterargrupper 
som representerar två olika arbetsmodeller i utredningsarbetet med 
dessa ungdomar och deras föräldrar. Den ena inriktningen kallar jag för 
den traditionellt byråkratiskt orienterade arbetsmodellen och den andra 
för den familjeorienterade arbetsmodellen. I dessa bägge fallbeskriv-
ningar analyseras hur fenomenet att rymma och kastas ut hemifrån för-
stås och framställs av socialsekreterarna. 

I kapitel (12) följer en sammanfattande slutdiskussion av de vikti-
gaste resultaten som studien lett fram till. 
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Kapitel 2 

Ungdomen, den sociala 
barnavården och familjen 

När ungdomar får kontakt med socialtjänsten för att de har rymt och 
kastats ut hemifrån, är följande tre begrepp de mest centrala: ungdo-
men,8 den sociala barnavården och familjen.9 Jag kommer i detta kapi-
tel, utifrån ett socialkonstruktivistiskt inspirerat perspektiv, översiktligt 
diskutera några teoretiska aspekter av dessa begrepp som varit vägle-
dande för mig i detta arbete. 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet är en användbar utgångs-
punkt för att undersöka några aspekter av hur begreppen ungdom, 
social barnavård och familj konstrueras och har konstruerats över tid. 
Perspektivet skapar möjlighet för en förståelse av vilka mekanismer 
som används för att framställa och forma social fenomen. Det ger 
också förståelse om hur enskilda individer formas och framställs i kon-
struerande processer, hur man ser på och hanterar dem, vilket i sin tur 
skapar nya verkligheter för dem (Egelund 1997). 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har kunskapssociologin som 
utgångspunkt, enligt Berger och Luckman (1996). De båda ser den 
sociala verkligheten och vår kunskap om den som något som konstrue-
ras i en social process genom externalisering, objektivering och interna-
lisering. Den främsta bäraren av dessa processer är språket.10 

                                                 
8  Varken barn eller ungdom är exakta eller entydiga begrepp. Barnkonventionen stad-

gar i artikel 1 att man med barn avser varje människa under 18 år med reservation 
för nationell rätt som stadgar om annan myndighetsålder (Schiratzki 2000). När 
barn börjar betraktas som ungdomar finns heller inte någon bestämd tidpunkt för. I 
följande kapitel används både begreppen ungdom och barn. De syftar då på per-
soner som är upp till 18 år och företrädesvis personer som är mellan 13 och 18 år.  

9  I denna framställning läggs tyngdpunkten vid familjebegreppets framväxt inom 
den sociala barnavården. 

10  De socialkonstruktivistiska angreppssätten är många och skiftande. Burr (1995) 
pekar ut några premisser som binder ihop fältet. Det är en kritisk inställning till 



Ungdomen, den sociala barnavården och familjen 

 25 

Ungdom som social kategori 

Det kanske vanligaste sättet att definiera en ungdom i vår kulturella 
kontext är att vi utgår från individens ålder. En ungdom är någon som 
är på väg att bli vuxen. För att markera den vägen finns det vissa 
ålderspassager som ungdomen ska gå igenom. Tittar man närmare på 
den väg en individ vandrar från barndom till vuxenliv, förefaller vand-
ringen både vara krokig och en aning motsägelsefull. Den som fyllt tolv 
får exempelvis inte adopteras utan samtycke, men kan omhändertas av 
socialtjänsten utan att tillfrågas. Den som är femton är straffmyndig, 
men fortfarande skolpliktig. Vid 18 års ålder är man myndig och får 
ingå äktenskap, rösta vid riksdagsval, söka bidrag hos försäkringskassa 
och socialtjänst, men inte köpa alkohol på Systembolaget. I en studie, 
där 18-åringar tillfrågades om när de ansåg att man borde anses som 
vuxen i samhället, svarade en majoritet att man borde betraktas som 
vuxen från det att man var myndig. Ungdomarna uttryckte dock att de 
var besvikna över att myndighetsdagen inte innebar att de behandlades 
som vuxna (SOU 1996:11). 

Dessa sociala åldersmarkörer hänger inte nödvändigtvis samman 
med individens fysiska eller psykiska mognad. Klassificeringar i ålder, 
kön och samhällsklasser kan ses som samhällets sätt att påtvinga grän-
ser för individer och skapa en ordning mellan generationerna, där syftet 
är att var och en ska hålla sig på sin plats (Bourdieu 1997). 

Ungdom är således ett komplicerat begrepp att definiera. Det är 
både en fysiologisk utvecklingsfas som inleds med puberteten och en 
psykologisk livsfas. Det är också en social kategori som bestäms av 
samhälleliga och institutionella förhållanden, som exempelvis utbild-
ning. Lagstiftningen är det ramverk som reglerar åldersgränser och 
sociala handlingarna som att flytta hemifrån, utbilda sig, få ett arbete 
och bilda familj, och som också formar begreppet ungdom. Men ung-
domlighet är också något kulturellt som får sin bestämning i ett diskur-

                                                                                                                
självklar kunskap. Att vår världsbild är en produkt av våra kategoriseringar. Histo-
risk och kulturell specificitet. Att vår syn på kunskap alltid är kulturellt och histo-
riskt präglad. Samband mellan kunskap och sociala processer. Att vårt sätt att 
uppfatta världen upprätthålls i sociala processer. Kunskap frambringas i social 
interaktion, i en kamp om vad som uppfattas som sant och falskt. Sambandet 
mellan kunskap och sociala handlingar får som konsekvens att olika sociala 
världsbilder leder till olika sociala handlingar. I förlängningen innebär det att olika 
sociala konstruktioner får olika sociala konsekvenser. 
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sivt spel med exempelvis musikaliska, visuella och verbala tecken 
(Fornäs 1994). 

Att diskutera ungdomar som en enhetlig social kategori leder till yt-
terligare manipulation av begreppet. Bourdieu (1997) menar att det är 
viktigt att systematiskt jämföra levnadsvillkor mellan olika grupper av 
ungdomar. Unga som studerar lever till exempel under helt andra be-
tingelser än de som arbetar, även om de är lika gamla. Tankemodellen 
som utgår från ett enhetligt ungdomsbegrepp, där den biologiska och 
psykologiska utvecklingen betonas utan att exempelvis kön eller klass 
blir särskiljande, uppfattas som den dominerande och den gängse tanke-
modellen om ungdom. Men en viktig utgångspunkt i diskussionen om 
ungdom är att inte bara förstå den som en biologisk och psykologisk 
fas, där sökandet av en identitet står i främsta rummet. Utgångspunk-
ten bör också vara den historiska och sociala konstruktionens betydelse 
för begreppets framväxt (Mørch 1985). 

En annan vanlig föreställning om ungdomstiden är att i ett psykolo-
giskt perspektiv beskriva adolescensen11 som en speciellt känslig ut-
vecklingsperiod då ungdomen upplever konflikter, obalans och ett inre 
kaos. Den som först utvecklade denna teori om ungdomsperiodens sår-
barhet var psykologen S. Hall, som skrev den första boken om ungdo-
mars utveckling 1904. Han var influerad av Darwin och hans biologiska 
syn på människans utveckling. Den psykoanalytiska teoribildningen 
som haft och ännu har en dominerande påverkan på hur vi ser på ung-
domars utveckling delar Halls tankegångar om ungdomstidens speciella 
sårbarhet (Berggren 1995; Stafseng 1996). Synen på ungdomstiden som 
en speciellt sårbar utvecklingsfas kan leda till det paradoxala ställnings-
tagandet att ungdomar som inte uppvisar problem eller symtom på 
obalans i tonåren utgör en riskgrupp för psykisk ohälsa. Det leder 
också till överväganden som att se på ungdomars symtom som något 
som är övergående, en utvecklingsfas som är normal och som försvin-
ner under mognadsprocessen mot vuxenblivandet. Det finns dock ung-
domsforskare som är skeptiska till teorin om ungdomstidens speciella 
sårbarhet. De har visat att forskning på normalpopulationer av ungdo-
mar ger en annan bild av ungdomstiden, att den i huvudsak inte präglas 
av obalans, konflikter och kaos (Coleman 1982; Garbarino 1985). 

                                                 
11  Begreppet adolescens förknippas med den psykodynamiska teoribildningen och 

psykologiska aspekter av att vara ung. Det begreppet är alltså inte synonymt med 
begreppet ungdom som det förstås utifrån ett socialpsykologiskt eller sociologiskt 
perspektiv (Mørch1985). 
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Sven Mørch menar att vi för att kunna förstå ungdom som en so-
cial kategori måste använda oss av en tankemodell som både innehåller 
en utvecklingspsykologisk- och en samhällelig dimension. Ungdomars 
individuella socialisationsprocess kan alltså inte frikopplas från de sam-
hälleliga förutsättningar som de lever under. Denna mer komplexa syn 
på ungdom har ännu inte, menar han, funnit sin väg in i det dagliga 
ungdomsarbetet och i de olika behandlingssammanhangen som omgär-
dar ungdomar idag (Mørch 2000). 

Inom den socialantropologiska forskningen har ungdomar beskri-
vits utgöra en tvetydig social kategori. I många samhällen som inte 
bygger på en västerländsk kultur förekommer mer eller mindre utveck-
lade initiationsritualer för att markera och styra övergångarna från barn 
till ung till vuxen. I vår kultur anses dessa övergångar vara mer diffusa. 
Då ungdomar saknar en strukturerad plats i det västerländska samhäl-
let, annat än som en ofrånkomlig kategori, blir det än viktigare för dem 
att finna medel att strukturera sin egen position av att vara mitt emellan 
eller vid sidan om, sin så kallade liminalitet. Det blir viktigt för dem att 
själva definiera gränserna för gruppen eller kategorin i förhållande till 
vuxna och kontrollera vuxnas tillgång till deras kultur. Samhället reage-
rar med att på olika sätt försöka kanalisera och kontrollera den kraft 
och oordning som ungdom representerar (James 1986; Norman 1996). 

Den förlängda ungdomstiden 
I dagens diskussion om ungdomars villkor i samhället utgår man från 
antagandet att ungdomstiden blivit allt längre, och att allt fler ungdo-
mar under en längre tid befinner sig i en mellanställning mellan barn-
dom och vuxenliv. Skillnaden mellan den fysiska och sociala mognaden 
har ökat. Många unga kan leva ett kvarts sekel eller mer utan att upp-
fatta sig som vuxna (Andersson 1982). Begreppet ”den förlängda ung-
domstiden”12 har blivit allt vanligare när man diskuterar ungdomars 
position i samhället. Ett tecken på att vägen från ungdomsliv till vuxen-
liv verkligen har förlängts är att mönstret för vanliga vuxenblivande-
processer har förändrats. Att i nämnd ordning utbilda sig, etablera sig 
på arbetsmarknaden, bli sammanboende och till sist förälder var det 
vanligt förekommande mönstret bland generationerna från 1920 och 

                                                 
12  Skolan med den utsträckta utbildningen utgör en viktig arena för ungdomar i deras 

vuxenblivande. Idag går 90 procent av alla ungdomar 13 år i skolan vilket för 
många är en fördubbling i jämförelse med ungdomar på 40-talet (Andersson 1982). 
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framåt. Det förefaller dock som om styrkan i detta mönster har försva-
gats för de yngsta generationerna. Det finns en klar tendens till att 
kvarboendet hos föräldrar har ökat (SOU 2000:3). En av de viktigaste 
arenorna mot vuxenblivandet är inträdet på arbetsmarknaden, vilket 
också har förskjutits uppåt i åldrarna. Det är först vid 23 års ålder som 
ungdomar kan betraktas som ”vuxna” ur arbetsmarknadssynpunkt 
(Hörnqvist 1994; Schröder 1991). 

Forskningen om ungdomars ekonomi och försörjningsförmåga vi-
sar att risken för dem att inte kunna klara sin försörjning har ökat 
betydligt under 1990-talet. Eftersom den generella välfärdsmodellen 
baseras på att människor har tillgång till arbete, drabbas arbetslösa ung-
domar speciellt hårt när de hamnar utanför det generella socialförsäk-
ringssystemet. Denna förändring av välfärdspolitiken från att vara gene-
rell till att mer spegla en ”outsider”- och ”insider”- situation, drabbar 
framförallt ungdomar med en resurssvag bakgrund och som är i färd 
med att kvalificera sig in i vuxenblivandet (SoS 1997:5; SOU 2000:41). 

Ungdomars ökade beroende av familjen 
En konsekvens av den förlängda ungdomstiden är att det uppstår vissa 
konflikter mellan ungdomslivet och familjelivet. Det hänger samman 
med att ungdomar bor hemma och därför är beroende av sina familjer. 
Detta ökade beroende står i motsättning till de ökade kraven på ungdo-
mars självständighet och självbestämmande. Denna motsättning, menar 
Mørch (1996), skapar många konflikter i familjen. Konflikterna handlar 
många gånger om svårigheten hos föräldrar att låta ungdomen ta mer 
och mer ansvar över sitt eget liv när ungdomens intressen och inrikt-
ning utvecklas i en helt annan riktning än de vuxnas. De kan uppfatta 
ungdomens idéer som felaktiga och ha svårt att skifta perspektiv och 
ser på sin ungdom som om den fortfarande vore ett barn. Men det 
handlar inte bara om rigida vuxna som inte kan följa med i ungdomens 
utveckling. Mørch (a.a.) framhåller betydelsen av den osäkerhet som 
finns i samhället om vad som är relevant för en ungdom att bestämma 
om själv. Denna problematik har växt, menar han, genom utvecklingen 
av ett omfattande ”möjlighetsrum” för unga. Han nämner exempel på 
den osäkerhet som finns kring barn och ungdomars uteliv. Familjens 
centrala betydelse för unga handlar om i vilken utsträckning föräldrar 
är i stånd att erkänna den unges position som en självbestämmande 
aktör och stödja den unge i hennes eller hans ungdomsliv. Det kan 
dock vara en svår uppgift för föräldrar, eftersom ungdomens och famil-



Ungdomen, den sociala barnavården och familjen 

 29 

jens liv är åtskilda. Detta medför att föräldrarna har svårt att exempel-
vis se vilken betydelse kamratgruppen får i den unges värld. 

Relationen mellan ungdomsliv och familjen kan å ena sidan handla 
om att unga kommer från familjer som inte förstår den unges nödvän-
diga utveckling av ett kvalificerat självbestämmande. Då motarbetas 
den unges självständighetssträvanden på bekostnad av ett fasthållande i 
ett barnlikt beroende. Å andra sidan har olika familjer olika förmåga att 
stödja ungdomen i transitionsprocessen att gå från barn till ungdom till 
vuxen. Mørch (a.a.) menar att föräldrar från utbildningsvana hem har 
större möjlighet att stödja och lotsa sina ungdomar genom ungdoms-
tiden än föräldrar från icke utbildningsvana hem. 

En mer komplex förståelse av förhållandet mellan familjeliv och 
ungdomsliv skapar större möjligheter för alla ungdomar inklusive de 
från ”resurssvaga familjer” att klara den nya ungdomstidens komplexa 
krav. Då skulle uppmärksamheten förflyttas från det individualistiska 
perspektivet på ungdomar som problemungdomar från sviktande 
familjer till att även inbegripa ungdomslivets övriga arenor som skola, 
fritid och kamratliv (Mørch 1996 s. 27). 

Den brittiske forskaren Jones (1995) drar liknade slutsatser i sin 
studie om unga människors förändrade flytta hemifrån mönster. Den 
offentliga politiken i Storbritannien har resulterat i att ett allt större 
ekonomiskt och uppfostrande ansvar ha lagts på familjen. Den allt mer 
undanträngda offentliga sektorn har minskat i betydelse vad gäller stöd 
till familjer och deras barn och ungdomar. Det har lett till stora skill-
nader mellan olika ungdomars stöd under vuxenblivandet och tillgång 
till exempelvis utbildning och eget självständigt boende. Ungdomar 
som kommer från resurssvaga familjer har inte tillgång till samma stöd 
från föräldrarna vad gäller etablering på arenor som arbets- och bo-
stadsmarknaden. De kan numera inte heller räkna med stöd från sam-
hället i form av socialbidrag eller hjälp till eget boende. Ett ökat beroen-
de av föräldrarna parat med ett mindre statligt åtagande för unga skapar 
nya problem för ungdomar och spänningar mellan föräldrar och ung-
domar i den process det innebär att flytta hemifrån menar Jones (a.a.). 

Vid studier av transitionsprocesser från ungdom till vuxen utifrån 
ett generationsperspektiv visar det sig att dagens föräldrar har fått en 
förändrad roll i förhållande till tidigare generationers föräldrar. Ofta 
saknar dagens generation föräldrar kunskaper och erfarenheter som är 
relevanta för ungdomen i sin strävan efter en position som vuxen i 
dagens samhälle. Vägen till vuxenblivandet är för dagens unga ett pro-
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jekt som de själva individuellt och i samspel med andra ungdomar kon-
struerar och formar utifrån de möjligheter som erbjuds dem. Föräldrar 
har fortsättningsvis, trots sin brist på relevant kunskap och erfarenhet, 
en viktig roll att fylla under transitionsprocessen. Likt en idrottstränare 
behöver de kontinuerligt följa och uppmuntra de unga utan att egentli-
gen veta eller förstå vart vägen bär eller vad målet är för deras livspro-
jekt (Karlsson 2000). 

Tillblivelsen av ungdomsbegreppet  
Har det inte alltid funnits ungdomar, kan man fråga sig. Förvisso har 
det funnits unga människor som levt under förhållanden som kan före-
falla likna ett modernt ungdomsliv. Men skärskådar man de livsvillkor 
som omgärdade unga människor under tidigare sekler, före 1700-talet, 
menar historiker att unga då levde under andra betingelser än idag (Gillis 
1981; Aries 1982; Mørch 1985; Mitterauer 1991). Det är i kölvattnet av 
moderniseringsprocesser under 1700- och 1800-talet, där både familjens 
och individens roll förändrades, som kategorin ungdom utvecklades. 
Individualiseringsprocessen som pågick i framväxten av den moderna 
industristaten förändrade formerna för det traditionella samhällets var-
dagsliv och unga fick en ny uppgift att lösa. Uppgiften blev att utveck-
las till vuxna individer i ett moderniserat kapitalistiskt samhälle med 
dess nya krav på kompetens och kvalifikationer. Denna utvecklingsupp-
gift var alltså inte biologiskt bestämd, utan en följd av samhälleliga för-
ändringsprocesser. Kategorin ungdom, med både möjligheter och krav 
för den enskilda individen, utvecklades med det moderna samhällets 
krav på den individuella funktionen. Skolsystemet hade en central funk-
tion för den nya roll som de unga kom att få (Mørch 1985). Skolans 
uppgift var att göra vuxna individer av barn och ungdomar och att 
åstadkomma en individualisering, där ungdomen förflyttades från fa-
miljelivet ut i arbetslivet. Att söka sin plats på de vuxnas arena genom 
att först kvalificera sig genom en utbildning blev ett handlingsalternativ 
först för borgerskapets unga män. Detta handlingsmönster kom sedan 
att spridas sig till unga kvinnor i samma sociala skikt, till arbetarklas-
sens unga män och slutligen till arbetarklassens unga kvinnor. Men 
denna nya utvecklingsuppgift var inte och är inte okomplicerad för 
unga människor. 

Samtidigt som moderniseringsprocessen gör ungdomstiden allt mer 
nödvändig, gör den också ungdomstiden allt mindre tillräcklig för att 
lösa dessa kvalificeringsuppgiften. Det uppstår en motsättning mellan 
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den uppgift som ungdomar står inför att lösa och de möjligheter de har 
att förverkliga lösandet av den. Den förlängda ungdomstiden är ett 
konkret uttryck för den motsättningen. Mørch (a.a.) menar att detta 
visar på en aspekt av ungdomsproblemet. Att ungdomar till följd av 
den förlängda ungdomstiden kan få problem med att utveckla sig till 
individer som är samhälleligt kvalificerade och samtidigt äger förmåga 
till självbestämmande. Ungdomens problem är således inte huvudsakli-
gen ett identitetsproblem och deras uppgift är inte att finna sin identi-
tet, men att utveckla och kvalificera sig till vuxenlivet. Å andra sidan 
menar Mørch att en mindre bra lösning av ungdomsproblemet hos 
individen kan leda till osäkerhet om sin personliga förmåga att åstad-
komma en tillräcklig kvalificering och det i sin tur kan ta sig uttryck 
som en ”identitetsproblematik” (a.a.). 

Ungdomen och individualiseringen 
Individualiseringen innebär en förändrande process som format och 
formar individer in i vår samtid, eller det som kan benämnas som 
moderniteten.13 

Individualisering kan beskrivas som de förändringsprocesser som 
lett fram till en ökad fokusering på individen och hans eller hennes 
handlingsutrymme att förverkliga sitt livsprojekt. Men att individer 
frikopplas från en mer traditionell kontext där sociala band upplöses 
innebär inte att alla individer blir ”vinnare” vad gäller möjliggörandet 
av sina livsprojekt (Johansson 1999; Mørch 1997). Unga möter nya ut-
maningar i dagens samhälle vad det gäller kvalificering till vuxenlivet 
och utvecklandet av självbestämmande. 

En återkommande metafor i ungdomsforskningen som försöker 
beskriva den tilltagande individualiseringen i vår tid, är en jämförande 
bild mellan att färdas på ett tåg där alla åker i samma riktning med att 
köra sin egen bil till ett eget utsatt mål (Mørch 2000; Heggen 2000). 
Hur den individuella resan går är upp till var och en, men kontexten 

                                                 
13  Det har inom samhällsvetenskapen förts en intensiv diskussion om vilka begrepp 

som kan användas på samtiden, postmodernitet, modernitet eller senmodernitet. 
Johansson speglar diskussionen och konstaterar oavsett vilka begrepp vi använder 
att det trots allt finns avgörande skillnader mellan det traditionella jordbrukssam-
hället och det samtida industri- och IT-samhället. De samtida förändringsproces-
ser som diskuteras som globalisering, medialisering och datorisering har alla på-
verkat individers sätt att förhålla sig till sina egna livsprojekt och till omvärlden 
(Johansson 1999). 
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som omgärdar själva resan, och som individen är medskapare i, blir 
viktig för förverkligandet av resan mot det uppställda målet. 

Individualiseringen producerar både vinnare och förlorare. 
Johansson (1999) talar om begrepp, som han hämtat från sociologen 
Beck, som fullvärdesindividualisering och fattigdomsindividualisering. 
Han tolkar diskussionen om dessa begrepp som att människor har olika 
möjligheter att nå fram till sina livsprojekt och förverkliga sina drömmar. 
En annan sida av individualiseringen, som både Johansson (a.a.) och 
Mørch (1997) diskuterar, är den ökade möjligheten till social kontroll 
som kan uppstå som en sidoeffekt. Individualiseringen gör vissa grupper 
av individer synliggjorda medan andra grupper blir osynliggjorda. Indi-
vidualiseringen bär ett janusansikte som innebär ökad frihet för vissa och 
mindre frihet för andra individer och sociala grupper (Johansson 1999). 

Att ta avstånd från de krav som finns inbyggd i modernitetens indi-
vidualisering kan innebära en process av deindividualisering hos unga. 
Unga människor kan löpa risk att inte klara av det moderna ungdoms-
livet och dess individualiserande livsstil och klarar därför heller inte av 
sig själva och sin omvärld (Mørch 1997). 

För att teckna en mer övergripande bild av de utmaningar som 
unga ställs inför idag ringar Mørch in fyra synsätt på modern individua-
lisering utifrån Giddens begrepp som bland annat formulerats i boken 
”Modernitet och självidentitet ” (1997). 

 

Från det traditionella samhället  Till det moderna samhället 

Finna sig själv i tid och rum  Leva i motsättning till tid och rum 

Lära sig sociala regler  Utveckla självidentitet 

Utveckla en tilltro till auktoriteter som 
experter, rätta sig efter auktoriteter 

Använda sig av olika experter 
Utveckla reflexivitet och självsäkerhet 

Klara av konflikter. Lära sig normer 
och regler som är knutna till posi-
tioner 

Klara av konflikter. Utveckla social 
praxis som kontextuell ”knowledge-
ability”  

Utveckla tillit till vardagen. Leva med 
kvalifikationer inom det traditionella 
och förväntade 

Integreras socialt. Utveckla individuell 
kompetens och ontologisk säkerhet 
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Dessa punkter ska inte ses som absoluta utan som orienteringspunkter 
som speglar diskussionen om modernitet och unga (Mørch 1997). 

Människor lever idag som individuella aktörer och detta kräver en 
självuppfattning som möjliggör rörlighet i världen. Individen ska inte 
bara befinna sig i en lokal kontext utan betrakta sig som en kontextuell 
aktör. Detta kräver ett reflekterande förhållningssätt till omvärlden. Det 
innebär att individen ställs inför val och tvingas till att välja sociala rela-
tioner, livsstilar och vilka experter individen ska använda sig av. För att 
kunna upprätthålla sina handlingar som individ krävs att individen har 
ett visst mått av det Giddens kallar ontologisk trygghet, det vill säga 
grundläggande tilltro till omgivningen (Giddens 1997; Mørch 1997). I 
det traditionella samhället betraktades de ungas handlingar som norma-
tivt bestämda. Normerna var dispositioner för handling och därför var 
det viktigt att lära ut de rätta normerna. I det moderna samhället menar 
Mørch (a.a.) att uppgiften blir annorlunda. Det handlar om att de unga 
behöver vara reflexiva och överlägga om normer i förhållande till sig 
själva och den sociala kontexten. 

Individualisering idag innebär alltså för den enskilde att kunna ingå 
i och aktivt etablera sociala kontexter. Frågan för unga blir därför inte 
enbart om ungdomslivet har blivit mer krävande och därför utsätter 
unga för risker, utan om det moderna ungdomslivet skapar individuali-
seringsmässiga möjligheter och utmaningar som låter de unga utveckla 
en individualitet som kan föra dem genom ungdomslivet (Mørch 1997). 

Ungdom som problem 
Vid början av 1800-talet utvecklade man alltså på allvar intresset för 
kategorin ungdom. Den begynnande urbaniseringen och omorienter-
ingen mot lönearbete påverkade synen på ungdomen. Det skedde en 
folkvandring av unga obesuttna från landsbygden in till städerna. De 
unga männen arbetade som lärlingar inom handel och hantverk medan 
flickorna arbetade som tjänstefolk i de borgerliga familjerna i städerna 
(Mitterauer 1991). 

Inflyttningen till städerna innebar att man också fick en stor grupp 
ungdomar som inte arbetade utan som ägnade dagarna till att driva runt 
och tigga till sitt uppehälle. Dessa aktiviteter växte i storlek och började 
formuleras och definieras som problem. Det var vid denna tid som 
kopplingen mellan ungdom och problem växte fram. Våld, huliganer, 
gatuliv och vanart knöts till begreppet ungdom och det nya begreppet 
”ungdomsproblem” hade sett dagens ljus. Då var det den obligatoriska 
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folkskolan som infördes under mitten av 1800-talet som på sikt skulle 
ha effekt och bli ”lösningen” på denna nya hotfulla sociala situation. 
Debatten som fördes under denna tid dömde ut gatan, familjen, fabri-
ken som lämpliga miljöer för ungdomar. Flera debattörer under den 
här tiden beskrev gatan som ”djävulens kindergarten” där ungdomar 
lärde sig svära, spotta och annat vulgärt och förkastligt uppträdande 
(Börjesson 1991). De värderingar som präglade debatten hade fotfäste 
hos borgerligheten och deras beskrivning av en god uppfostran blev rå-
dande även för arbetarklassens ungdom (Andersson 1982; Sandin 1986). 

Skolan blev ett viktigt socialpolitiskt instrument i utvecklandet av 
utbildning och kontroll av ungdomar och deras föräldrar i städerna. 
Men skolan hade också svårigheter att klara sin nya uppfostrande upp-
gift. Efter engelsk förebild tillsattes 1896 den statliga tvångsuppfost-
ringskommittén. Den slog fast att man måste bredda uppfostringsarbe-
tet till att det skulle bli en offentlig uppgift att korrigera den förvildade 
arbetarklassungdomen (Ohlsson 1997; Gillis 1981). 

Så startar en process av ökad institutionalisering av de barn och 
ungdom som ansågs ha problem. En process som syftade till att de väl-
uppfostrade skulle kunna särskiljas från de ouppfostrade, för att man 
sedan skulle kunna korrigera dem. Några exempel på denna offentliga 
kontrollprocess manifesterades av införandet av lagar som vanartslagen 
1902, skolreformerna 1909 och 1927 och inrättandet av barnavårds-
nämnder i kommunerna 1924. Begreppet vanartig, som var en beskriv-
ning som just kopplades till ungdomar, togs inte bort från socialtjänst-
lagen förrän 1960 (Swärd 1993). 

Under 1900-talet och fram till vår samtid har olika företeelser blivit 
benämnda som ”ungdomsproblem”. Diskussionens vågor har stundtals 
gått höga och oron för den yngre generationen har tagit sig olika ut-
tryck. Det har funnits en oro vid seklets början för ”ligapojkar” och 
”ligaflickor”. Jazzen ansågs farlig på 1920-talet. Dansens våndor debat-
terades på 1940-talet. Raggarnas hotfullhet var i fokus för diskussionen 
på 50-talet. Kontinuerligt har sedan en rad företeelser som drogmiss-
bruk, ungdomsgäng, ungdomskriminalitet, videovåld och ungdomsvåld 
varit föremål för diskussion (Ohlsson & Swärd 1994). Begreppet ung-
domsproblem förefaller beständigt, även om definitionen av vad som 
kan betraktas som problem har skiftat i takt med att föreställningar om 
rätt och fel, ont och gott har förskjutits och förändrats i samhället. Be-
greppet ungdomsproblem är med andra ord något som kan betraktas 
som en social konstruktion som ständigt omtolkas och omdefinieras. 
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Denna ständiga omdefinition av begreppet kan förstås som ett sätt att 
göra maktanspråk och därigenom bestämma över definitionsprocesser-
na i samhället. Att göra inmutningar och peka ut vad som är problem 
och vad som inte är det (Sunesson 1992). 

Vuxensamhällets oro för det uppväxande släktet har uppfattats som 
störst i tider av samhälleliga och kulturella förändringar. Normer för 
vad som är rätt och fel har vacklat och den kollektiva identiteten har 
varit ifrågasatt. Genom att föra en diskussion om ungdomars problem 
under dessa för samhället instabila perioder, klargörs var de nya grän-
serna mellan oacceptabla och acceptabla handlingar går. 

Sune Sunesson (1992) har ytterligare bidragit till analysen av be-
greppet problemungdom. Han har diskuterat tre tankesystem som 
förekommit om problem och ungdom. Ett tankesystem kallar han för 
civilisationsteorin eller socialisationshypotesen. Där är begreppen mog-
nad och utveckling centrala. Ett konstruktivistiskt perspektiv på barn 
och barndom innebär ett nytt sätt att se på dessa begrepp. Barndoms-
sociologerna menar att vi inte längre kan betrakta barndomen som ett 
homogent begrepp, utan att den konstrueras utifrån rådande historiska 
och samhälleliga kontexter. Det är faktorer som klass, kön och etnicitet 
som formar olika barndomar. De för en kritik mot den klassiska ut-
vecklingspsykologin och socialisationstanken som bygger på att inte ge 
barndomen ett värde i sig utan att värdet på barn och unga består av 
vad de i framtiden som vuxna kommer att utvecklas till. Det pre-socio-
logiska barnet har enligt barndomssociologerna präglats av en syn på 
barn och ungdom som om de väsentligen är anti-sociala, vilket ger den 
vuxne mandat att socialisera barnet till fungerande vuxna. Barndoms-
sociologerna lägger istället betoningen på att se barnet som en aktör 
och ett subjekt i den sociala realitet som barnet eller ungdomen befin-
ner sig i (Qvortrup 1994; James et al 1998). Avvikande beteende hos 
ungdomar, menar Sunesson, kan enligt socialisationshypotesen förkla-
ras med att ungdomar inte är tillräckligt mogna eller utvecklade. Beho-
vet av behandlande och avskiljande åtgärder från samhällets sida kan 
också på detta sätt finna legitimitet. 

Ett annat tankesystem kallar Sunesson för allt-går-igen teorin. Han 
utgår från Pearson, som visade att ett återkommande mönster för varje 
generation av vuxna var att hävda att ”det var bättre förr”. Då var 
bättre än nu. Men går man tillbaks till den gamla goda tiden, framkom 
samma diskussion då, men det som uppfattades som den gamla goda 
tiden förlades i det förgångna. 
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Den tredje typen av tankesystem kallar Sunesson för pessimistisk 
kontinuism. Denna utgångspunkt kommer till uttryck i Jacques 
Donzelots bok ”The policing of  Families (1979). Där framläggs en 
maktteoretisk diskursanalys av familjen och det socialas framväxt. Ut-
gångspunkten är att välfärdssystemet på olika sätt utövar direkt och in-
direkt kontroll över handlingar som uppfattas som problematiska. Där-
igenom har man, allteftersom nya områden definierats som problema-
tiska, kunnat öka räckvidden för intervention inom fler och fler om-
råden. Enligt Sunesson är denna tankemodell vanligast i en välfärds-
optimistisk diskurs där interventioner anses som i grunden goda och 
till för medborgarnas bästa. 

Genom skapandet av begreppet ungdomsproblem kom en hel grupp 
i samhället att få en problemprofil som associerar gruppen ungdomar 
och deras aktiviteter till något negativt och skadligt. Det finns forskare 
som har ifrågasatt kopplingen mellan ungdom och problem. Exem-
pelvis föreslår ungdomsforskaren Mørch (1985) att vi ska skilja på 
ungdomsproblem och ungdomars problem. Innebörden av ordet 
ungdomsproblem speglar att vuxensamhället tillskriver en annan grupp 
problem som nödvändigtvis inte behöver spegla hur ungdomar upp-
lever sin situation. Att använda ordet ungdomsproblem innebär att 
skulden för ungdomars problem läggs på ungdomarna, eftersom det 
språkligt förmedlar att det är ungdomarnas problem och inte samhäl-
lets. Att istället diskutera ungdomars problem innebär ett fokus på hur 
ungdomar själva upplever sin situation i sitt livssammanhang. Då är det 
ungdomen själv som definierar vad som är problematiskt (Mørch 1987). 

Ungdomsproblem och kön 
Begreppet ungdomsproblem kan också diskuteras utifrån ett könsper-
spektiv. I forskning om ungdom som sociala konstruktion förs tanken 
fram att pojken och den unge mannen utgjort den norm som även gällt 
för flickor och unga kvinnor och att flickor på så sätt förblivit osynliga 
i förhållande till framväxten av både ungdoms- och ungdomsproblem-
begreppet (Mørch 1985; Andersson 1996). 

Historiskt och fram till idag har pojkars problem knutits till våld, 
missbruk och kriminalitet. För flickors del har det varit, och är fortfa-
rande, deras sexualitet som vållar oro och definieras som problematisk. 
Det finns alltså skillnader mellan könen som förblir obelysta när dis-
kussionen fokuseras på ett mer generellt begrepp som ungdomspro-
blem. Forskning har visat att flickors moral hanteras strängare än pojkars 
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vid bedömningar av vad som är avvikande beteenden. Ingripanden mot 
pojkar sker främst vid kriminalitet och våld. Flickor blir föremål för in-
gripanden vid rymning, promiskuitet, olydnad och alkoholförtäring 
(Andersson 1996). 

Flickors och pojkars avvikande beteenden bedöms på olika sätt. 
Anderson (a.a.) skriver att ett riskbeteende för pojkar är en aktiv hand-
ling medan flickors riskbeteende ofta utgörs av att de utsätter sig för 
risken att bli offer för andras handlingar. Samma beteende som tolere-
ras för pojkar betecknas som avvikande för flickor. Det avvikande be-
teendet som kallas promiskuösitet tycks vara förbehållet för flickor 
medan samma beteende för pojkar betecknas som normalt. 

Bland Skå-barnen på 50-talet hamnade flickor där på grund så kal-
lad lösaktighet (Jonsson 1980). Ett annat vanligt beteende som också 
leder till kontroll och omhändertagande för flickor är rymning.14 En 
studie av missbrukande ungdomar på Maria Ungdomsenhet i Stock-
holm visade att samtliga pojkar som placerades på behandlingshem var 
tunga missbrukare och allvarligt kriminella medan bara hälften av de 
placerade flickorna hade ett tungt missbruk. En enstaka flicka be-
tecknades som kriminell. De visade istället upp ett avvikande beteende 
som karaktäriserades av rymningar och flera sexpartners (Andersson 
1993, 1996). Flickorna kom till Maria Ungdom via sina föräldrar för att 
de var svåra att kontrollera, de antingen slängdes ut eller rymde hem-
ifrån. Flickorna föreföll vara mer kontrollerade och övervakade än poj-
karna men också mer utstötta ur sina familjer när de inte uppförde sig 
på ett acceptabelt sätt. 

Den sociala barnavården 

Den sociala barnavården som social praktik kan beskrivas utifrån olika 
perspektiv och ansatser. Ska man avgränsa den utifrån ett mer inne-
hållsligt perspektiv blir det svårt att definiera vad som är social barna-
vård och vad som inte är det. Det kan falla sig naturligt att inordna den 

                                                 
14  År 1982 uppgavs att 47 procent av flickorna på ungdomsvårdskola eller liknade 

hade rymt mot 17 procent av pojkarna (Sarnecki 1989). I 25 procent av flickfallen 
mot 6 procent av pojkarna hade rymning eller vagabondering noterats på Stock-
holms läns landstings akut- och utredningsavdelningar under 1983-85 (Forsling 
1987). Även vid de särskilda ungdomshemmen under åren 1990-1994 var 
rymning en del av flickornas problembild i hälften av fallen och i en fjärdedel av 
fallen för pojkarna (Sarnecki 1995). 
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sociala barnavården inom det arbete som bedrivs i den kommunala 
socialtjänsten och som riktar sig till barn och ungdomar och deras 
familjer. Men fältet är mycket vidare och snårigare än så. En kontakt-
familj som frivilligt tar emot barn på uppdrag av socialtjänsten bedriver 
social barnavård. Det gör också föräldrar som frivilligt vandrar runt 
stan för att söka kontakt med ungdomar som behöver hjälp. Den grän-
sar till och samverkar med annan socialt barnavårdande verksamhet 
som bedrivs i skolor, inom barnomsorgen och inom fritidssektorn. 
Social barnavård bedrivs också av frivilliga och ideella organisationer. 
Medicinsk barnavård är ett annat angränsande fält med inslag av social 
barnavård på barnavårdscentralerna och inom BUP-mottagningar som 
sysslar med barnpsykiatrisk vård. Verksamhet som bedrivs vid hem för 
vård och boende, HVB-hem, är också ett fält som har starka berörings-
punkter med den sociala barnavården. I socialtjänstlagstiftningen an-
vänds begreppet omsorg om barn och ungdomar för all socialtjänst-
verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar. 

I socialtjänstens organisation har man dessutom introducerat be-
greppet individ- och familjeomsorg, för att på så sätt avskilja det tradi-
tionella sociala arbetet med barn, ungdomar och deras familjer från 
exempelvis barnomsorg (Lundström 1993, 1996). 

Verksamheten som bedrivs inom den sociala barnavården regleras i 
Socialtjänstlagen och i lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU). Kommunerna har därmed ålagts ett huvudsakligt ansvar 
för barns och ungas uppväxtvillkor. Den sociala barnavården kan till 
stor del beskrivas som en individorienterad verksamhet vilket innebär 
att föräldrar och ungdomar kan erbjudas eller, med lagens hjälp, tvingas 
till olika insatser, om de efter utredning anses vara i behov av de insat-
ser som den sociala barnavården har att erbjuda. 

Barnavården kan alltså beskrivas som en institution som ”till sin na-
tur” individualiserar sociala problem 

I socialtjänstlagen betonas också familjens betydelse för barn och 
ungdomar. Samverkan, frivillighet och samarbete mellan vårdnadsha-
vare och socialtjänst är principer som framhålls. Familjen och familje-
vårdsprincipen är viktiga element i de synsätt och förklaringsmodeller 
som dominerar i lagstiftningen och praktiken idag (Lundström 2000). 

Det sociala och familjen 
Det sociala barnavårdande arbetet som pågar idag är dock inte frikopp-
lat från sin historia. Även om det sociala arbetet ofta betraktas som 



Ungdomen, den sociala barnavården och familjen 

 39 

flyktigt i den bemärkelsen att metoder kommer och går och att det inte 
heller vilar på någon klart uttalad kunskapsgrund (Lundström 2000) så 
visar det sig att det sociala barnavårdande arbetet växt fram ur och 
utgörs av solida sociala konstruktioner. Samhället behov av att på nå-
got sätt ”hantera” sina medborgare är alltså inget modernt påfund. 
Kontraktet mellan samhället och medborgarna har ständigt omformats 
när nya situationer och livsbetingelser har uppstått. Donzelot (1979) 
framhåller att det är en alltför förenklad syn att se på statens kontroll 
av sina medborgare som att endast en aktör skulle utöva den. Enligt 
Donzelot, med inspiration av Foucault, är kontrollmekanismerna i 
samhället långt mer finmaskiga och komplicerade än att de skulle 
representeras av en yttre kraft. Makt finner, enligt detta synsätt, sitt 
uttryck i en mångfald av handlingar mellan människor som är föränder-
liga. Makt är alltså inte något som en viss grupp i samhället innehar, 
utan kommer till uttryck i relationer mellan människor. 

Den sociala hybriden 
Utifrån Donzelots (1979)15 resonemang är ”det sociala” en abstrakt 
konstruktion som breder ut sig mellan samhället och familjen. Inom 
detta fält jämkas familjens och samhällets intressen samman. Behovet 
hos samhället att kontrollera medborgarna och medborgarnas behov 
av rättigheter är utgångspunkterna i konstruerandet av ”det sociala”. 
Donzelot beskriver ”det sociala” som en hybridform som genom sitt 
sätt att verka också förändrar andra fält, som exempelvis den straff-
rättsliga och medicinska sektorn. Den sociala konstruktionen är flexi-
bel till sin karaktär, den omformar sig hela tiden för att tillhandahålla å 
ena sidan social kontroll och stabilitet, å andra sidan bidra till utveck-
lingen av ett befolkningsunderlag som ska hålla hög kvalitet och på så 
sätt bidra till samhällets utveckling och styrka. 

Familjens kris en missuppfattning? 
Det var många som vid 1800-talets början förutspådde familjens död. 
Familjen attackerades från flera håll. Socialisterna ansåg att den prägla-
                                                 
15  Titeln på boken ”Policing families” skall inte tas bokstavligt enligt författaren. Be-

greppet ”policing” ges en mycket bredare mening än att bara innebära polisiär 
övervakande av familjen. Titeln syftar på alla metoder som togs i anspråk för att 
utveckla kvalitén på befolkningen och styrkan hos nationen. Med termen ”över-
vakandet” menas därför en reglering av alla samhällsförhållanden som förvänta-
des förstärka och förbättra samhället. 
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des av borgerliga och patriarkala värden, de konservativa försvarade 
familjen och såg den som en garant för traditionella värden och libera-
lerna såg familjen som ett skydd för privat ägande. Men kampen kom 
av sig och Donzelot påpekar att aldrig har väl de haft så fel som förut-
spådde familjens undergång. Istället blev familjen den institution som 
kom att bli mest betydelsefull i organisationen av människor i början av 
industrialismen. Även under senare tid har familjen kris proklamerats, 
men Donzelot påpekar att familjen som institution snarare än att för-
svinna har omformats efter nya förändrade sociala spelregler, och att 
samhället utvecklat nya tekniker att styra familjen på. 

Modernare former av kontroll växte fram 
Framväxten av ”det sociala” och ”familjen” är, enligt Donzelot, ett fält 
som präglats av olika utvecklingslinjer. Dels beskriver han hur samhäl-
lets reformering mot förtryck och hög barnadödlighet under 1800-talet 
ledde till en befrielse och en liberalisering av den borgerliga familjen, 
samtidigt som arbetarfamiljen inte präglades av samma liberalisering. 
Snarare letade samhället efter sätt att effektivt kontrollera den. Den 
gamla repressiva kontrollen byttes ut mot utbildning, stöd och en 
villkorad autonomi. 

Upplösningen av den utvidgade familjen under industrialismens 
första skede resulterade i att fattigdomen blev synlig och att samhället 
måste hitta sätt att definiera fattigdomen och göra något åt den. Männi-
skor flyttade in till städerna och många kom att leva ett mycket mer 
lössläppt liv än vad de hade kunnat göra tidigare under bygemenska-
pens sociala kontroll. Dessa grupper av människor gjorde fattigdomen 
synlig på ett helt annat sätt än tidigare. En av de viktigaste uppgifterna 
för de människor som ville göra något åt dessa förhållanden var att 
organisera sig i välgörenhetsföreningar och genom arbetet i dessa föra 
en kamp mot fattigdomen. I den kampen blev det viktigt att inte bara 
ge ekonomiska bidrag till familjen, utan också att stärka och bygga upp 
familjen så att den skulle kunna klara av att ta hand om sina 
familjemedlemmar. En fungerande familjeinstitution skulle också 
kunna innebära stora ekonomiska besparingar, där fattiga människor 
inte skulle behöva ligga samhället till last. 
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Den moderna välfärdsstaten ställde nya krav på 
medborgarna 
Familjen kom mer och mer att styras från staten. Centralt för denna ut-
veckling var framväxten av den liberala marknadsekonomin. Familjens 
förhållande till staten utvecklades till att bli alltmer flexibelt. Samhällets 
behov av rörlig arbetskraft innebar en ökad frihet för arbetarklassen, 
samtidigt som kontrollen av dem också ansågs nödvändig. De sociala 
teknikerna skapades i dualiteten mellan frihet och kontroll. Projekt som 
att få de fattiga att spara, nya hygieniska och moraliska normer och peda-
gogiska och psykologiska teorier är några exempel på nya kontrollerande 
sociala tekniker. Donzelot menar att denna hybrid som ”familjen” och 
”det sociala” utvecklade mer och mer anpassade sig till den moderna 
välfärdsstatens nya krav på medborgarna. Psykoanalysen ser han som 
ett exempel på en inre reglerande teknik, som i utbyte gav löften om 
frigörelse och självförverkligande. Genom att psykoanalysen såg 
familjen som orsak till individens problem, lyckas den med att frivilligt 
få människor att söka hjälp. Familjen blir i psykoanalysens teoriram 
både skapare av och en förutsättning för den rätta vägen till socialisering 
av barnet, men får också ta på sig skulden för fel som begåtts. 

Om man tillämpar Donzelots perspektiv på det sociala fältet idag 
och dess relation till familjen framstår det som att sammanväxten mel-
lan dessa institutioner är så självklar att vi inte ens ifrågasätter den. Vi 
pratar idag om den dubbla socialiseringen av barn i familjen och inom 
barnomsorgen som om det vore något självklart. Att barn fostras och 
utbildas av samhälleliga institutioner har blivit en naturlig del av den så 
kallade fabrikskultur som växt fram under industrialiseringen (Qvortrup 
1994; Dencik 1998). 

Den sociala barnavården som institutionell ram 
När en ungdom som rymt eller kastats ut hemifrån och kommer i kon-
takt med socialtjänsten, är det troligt att den unge och socialsekretera-
ren kommer att föra ett samtal om händelsen. Ett sådant samtal kan ses 
som ett exempel på, och definieras som, ett institutionellt samtal. Det 
är, i motsats till många vardagliga samtal, uppgiftsorienterat till sin na-
tur. Det institutionella samtalet ska leda till att lösa problem och fatta 
beslut som innefattas av institutionens kompetensområde. Det innebär 
att samtalet kommer att struktureras på ett sätt som är anpassat till 
samtalets åtgärdsinriktade karaktär. Samtalet består av olika faser eller 
aktiviteter som benämns diagnos, direktiv och rapport. I diagnosfasen 
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söker institutionens företrädare information som är relevant för lös-
ningen av uppgiften. Direktiven utgör den del av samtalet som rör må-
let för mötet, där beslut om olika insatser räknas in. Rapportdelen, som 
är avsedd för andra professionella inom institutionen, är en summering 
av diagnos och direktivfasen (Agar 1985; Fredin 1993). En liknade in-
delning av samtalet mellan klient och socialarbetare är ansökan, utred-
ning och beslut. Utredning och beslut är liktydiga med diagnos och 
direktiv (Hydén 1988). Institutionella samtal kan ha olika karaktär från 
exempelvis polisförhör, som är initierade och styrda av experten, till 
servicesamtal på exempelvis en bank, som initieras av lekmannen där 
expertens roll är att råda och ge information. Men gemensamt för de 
institutionella samtalen är dess åtgärdsinriktning och att de präglas av 
institutionens syften och konventioner; de är rutiniserade och asym-
metriska till sin karaktär med klara rollgränser mellan experten och lek-
mannen. Den som företräder institutionen representerar en erkänd 
social roll, vars aktivitet ofta också ger personen en socialt erkänd posi-
tion i samhället (Fredin 1993). 

Inom den sociala barnavården, där man arbetar med att utreda och 
åtgärda barns och ungdomars problem, möter ungdomar och föräldrar 
en byråkratisk verksamhet. Det är socialsekreterares handlingsutrym-
me, och definierat utifrån den rådande juridiska, ekonomiska, politiska 
och kulturella ramen som bestämmer hanteringen av de problem som de 
har att arbeta med (Goffman 1974; Lipsky 1980; Egelund 1997; Billquist 
1999). Ett gemensamt kännetecken för den byråkratiska verksamheten är 
behovet av att mäta och klassificera och skapa kategorier.16 Den här 
klassifikationen av klienters problem har olika funktioner; dels att re-
producera en organisationsstruktur och handlingsmönster, dels att 
legitimera det egna arbetet och att i förhållande till andra yrkesgrupper, 
tillskansa sig en position på det gemensamma fältet. Definitionerna och 
klassificeringar av problem kan sägas utgöra professionens kulturella 

                                                 
16  Inom den sociala barnavårdens historia beskrivs förändringen mot en differentie-

ring som skede under 30-,40 och 50- talen som en utveckling från ett öppet fält 
till ett situation, där olika allianser av yrkesgrupper formas för att markera revir på 
fältet. Läkarkåren var ledande i den utvecklingen genom att introducera en psyki-
atrisk och medikaliserande diskurs som förklaring till vanartighet hos barn. Det 
var främst de redan vanartiga ungdomarna man intresserade sig för. Nyckelbe-
greppet här blev psykopatibegreppet som kom att utgöra grundbulten i den diffe-
rentieringsprocess som sedan följde (Donzelot 1979; Orhlander 1992; Lundström 
1993; Egelund 1997). 
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kapital17. Det omformas till objektiva definitioner, vilka kräver experter, 
resurser och insatser. De begrepp som används speglar de definitioner 
och kategoriseringar av problem som man använder sig av. Vaga och 
oprecisa begrepp så som störd, farlig, ohållbar, aggressiv, våldsam för-
vandlas på så sätt till auktoritativa uttalanden som i en reproducerande 
process skapar ordning och förutsägbarhet mellan åtgärd och definition 
av problem. Det som utmärker det sociala arbetets praktik är att klassi-
ficeringen och kategoriseringen av klienternas problem görs i en sam-
konstruktion med kollegor och i mötet med klienten själv. Den språkliga 
förhandlingen kring definition och åtgärd som uppstår i mötet mellan 
klient och socialsekreterare och i dialogen i det kollegiala teamet produ-
ceras i en pågående process. Det blir en sorts socialt ”barnavårdsprat” 
som kan ses som en tolkningsram som kommer att legitimera de åtgär-
der som vidtas för att undanröja det aktuella problemet (Fredin 1993). 
I det sociala barnavårdande arbetet transformeras muntliga berättelser 
och prat till skriftlig dokumentation och beslut. Den sociala barnavården, 
skriver Aronsson et al (2001), utgör på så sätt en arena som dels präglas 
av vardagslivets lösa mjuka kunskapsdefinitioner, dels av lagstiftningens 
krav på tydlighet och exakthet. På så sätt utgör verksamheten en grå-
zon mellan det vardagliga samtalet och skriftlig dokumentation. 

Barnperspektivet inom den sociala barnavården 
En av de stora förändringarna som skett under senaste tiden i Social-
tjänstlagen är att barns position förtydligats. Det kan sägas spegla en 
förändrad uppfattning om barns och ungdomars position i samhället, 
som bland annat tar sitt uttryck i FN:s barnkonvention. 

I diskussionen om ett barnperspektiv i socialtjänsten är det intres-
sant att undersöka hur relationerna mellan familj, barn och socialtjänst 
förskjutits och förändrats i och med barnets förändrade utgångspunk-
ter. Barnperspektivet som begrepp är oklart och svårt att definiera. Be-
greppets grundläggande idé brukar beskrivas utifrån två olika synsätt: 
att se situationer utifrån barnets synvinkel och att ha barnet i sin syn-
vinkel (Proposition 1996/97:124). Fokus kan dels vara på att ta del av 
information som barn själv ger. Att barn ses som ”experter” på sin 

                                                 
17  Kulturellt kapital är ett begrepp som är hämtat från sociologen Pierre Bourdieu. 

Det definieras som den kulturella kompetens som avgörs av tillgångar i form av 
språkbruk, kunskaper, erfarenheter, värderingar, sätt att uppfatta och tänka, att 
tala och röra sig osv. (Bourdieu 1986). 
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egen livssituation. Ett annat fokus är att vuxna gör sig till tolk för vad 
barn uttrycker och vill förmedla och försöker förstå barns upplevelser 
av sig själva och i förhållande till andra. 

Barnperspektivet är ett mångfacetterat begrepp där utgångspunkten 
är barnet, dess upplevelser och handlingar, utan något vuxenfilter. Vuxna 
antas kunna företräda barnet utifrån beprövad erfarenhet och förnuft 
samt med avsikt att vilja barnets bästa (Andersson & Hollander 1996). 
Detta kan framtona som en helt motsägelsefull och omöjlig uppgift. 
Vad är barns bästa? Vad är relevant erfarenhet och kunskap i det 
sammanhang som ska bedömas? 

Det betonas att socialtjänsten ska utgå från ”barnets bästa” i enlig-
het med intentionerna i barnkonventionen. Barns bästa är emellertid 
inget entydigt begrepp. Vad som är barns bästa är inte en gång för alla 
givet. Begreppet är relativt och dess innebörd förändras över tid. Barns 
bästa kan inte alltid vara avgörande för vilket beslut som fattas men ska 
alltid beaktas, utredas och redovisas av socialtjänsten (Proposition 
1996/97:124). 

Med syfte att förstärka barnperspektivet i Socialtjänstlagen infördes 
1998 en bestämmelse om att barns inställning ska klargöras i alla åtgär-
der som rör dem. Hänsyn ska tas till deras vilja men med beaktande av 
deras ålder och mognad (SoL 9§). Barns förstärkta rättigheter att kom-
ma till tals betyder inte att de har rätt att fatta beslut i frågor som rör 
dem eller om vad som är bäst för dem. I de fall där staten eller kommu-
nen tar över uppgifter som normalt tillskrivs föräldrarna är det social-
tjänstens som bedömer och beslutar om vad som är bäst för barnet 
(Andersson 2000). 

Ungdomars position inom socialtjänsten skiljer sig från de yngre 
barnen på så sätt att de över 15 år har rätt att själva föra sin talan och 
vara part i mål och ärenden som rör dem i kontakten med socialtjäns-
ten. Samtal med unga kan således föras utan vårdnadshavares samtycke 
och även mot vårdnadshavares vilja. Det är alltså barnets ålder, mognad 
och utveckling i kombination med frågeställningen som avgör barnets 
relativa beslutskompetens i förhållande till vårdnadshavaren (§6:12 FB; 
SOU 2000:77). 

Samtidigt som lagen betonar barnets förstärkta position betonas 
också familjens och släktens betydelse för barnet. Lagen betonar exem-
pelvis vikten av att stärka barnets band till släkt och nätverk genom att 
i första hand utreda möjligheten att placera barnet i det naturliga nät-
verket. Lagen innehåller få möjligheter att stötta barn och ungdomar 
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som individer. Den kan uppfattas att vara främst ett skydd för barn 
mot olämpliga vårdnadshavare och ett skydd för samhället mot besvär-
liga barn. 

Att avväga motstridiga intressen mellan ungdomar och deras 
föräldrar ställer socialsekreterare inför en grannlaga uppgift att bedöma 
vad som är ungdomars bästa och samtidigt bibehålla en helhetssyn på 
familjen. Hur denna avvägning ska göras faller inom ramen för social-
sekreterares bedömning och tolkning. I dessa gränsdragningsfrågor har 
socionomer inom socialtjänsten tilldelats ett stort ansvar (Andersson 
2000; SOU:2000:77). 

Många frågetecken kvarstår kring begreppet ”barnperspektiv” i 
socialtjänsten. Hur barnperspektivet ska integreras i verksamheten och 
vilka avtryck det kommer att få i det praktiska arbetet är idag en öppen 
fråga. Hitintills har det mestadels först en diskussion om det bristande 
barnperspektivet inom verksamheten (Prop. 1996/97:124; SOU:2000: 
77). Bilden av barnet som ett bihang till föräldrarna anses genomsyra 
lagen och förarbetena (SOU:2000:77). Barn ses snarare som föremål 
för socialtjänstens insatser än som aktiva aktörer med rätt att kunna på-
verka och forma sin egen livssituation. Också vikten av att se familjen 
som en helhet och påpekandet att barn inte helt och hållet kan ses iso-
lerade från sina föräldrar och vice versa stärker bilden av barnet som en 
del av familjen snarare än en individuell aktör med egna rättigheter 
(Prop.1996/97:124). 

En farhåga som framförts i diskussionen om ett barnperspektiv är 
att det skulle kunna leda till att destruktiva intressemotsättningar och 
konflikter kan utvecklas mellan vuxna, barn och ungdomar. En annan 
farhåga är att vuxna kan komma att ge barn och ungdomar ansvar för 
beslut som de inte har möjlighet eller kunskap att ta. Det kan innebära 
att vuxenvärlden överlåter till ungdomarna själva att fatta de svåra 
besluten. En annan uppfattning är att barns och ungdomars aktörssta-
tus kan komma att innebära att vuxenvärlden ställs inför nya och svåra 
krav. Barn och ungdomar kan exempelvis vilja bo kvar hemma och låta 
föräldrarna turas om att bo med dem efter en skilsmässa istället för att 
flyttas mellan föräldrarna. Barn och ungdomar kan också tycka att det 
är deras mamma eller pappa som ska placeras på en institution för att 
få vård, istället för att de själva omhändertas och placeras på behand-
lingshem. Ska barn ha rätt till att byta ut föräldrar som de finner allvar-
ligt missnöje med? Frågan är hur långt vi är beredda gå vad det gäller 
att förverkliga ett barnperspektiv (Näsman 1998). 
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Är lagändringar tillräckliga för att ett barnperspektiv ska garanteras? 
Hollander skriver (1998b) att lagstiftning inte utgör en garanti för att 
barnperspektivet ska få en framskjuten plats i det praktiska arbetet. 
Hon menar att det är svårt att bedöma och tolka vad som är barns vilja. 
Det brister dessutom hos tjänstemän i att skilja på vad som är barns 
egna utsagor och vad som är de vuxnas tolkningar av dem. På så sätt är 
det svårt för en utomstående att tolka vad barnet har uttryckt som sin 
vilja och vad som är de vuxnas tolkningar.18 

Motstridiga principer kan försätta socialsekreterare i svåra dilem-
man, vilket kan förklara socialsekreterares osäkerhet i hur ett barnper-
spektiv ska tillämpas. Aronsson et al (2001) beskriver några olika dilem-
man som socialsekreterare kan hamna i när de ska tillgodose ett barn-
perspektiv och samtidigt exempelvis se till barns skydd. Aronsson (a.a.) 
skriver om svårigheten att alltid låta sig vägledas av principen att det är 
rätt att lyssna på barnet. Det kan innebära att barn i förlängningen kan 
komma till skada. En av slutsatserna som dras av författarna om hur 
dessa moraliska dilemman kan hanteras inom den sociala barnavårdens 
utredningsarbete är att barns röster tydligare måste kunna urskiljas i 
socialtjänstens dokumentation. Frågor till barn från vuxna och barns 
svar bör skiljas från vuxnas tolkningar av vad som har sagts. Det är 
också viktigt att bli mer uppmärksam på att barns röst kan ta sig många 
uttryck. Små barn kan visa signaler genom kroppen (a.a.). Ungdomar 
kan ”prata” genom att handla. Att uppmärksamma en handling som en 
rymning och att försöka förstå vad ungdomen vill förmedla med det 
kan vara ett uttryck för ett ungdomsperspektiv. 

Det är ovisst hur barnperspektivet kommer att tränga in i den dag-
liga verksamheten och genomsyra tjänstemännens vardagliga hand-
lingar och beslut. Vilken position kan de unga få inom den sociala 
barnavården och hur avgörande kan en ungdoms röst få vara? 

                                                 
18  Även efter lagändringen i socialtjänstlagen 1998 har uppföljande studier från 

Socialstyrelsen visat att det råder en stor osäkerhet hos socialsekreterare om hur 
man talar med barn och hur man värderar och tolkar vad barn berättar. Vid en 
uppföljning framkom det att det fanns ett utbildningsbehov hos socialsekreterare 
i hur man talar med barn och hur ett barnperspektiv kan integreras i det vardag-
liga sociala arbetet (Socialstyrelsen 1999:2). 
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Familjeperspektivet inom  

den sociala barnavården 

Det råder en förvirring kring begreppet ”familj” och hur det används 
inom den sociala barnavården. Vi kan i den sociala barnavårdande 
verksamheten stöta på ord som familjehem, familjevårdsenheter, famil-
jearbete, familjesyn, familjeperspektiv, familjeterapi, familjevård utan att 
veta vilka likheter och skillnader det finns och vilka olika betydelser 
dessa olika ord ges. Floran av alla ord inom det sociala arbetet med 
barn och ungdomar som inkluderar ”familj” säger oss att ”familj” är ett 
centralt begrepp i det sociala arbetet och i behandlingen av barn, 
ungdomar och deras föräldrar. Att familjebehandling är något som kan 
innehålla många olika modeller och kunskapsinriktningar bekräftas 
också av det stora utbudet av olika familjeterapeutiska inriktningar som 
finns på fältet, det uppskattas idag till ca 250 stycken (Hansson 2001). 

Familjen och dess sammanflätning med det sociala fältet har, som 
vi tidigare sett, en lång historia vars band med det sociala förblivit 
starka genom olika epoker i samhällsutvecklingen (Donzelot 1979). 

Psykoanalysen fick en stor betydelse under efterkrigstiden som en 
ny tolkningsram på gamla sociala problem. Den satte familjen i cent-
rum, både som skapare och lösare av sociala problem. Psykoanalysen 
ändrade synen på barn som avvikare. Den både generaliserade och 
individualiserade barns problem. Fokus på den vanartiga kriminella, 
fattiga ungdomen förändrades och blev individualiserat istället för ett 
fattigdomsproblem. Förklaringar till problemen förflyttades genom 
psykoanalytisk teori till ungdomens själ i stället för att sökas i deras 
sociala klass (Donzelot 1979; Ohrlander 1992; Egelund 1997). Problem-
ungdomar blev genom detta sätt att tänka offer för olyckliga familjeför-
hållanden och för föräldrar som på olika sätt inte räckte till. Ungdo-
mars utagerande beteende sågs, i skenet av en psykoanalytisk förklar-
ingsmodell, som uttryck för eller symtom på en inre vanmakt. De blev 
på så sätt föremål för behandling istället för att de, som den moraliska 
förklaringsmodellen tidigare hade som ledstjärna, skulle lära sig ”veta 
hut”. Enligt det synsättet som hade sina rötter i en deterministisk, 
biologisk förklaringsgrund, var det barnets och ungdomens karaktär 
som hade danats på ett felaktigt sätt i den fattiga familjen. Avskiljandet 
av barn och ungdomar från dessa skadliga familjemiljöer till skyddshem 
var också en vanligt förekommande åtgärd (Egelund 1997; Levin 1998). 
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I och med psykoanalysens ökade inflytande inom det sociala arbetet 
ändrades de öppet moraliska åtgärderna mot mer samtal och relations-
bearbetning. Samtalet blev den centrala delen av det sociala arbetet och 
i och med det tonades de juridiska elementen ned i det sociala barna-
vårdsarbetet (Egelund 1997). 

I Sverige var det två synsätt som kom att dominera debatten om 
vilka teoretiska perspektiv som skulle vara vägledande för socialarbe-
tare i arbetet med att skydda barn mot att fara illa. Fokus var dels på att 
barn och ungdomar omplacerades i en annan familjemiljö, dels på att 
arbeta med familjen, även om den ansågs bristfällig. Den förstnämnda 
linjen representerades av ett behovsorienterat synsätt och den andra av ett 
relationsorienterat synsätt. 

Det behovsorienterade synsättet som internationellt företräddes av 
Anna Freud menade att det var möjligt för barn att lösgöra sig från 
banden till föräldrarna och bygga upp nya bindningar till andra nya 
föräldragestalter. Skälet var bland annat att man ansåg att kontinuitet i 
relationerna, miljöförhållanden och miljöpåverkan var väsentliga för 
barns normala utveckling. Den som tillfredsställer barnets behov blir 
också barnets psykologiska förälder och skall garanteras fortsatt för-
äldraskap. Utifrån barnets perspektiv kan synsättet formuleras som att 
varje barn har rätt till en psykologisk förälder. Saknas en sådan är det 
samhällets skyldighet att se till att barnet får en. Anna-Lisa Kälvesten 
(1973) uttryckte samma tanke när hon i sin banbrytande forskning om 
fosterbarn menade att barn, för att kunna bryta med sitt sociala arv, be-
höver genomgå en ”omstämning”, som innebär att känslor för ur-
sprungsföräldrarna flyttas över till fosterföräldrarna som nya psykolo-
giska föräldrar. 

Det relationsorienterade synsättet fokuserar tvärtemot på vikten av 
den ursprungliga bindningen mellan föräldrar och barn. Om banden 
klipps av exempelvis genom ett omhändertagande förlorar också bar-
net kontakt med en del av sig själv. I Sverige förknippas det relations-
orienterade synsättet ofta med Barnbyns Skå:s familjearbete och Barn i 
Kris-projektet. Barnbyn Skå har varit den tankesmedja som i Sverige 
anses ha haft mest betydelse för utvecklingen av det relationsorientera-
de synsättet på barns och ungdomars problem. Teoretiskt var det bland 
annat Mahlers (1984) teorier om barns utveckling som man lutade sig 
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mot.19 Utgångspunkten var att de föräldrar som barnet tidigt hade star-
tat ett samspel med var dess psykologiska föräldrar och därför inte ut-
bytbara. Den relationen bär barnet med sig och omstämning till en ny 
uppsättning föräldrar är alltså inte möjlig, enligt detta synsätt. Den 
goda lösningen för barn med svåra uppväxtförhållanden är nästan alltid 
komplicerad. Barnet måste skyddas från den destruktiva miljön men 
barnet kan inte befrias från sin inre problematik genom att socialar-
betare förnekar den (Börjeson & Håkanson 1990; Lindén 1998). Några 
centrala frågor som diskuterades i anslutning till utvecklandet av ett re-
lationsorienterat synsätt var omhändertagandets negativa konsekvenser, 
som man ansåg hade sin grund i den separationskris som ett om-
händertagande utlöste. Istället skulle man stödja primärfamiljen så långt 
som det var möjligt. Om detta inte var verksamt, kunde ett omhänder-
tagande ske som ett komplement till primärfamiljen, dock inte som ett 
alternativ. Dessa tankegångar var också en utgångspunkt i den forsk-
ning som bedrevs i Barn i Kris- projektet. Den relationsorienterade 
skolan har under 1980-talet varit den mest framgångsrika av dessa 
bägge inriktningar, eftersom dess företrädare både producerat forsk-
ning och lyckats med att förankra sina idéer i rapporter, böcker, i lag-
stiftning och i det konkreta sociala arbetet med barn och ungdomar 
(Lundström 1993). 

Utvecklingen inom det barnavårdande sociala arbetet efter andra 
världskriget kan dock inte beskrivas på ett enhetligt sätt endast utifrån 
dessa ovan beskrivna olika perspektiv. En annan utvecklingslinje var 
den som framhöll samhällsarbetet som metod och som hade sin grund 
i marxistiskt teori. En annan utvecklingstrend var den terapeutiska 
inriktningen som var inspirerad av olika terapeutiska metoder som im-
porterades från England och USA. På 80- och 90- talet fanns det ett 
stort intresse för system- eller kommunikationsteoretiskt grundade 
familjebehandlande inriktningar. Med den utgångspunkten förflyttades 
uppmärksamheten från individen till familjen. Från fokus på det avvi-
kande beteendet hos individen flyttades fokus på avvikelser i samspelet 
mellan familjemedlemmar (Lundström 1993). 

Under 90-talet har intresset för familjen utvidgats till att också 
inkludera dess sociala nätverk. Sociologiska och socialantropologiska 
teorier om människors nätverk har haft inflytande på den barnavår-
                                                 
19  Forskningsresultat från USA angående fosterbarns utveckling då de fick möjlighet 

att upprätthålla kontakten med sina biologiska föräldrar hade också stor påverkan 
på utvecklandet av det relationsorienterade synsättet vid Barnbyn Skå.  
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dande metodarsenalen. Idag finns det arbetsgrupper som använder sig 
av nätverksarbete och nätverksinriktade arbetssätt, både i utrednings- 
och behandlingsarbetet inom den sociala barnavården. Under senare 
delen av 90-talet har också familjerådslag introducerats som en ny me-
tod inom det sociala arbetet. Det innebär i korthet att den utvidgade 
familjen får ett ökat inflytande över hur deras problem ska lösas. Med 
frågeställningar som socialtjänsten har kommit fram till får den utvid-
gade familjen med hjälp av en samordnare mötas för att diskutera hur 
de själva vill lösa sina problem (Sundell & Haeggman1999; Sjöblom 
1999; Haeggman & Sjöblom 2000). 

Det kan finnas många olika uppfattningar om vad det innebär att 
ha ett familjeperspektiv. I en forskningsbaserad kunskapsöversikt om 
familjeterapeutisk behandlingsforskning skriver författaren att ett 
familjeperspektiv innebär att man försöker förstå individers eller famil-
jers problem utifrån ett systemiskt perspektiv. Det betyder att man har 
en föreställning om att symtom hos individen hänger samman dels med 
individen själv och dels med de olika system som individen rör sig i. 
Ofta försöker man också ha ett multisystemiskt perspektiv, vilket inne-
bär att man försöker förstå symtom utifrån flera olika system samtidigt 
(Hansson 2001). 

Barnets passiva position i familjebehandlingen är något som 
familjeperspektivet kritiserats för. Det har nämligen visat sig att barn, 
trots sitt deltagande i samtal, får en passiv roll. Detta kan innebära att 
behandlare i praktiken fokuserar sitt arbete på föräldrarna, trots att det 
är barnen som är symtombärare (Cederborg 1994; Hansson 2001). 

I diskussionen om de begrepp som behandlar ett familjeperspektiv 
på socialt arbete görs av en del forskare en definitionsmässig åtskillnad 
mellan familjevårdsprincip och familjeprincipen. Familjeprincipen be-
traktas som en överordnad term inom vilken familjevårdsprincipen kan 
inordnas. Familjeprincipen är en åtgärdsbestämmande helhetssyn på en 
eller flera familjers situation. Familjen som enhet är då i fokus för pro-
blemformuleringar och åtgärder mot sociala problem. Åtgärderna kan 
vara riktade mot individer, grupper eller familjer. 

Familjevård eller behandling enligt familjevårdsprincipen hänför sig 
till åtgärder och behandlingsinsatser där hela familjen vid samma till-
fälle kommer ifråga för gemensam vård eller behandling, exempelvis 
när en så kallad hemma-hosare eller numera familjebehandlare arbetar i 
en familj. I det sociala arbetet med familjer är det framförallt systemte-
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ori och kommunikationsteori som utgör den tolkningsram man använ-
der sig av när man arbetar enligt familjeprincipen (Hessle 1982b).20 

De löst sammansatta familjerna 
De familjer som socialsekreterare möter i arbetet är inte någon enhetlig 
grupp i någon bemärkelse. Familjen som teoretiskt begrepp saknar 
också entydighet i forskningen. Vad som kallas familj i en kontext är 
inte detsamma i ett annat. Det finns en variationsrikedom i förhållande 
till både kulturella och historiska kontexter. Denna mångfald borde 
leda till att man diskuterar ett familjebegrepp som beskrivs i pluralis 
form ”familjerna” snarare än att benämna begreppet i singularis som 
”familjen”. Det skulle innebära ett accepterande av begreppets mång-
fald och motverka värderingar om att ett familjebegrepp skulle vara 
bättre än ett annat (Muncie et al 1999). Men samtidigt uppstår frågan 
om vad som inte räknas in i begreppet ”familjer”. Finns det former för 
samliv mellan människor som kan definieras på ett annat sätt? Vad kan 
inordnas i familjebegreppet och vad faller utanför det? Det är en fråga 
som socialsekreterarna i den här studien brottas med i det dagliga arbe-
tet. När de möter en grupp människor måste de ställa sig frågan: Är det 
här en familj? Om det inte är det, vad ska jag då kalla dem? 

En möjlig distinktion av begreppet familj är den mellan individers 
erfarenheter av familjeliknande relationer och av familjen som 
samhällsobjekt. Det finns många sätt för människor att organisera sina 
relationer på. Familjen utgörs av ett sammansatt system med en upp-
sättning sociala band och en arena för handling och förhandling. I 
familjen utformas en meningsskapande kontext där relationer formas, 
individuella livsplaner förhandlas fram och jämkas samman med övriga 
livsplaner. Familjelivet är en smältdegel av föreställningar och dröm-
mar, skyldigheter och rättigheter, där vardagens realitet och praktik ut-
formas (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). Men familjen är inte bara 
dessa levda konstruktioner och erfarenheter. Den är också ett objekt 
som är ideologiskt laddat, vars definition är stereotyp och vars syfte är 
att utöva social kontroll. Institutioner, lagar och välfärdspolitik är kon-
struerade för att passa denna snävare form av definition. Inte för att 
den definitionen nödvändigtvis är normen men för att den i förläng-
ningen ska utgöra en viktig del av den diskurs som definierar den so-

                                                 
20  I detta arbete kommer begreppet familjeprincipen användas synonymt med be-

greppet familjeperspektiv. 
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ciala kontrollen och maktstrukturer mellan människor. Att definiera 
människor som mammor, pappor och ungdomar istället för att se dem 
som vuxna kvinnor, vuxna män och ung kvinna eller ung man bidrar 
till att skapa asymmetriska relationer av överordning och underordning 
som vi annars inte skulle behöva ta för givet (Muncie et al 1999). 

Det är en skillnad mellan vad en familj kan tänkas representera för 
socialsekreterarna utifrån deras egna definitioner och föreställningar av 
begreppet och de konstellationer av människor och samlevnadsformer 
som de möter i sitt arbete och som de har som uppgift att utreda och 
bedöma. I det västerländska välfärdssamhället rör vi oss med en före-
ställning om familjen som i mångt och mycket är taget för given och 
uppfattas som naturlig. Som samhälleligt institutionellt begrepp förefaller 
den också seglivad (Gaunt 1983) men samtidigt föränderlig inom sin 
institutionella ram. Styvfamiljer, enföräldersfamiljer, samboförhållanden, 
partnerskap, post-kärnfamiljer och länkade familjer är bara några exem-
pel på nya familjeformer. Formerna för hur biologiskt föräldraskap, 
boende och vårdnadsarrangemang ordnas tycks bli fler och fler (Sjöberg- 
Larsson 2000; Bäck-Wiklund 2001). Den utvidgade styvfamiljen uppstår 
när man gifter om sig och har barn med olika partners och man finner 
det till och med möjligt att umgås med varandra efter skilsmässan. 
Detta skulle för bara en generation sedan ha tett sig som främmande 
(Socialstyrelsen 1997). 

En övervägande del av de ungdomar och barn som socialtjänsten 
kommer i kontakt med lever exempelvis med en förälder (SOU 2000: 
41). Familjer som immigrerat till Sverige kommer ofta från länder med 
en patriarkal familjestruktur som på många punkter skiljer sig från det 
västerländska familjeidealet (Al-Baldawi 1998). 

Trots att familjemönster ändrats och trots att variationerna och mo-
dellerna för samlevnad är under ständig förändring har det inte minskat 
familjebegreppets position i samhället (Makrinioti 1994). När Makrinioti 
(a.a.) talar om familjen som ideologi kallar hon det för familism. Hon 
menar att familjen som ideologi utgörs av en normativ modell som har 
till uppgift att peka ut den goda och naturliga familjen. Den normativa 
modellen eller mönsterfamiljen har haft en stark prägel på vad vi upp-
fattar som en normal familj. Denna idealbild av mönsterfamiljen var 
också referenspunkt i fosterbarnsvården där utredningar och bedöm-
ningar av tilltänkta fosterfamiljer ofta relaterades till den ”goda kärn-
familjen”, det vill säga mamma, pappa, barn (Sallnäs 2000). 
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Den patriarkala21 familjestrukturen 
Familjebegreppet har också olika innebörd i olika kulturer. I vissa kultu-
rer ingår hela stammen i familjekretsen, i andra kulturer ingår förutom 
mamma, pappa, barn den närmaste släkten på mammas respektive 
pappas sida. I många delar av världen som i Mellanöstern, Nordafrika, 
vissa delar av Asien och i Latinamerika, dominerar den patriarkala fa-
miljestrukturmodellen. Där är fadern familjens överhuvud både vad det 
gäller de interna och externa relationerna. Mannen är ofta familjeför-
sörjare och kvinnans uppgift är att föda barn och sköta hemmet. 
Kvinnan ses som en del av mannen snarare än som en egen individ med 
självklara medborgerliga rättigheter. Lagar och regler för skilsmässa och 
vårdnad om barn stärker mannens position och makt i förhållande till 
kvinnan och barn. I den här typen av familjestruktur utgör också 
relationerna mellan familjemedlemmarna de moraliska grundvalar som 
formar individerna i familjen. Barnen lär sig att sätta familjens heder och 
bästa före sina individuella behov. Som individ i en familj är man först 
och främst medlem av gruppen och därefter en individ med medbor-
gerliga rättigheter. Familjen - inte samhället - är den struktur som i första 
hand ger sina medlemmar social och ekonomisk trygghet (Al-Baldawi 
1998). Många av de familjer som socialtjänsten kommer i kontakt med 
för att ungdomen rymt och kastats ut hemifrån kommer ursprungligen 
från patriarkala familjestrukturer. Men trots att det finns ett starkt ideal 
att hålla samman familjen är skilsmässofrekvensen högre bland den 
immigrerade befolkningen än hos den inhemska befolkningen.22 

Olika kulturmönsters påverkan på ungdomar och deras familjer 
Ett sätt att förstå de motsättningar som socialsekreterare kan uppfatta 
som kulturkrockar mellan generationerna i familjer kan vara att studera 
de två olika tankesätt och kulturmönster som brukar benämnas som de 
individualistiska och holistiska. Det vill säga en individbaserad och en 
gruppbaserad världsbild. Dessa olika världsbilder utgör grunden för den 

                                                 
21  Manuel Castells diskuterar den patriarkala familjens kris och menar att det finns 

indikationer på att särskilt de utvecklade länderna ifrågasätter den familj som vi 
hittills har känt den; en familj byggd på patriarkal dominans som varit regel i 
tusentals år (1998). 

22  En undersökning från SCB 1991 visade att latinamerikanska äktenskap löper 
störst risk att upplösas (6,5 % av äktenskapen per år). Av de iranska äktenskapen 
upplöstes 5,2 % per år. Bland svenska par var motsvarande siffra 1,2 % per år 
(Socialstyrelsen 1997). 
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självuppfattning och handlingsmönster som kommer att prägla individen 
i hela sitt sammanhang.23 Den dominerande kulturen påverkar attityder 
och normer och formar bilden av vad som uppfattas som ”normalt”. 
Sjögren (1998) skriver att man bör skilja mellan å ena sidan de sociala 
strukturerna i ett samhälle, vars förändringsprocess över tid känneteck-
nas av långsamhet, å andra sidan enskilda individers utprovande, bear-
betande och nyskapande av kulturella föreställningar och värden. Varje 
människa åstadkommer en unik kulturell syntes i sitt eget liv, grundad 
på personliga, sociala, samhälleliga och kulturella faktorer (a.a.). 

Men när olika tankesätt möts kan också konflikter uppstå. Familjen 
är ett av de ställen där dessa konflikter kan visa sig. Motsättningar och 
förskjutningar mellan olika kulturbundna värden kan dels återverka på 
relationerna inom familjen och mellan familjen och representanter för 
olika samhälleliga institutioner. Ett begrepp för att förstå dessa mot-
sättningar är kulturtillhörighetskris. Det kan innebära att exempelvis 
ungdomar ständigt förhandlar om och försöker hitta en balans mellan 
hemkulturen och den kultur som ungdomen lever i. I samhällen som 
präglas av ett starkt holistiskt tänkande kan skillnaden mellan hemmets 
kultur och samhällets kultur utgöra en stark konfliktgenererande kraft 
(Al-Baldawi 1998). 

Begrepp som skuld och samvete är socialt kontrollerande faktorer i 
en individualistisk kultur, medan heder, skam och respekt är kopplade 
till den holistiska världsbilden, som socialt reglerande element mellan 
människor och samhälle. Att man kan använda argumentet som verk-
tyg för att exempelvis tillrättavisa ett barn kan vara svårt att förstå om 
man införlivat holistiska värden i sin identitet. I den holistiska traditio-
nen används inte språket i första hand som något socialt kontrollerande 
redskap för att utveckla självinsikt. Så används språket däremot i den 
individualistiska kulturen (a.a.). 

En barnfamilj som flyttar till Sverige och ska fostra sina barn i en 
ny majoritetskultur befinner sig i en så kallad ackulturationsprocess. 

                                                 
23  I denna tankemodell använder man begreppen individualismen och holismen. När 

man talar om människan som individ menar man dels den fysiska personen och dels 
individen i form av ett värde, idén om människan som en oberoende enhet med ett 
yttersta värde. I det holistiska perspektivet råder ett motsatt tänkande. Där återfinns 
idén om det yttersta värdet i helheten, i samhället som en enhet. Det individualisti-
ska tänkandet bygger på en avgränsning mellan individen och hennes omgivande 
universum. Individen är den högsta principen i samhället och hennes rättigheter kan 
bara begränsas av andra individers identiska rättigheter (Ahmadi 1998). 
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Det finns olika sätt att förhålla sig till det omgivande samhället i rela-
tion till den egna kulturen. Att exempelvis sträva efter att inlemmas i 
mottagarlandets kultur eller att bevara de egna kulturella värderingarna 
och dess identitet. I Sverige har det tidigare funnits ett hårt tryck på in-
vandrare att assimileras med den kulturella majoriteten. Idag anses inte-
grering vara den inriktning som det politiska etablissemanget föresprå-
kar och som anses mest fördelaktig både för enskilda individer och för 
samhället i stort (Almqvist & Broberg 2000). 

Immigrerade familjers möte med socialtjänsten 
I mötet mellan klienten och socialtjänsten är det olika kulturer som förs 
samman. När socialsekreteraren för ett samtal med klienten blottläggs i 
praktiken inte bara den problematik som är för handen utan också 
skillnader i attityder och värderingar hos de bägge parterna. Social-
sekreteraren representerar en offentlig byråkrati, vars arbete styrs av la-
gar, regler och byråkratiska administrativa processer (Lipsky 1980). Den 
immigrerade familjens medlemmar som är föremål för en utredning blir 
betraktade som klienter i denna byråkratiska struktur. Hur dessa bägge 
parter närmar sig varandra och vad deras möte präglas av har diskuterats 
i relativ liten skala i svensk forskning (Soydan et al 1999). Sammanfatt-
ningsvis visar resultaten från forskningen att handläggare uppfattar 
klienter med invandrarbakgrund som en problematisk grupp. De kan 
anses vara samarbetsovilliga och avvikelser tolkas som uttryck för en 
annorlunda kultur. Handläggarna styrs snarare av en stereotyp bild av 
”invandraren” som behövande och annorlunda än att behovet prövas 
individuellt. Olikheter i livsstilar hos människor som kommer i kontakt 
med socialtjänsten kan i värsta fall leda till klientifiering och att individu-
ella livsstilar transformeras om till sociala problem. Ur klientens perspek-
tiv innebär det att deras kulturella särart inte möter någon respekt och 
förståelse och att handläggningen hos socialtjänsten styrs av majoritets-
samhällets definition av normalitet och avvikelse (Kamali 1997). 

Sammanfattande kommentarer 

I detta kapitel har jag behandlat några för avhandlingen centrala be-
grepp och diskuterat några teoretiska aspekter av ungdom, den sociala 
barnavården och familjen utifrån ett socialkonstruktivistiskt inspirerat 
perspektiv. En gemensam nämnare för dessa begrepp är att de alla är 
komplicerade och komplexa att definiera. De är ständigt i rörelse och 
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får sin definition och bestämning i olika kontextuella och diskursiva sam-
manhang. Socialsekreterare som möter ungdomar och föräldrar där 
ungdomen har rymt och kastats ut hemifrån har som uppgift, att i sitt 
praktiska arbete, förhålla sig till och navigera i ett landskap där begrep-
pens identitet ständigt skiftar och är i förändring. 

Fortfarande kan man kanske i Donzelots anda beskriva den sociala 
barnavården som samhällets förlängda arm, med en räckvidd in i famil-
jens innersta kärna vars uppgift består i att utreda, bedöma och interve-
nera när föräldrar inte klarar av att fostra sina ungdomar. 

Med en förskjutning mot att socialtjänsten ska arbeta efter ett tydli-
gare barn och ungdomsperspektiv, med utvecklandet av nya familjebild-
ningar och med etablerandet av idén om den förlängda ungdomstiden, 
som i sin tur kan leda till ökade spänningar mellan unga och familjen, 
blir socialtjänstens föreställningar och förståelse av begrepp som ung-
dom, familjen och hur man som ung kan få lämna sitt hem viktiga. 

Formandet och omformandet av centrala begrepp som ungdom, 
social barnavård och familj sker i en ständigt pågående process. Språket 
har här en central funktion. Sättet att tala i den sociala barnavårdande 
praktiken kan betraktas som en talgenre eller en sorts ”socialt barna-
vårdsprat” (Fredin 1993). Det fungerar som ett medel för att uppnå 
verksamhetens mål. Det är i språket som det sociala arbetet med ung-
domar som rymt och kastats ut hemifrån konstitueras (a.a.). I det soci-
ala barnavårdande arbetet transformeras muntliga berättelser och prat 
till skriftlig dokumentation och beslut. Den sociala barnavården skriver, 
Aronsson et al (2001), utgör på så sätt en arena som dels präglas av 
vardagslivets lösa mjuka kunskapsdefinitioner, dels av lagstiftningens 
krav på tydlighet och exakthet. 

För att förstå vilken bild socialsekreterare har av ungdom, familj 
och det som händer i samband med att en ungdom rymmer och kastas 
ut hemifrån, är utforskandet av ”talet om” detta viktigt att studera. 

Utifrån detta kapitels beskrivna teoretiska resonemang och utgångs-
punkter blir det centralt, i utforskande av socialsekreterares föreställ-
ningar och förståelse av detta sociala fenomen, att ställa frågor som: 
Vilken position kan den unga som rymt och kastats ut hemifrån få 
inom barnavårdssystemet? Hur förhåller sig socialsekreterare till feno-
men som den förlängda ungdomstiden och tendensen till ungdomars 
ökade beroende av sina familjer i förhållande till ungdomar som själv-
bestämmande aktörer och deras rätt att forma sina egna livsprojekt? 



Tidigare forskning 

 57 

Kapitel 3 

Tidigare forskning 
Jag kommer i denna forskningssammanställning behandla en brittisk 
studie om ungdomars förändrade flyttningsmönster och internationell 
forskning om ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån. I det 
sammanhanget kommer angränsande kategorier som ”gatubarn” och 
”unga hemlösa” att endast översiktligt behandlas. 

Urval av forskning och begränsningar 

Det finns en riklig mängd internationell forskning om detta för Sverige 
hitintills relativt outforskade fenomen. Vid en genomgång av den tidi-
gare internationella forskningen har det därför varit nödvändigt att 
göra ett urval och begränsa undersökningsområdet. Begränsningar har 
gjorts i förhållande till forskning om ungdomar som rymmer och kas-
tas ut från samhällets institutionsvård och forskning som enbart be-
handlar hemlösa ungdomar och gatubarn. Att till fullo studera dessa 
angränsande forskningsfält hade fört mig för långt från det ursprung-
liga syftet med denna avhandling. 

Det är framförallt genom ett flertal datoriserade litteratursök-
ningar24 som jag har hittat många relevanta referenser. Huvuddelen av 
studierna har en sociologisk eller socialpsykologisk forskningsinrikt-
ning. Urvalet av forskning har också kompletterats genom värdefulla 
kontakter med forskarkollegor som informerat mig om aktuell interna-
tionell forskning inom området. 

Tre huvudgrupper av forskning 
Vid en genomgång av forskningen har jag gjort en indelning av den i 
tre olika huvudgrupper. Den första gruppen var forskning som behand-
                                                 
24  Litteratursökningarna  omfattade databaserna Libris, PsycInfo, Medline och Social 

Science Citation Index. De sökord som användes var runaway och/eller thrownout 
& adolescents, runaway teenagers. 
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lade studier om ungdomars flyttningsmönster. I den andra gruppen placera-
des forskning som behandlade ungdomarnas bakgrundsfaktorer till rym-
ning och utkastning hemifrån. I den tredje gruppen placerades forskning som 
belyste definitions- och kategoriseringsfrågor av ungdomar som rymmer och 
kastas ut hemifrån. Förutom denna indelning har den senaste forsk-
ningen om rymmande och utkastade ungdomar som genomförts i Stor-
britannien studerats. 

I den första gruppen av studier har jag, för att sätta fenomenet i vi-
dare sammanhang, tagit del av studier i Storbritannien som behandlar 
ungdomars flyttningsmönster från hemmet (Jones 1995)25. 

Av forskning från den andra gruppen har jag valt att referera senare 
forskning från 1990-talet om bakgrundsfaktorer till rymning och ut-
kastning av forskare som Withbeck och Simons (1990) som gjort åter-
kommande större studier inom detta område. Vad gäller den tredje 
gruppen studier har jag framförallt valt att fördjupa mig i studien av 
Brennan et al (1978), som anses vara en nyckelstudie vad gäller dessa 
frågor (Stein 1999). 

Vad gäller forskning som utförts i Storbritannien om ungdomar 
som rymmer och kastas ut hemifrån har jag valt att utförligare referera 
Steins studie (1999) som är det första försöket att ge en representativ 
bild av fenomenets storlek och dess orsaker. Det är en omfattande 
studie som beskriver fenomenets utsträckning och karaktäristik, både 
utifrån ungdomars och professionellas perspektiv. Resultaten från den 
forskningen kan förmodas vara mer jämförbar med svenska förhållan-
den än exempelvis forskning från USA. Storbritanniens lagstiftning på 
barnavårdsområdet liknar exempelvis den svenska lagstiftningen. USA 
däremot anses ha en mer reaktiv än förebyggande inriktning på sin 
socialpolitik och ett mer begränsat fokus på skydd av barn och ung-
dom än länder som Storbritannien och Sverige. 

I kapitlet redovisas forskning om gatubarn från Paraguay. Jag har 
valt att inkludera den diskussion som Glauser (1990) för om definitio-
nen av gatubarn trots uppenbara skillnader mellan svensk och sydameri-
kansk kontext. Utifrån hans resonemang om definitioner och konstruk-
tioner av kategorin gatubarn finns en generell kunskap om definitions-
frågor kring gatubarn, hemlösa barn och ungdomar och ungdomar 

                                                 
25  Se också Goldscheider & Goldscheider ”The Changing transition to adulthood” 

(1999). 
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som rymmer och kastas ut hemifrån som också har relevans för dis-
kussionen om detta fenomen i ett svenskt sammanhang. 

Jag har inte gjort något urval utifrån någon speciell forskningsmetod. 
Den vanligaste forskningsmetoden som presenteras i de olika studierna 
jag studerat har en kvantitativ forskningsansats. Det gäller exempelvis 
både Brennans et al (1978), Steins (1999) och Whitbecks och Simons 
(1990) forskning. I Jones forskning om ungdomars flyttningsmönster 
(1995) har både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använts. 

Det saknas i stort sätt kvalitativ forskning om detta fenomen som 
kan ge kunskap på djupet om fenomenet och förståelse för hur det 
samspelar med exempelvis ungdomars förändrade livssituation, fram-
växten av nya familjemönster och samhälleliga institutioner som social-
tjänst och skola. 

Flytta hemifrån- något som har  

fått en problematiskt innebörd 

Gillis Jones redovisar i boken Leaving home26 (1995) både egen och 
andras forskning om den sociala processen när unga flyttar hemifrån. 
Det är den första stora studien i Storbritannien i detta ämne. I forsk-
ningen undersöker hon olika flyttningsmönster hos ungdomar i förhål-
lande till bland annat familjebildning och familjebakgrund. Hon disku-
terar också hur stödet till ungdomen från familjen och från samhället 
spelar roll för flyttningsmönster och i ungdomars försök att etablera sig 
som vuxna i samhället.27 

                                                 
26  Jag har inte funnit någon svensk forskning som på samma ingående sätt beskriver 

ungdomars flyttningsmönster och den sociala process som det innebär att lämna 
sitt föräldrahem. Det närmaste jag kommit i mitt sökande efter litteratur som be-
handlar detta ämne är Anders Löfgrens avhandling (1990) med titeln ”Boendets 
roll i ungdomars vuxenblivande ur ett situationsanalytiskt perspektiv”. Den be-
handlar i huvudsak ungdomars förändrade boendepreferenser och bostadsval. 

27  Hennes data kommer också från ”The Scottish Young People´s Survey” som 
undersökte en population på 4447 ungdomar vid första undersökningstillfället 
och 4019 ungdomar vid uppföljningen drygt två år senare. Även studierna 
”Young people in and out of the housing market” och ”Family support for young 
people” ingår. Hon har i dessa studier använt sig av både kvantitativa och 
kvalitativa forskningsmetoder. Forskningen bygger också på data från hennes 
doktorsavhandling, en explorativ studie med titeln ”Leaving the parental home” 
(Jones 1987a, 1987b, 1988). 
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Jones menar att flyttningsmönster för ungdomar idag mer liknar 
flyttningsmönster som gällde för ungdomar under 1800-talet och vid 
1900-talets början. Det vill säga att det då precis som nu vid 2000-talets 
början tar lång tid innan ungdomar kan uppnå ett självständigt boende 
och en position som vuxen i samhället. Även om ungdomar i ett histo-
riskt perspektiv lämnade sitt föräldrahem vid en tidig ålder innebar inte 
det att de kom att leva självständigt. Istället inföll för den unge en lång 
period som kan karaktäriseras som en slags övergångsperiod med ett 
temporärt boende, i andra familjer som dräng eller piga, eller som 
tjänstefolk. Vuxenstatus och självständigt boende blev verklighet först 
vid giftermålet och bildandet av en egen familj.28 

Vid 1950-talet menar Jones att nya mönster för att flytta hemifrån 
etablerades som än idag är normerande för unga när de lämnar hem-
met. De nya mönstren innebar att övergångsperioden mellan att lämna 
föräldrahemmet och etablerandet av en egen familj minskade. På 1960-
talet var denna trend som starkast. Men i och med den förlängda ung-
domstiden har länken mellan att flytta hemifrån och att direkt bilda 
egen familj och därmed ett självständigt boende återigen minskat. Den 
ökade trenden med samboförhållanden, den förlängda utbildningstiden 
för unga och individualiseringen i samhället är alla faktorer som Jones 
menar har bidragit till att vi återigen har ett flyttningsmönster som 
innebär att ungdomar lever i ett glapp mellan att flytta hemifrån och att 
själva bilda familj. Detta glapp kan ha lång utsträckning i tiden och 
behöver heller inte övergå i någon annan traditionell form som bildan-
det av en egen familj. Sedan 1980-talet har det så kallade singellivet 
blivit mer vedertaget och etablerat. Det vill säga att ungdomar flyttar 
hemifrån till ett självständigt liv utan partner. Ungdomar bor också 
tillsammans i kamrathushåll. Att ungdomar börjat definiera sig på nya 
sätt har också lett till en omdefinieringsprocess vad det innebär att vara 
vuxen. En slutsats som Jones drar av sin forskning är att normen för 
vad som anses som ett normalt flytta-hemifrån mönster inte har följt 
med ungdomars förändrade levnadssätt. Fortfarande är det en rådande 
föreställning att ungdomar flyttar hemifrån för att bilda egen familj, 
precis som man gjorde på 60-talet (Jones 1995). 

Att flytta hemifrån innebar inte, som vi tidigare föreställt oss, att 
ungdomar tar ett definitivt steg bort från föräldrahemmet mot ett själv-
                                                 
28  Ett liknade mönster av temporärt boende hos unga har också beskrivits i svensk 

historisk och etnologisk forskning som exempelvis i ”Legofolk” av Börje Harnesk 
(1990) och ”Nybyggarbarn” av Marianne Liliequist (1991). 



Tidigare forskning 

 61 

ständigt liv. Jones menar att ett av de viktigaste förändringarna som 
skett i flytta-hemifrån-mönstret är att ungdomar återvänder hem efter 
den första flytten hemifrån. Hon gör en åtskillnad mellan de ungdomar 
som ”flyttar hemifrån” och de ungdomar som ”bor hemifrån”. Att bo 
hemifrån när man studerar, reser eller tillfälligt delar bostad med någon 
innebär också att ungdomar ofta återvänder till sitt föräldrahem för att 
fortsätta bo hemma innan nästa flytta-hemifrån episod tar vid. Denna 
successiva flytta-hemifrån-process kan ha en lång utsträckning tidsmäs-
sigt; den slutar oftast då ungdomen flyttar hemifrån i samband med att 
han eller hon inleder ett samboförhållande eller gifter sig. Ungdomar 
återvänder också till föräldrahemmet av ekonomiska skäl eller om de 
har svårt att hitta en bostad (a.a.). 

Att flytta hemifrån 
Det finns enligt Jones (1995) för ungdomar mer eller mindre olika god-
tagbara sätt att flytta hemifrån på. De står också i relation till de stöd 
som samhället är berett att ge till ungdomar när de lämnar sitt hem. 
Fortfarande menar hon att det främsta och mest legitima skälet att 
flytta hemifrån på är när en ung person gifter sig, men även utbildning 
och att söka jobb på en annan ort eller att delta i militärtjänstgöring är 
också accepterade skäl. Ungdomar som lämnar hemmet av skäl som 
inte är socialt accepterade möter större misstänksamhet och får mindre 
stöd från samhället. De ungdomarna betraktas ofta som personligt an-
svariga för följderna av att de lämnar sitt hem. 

The legitimacy of leaving home for independence, or because of 
problems at home is not widely established. (Jones s.32, 1995). 

Ungdomar som flyttar hemifrån ”för tidigt” betraktas ofta som de-
struktiva. Deras handling uppfattas som tecken på brådmognad, anses 
som olämplig och skall därför i första hand förhindras (a.a.). 

De problematiska och ej accepterade skälen till att flytta 
hemifrån 
Jones uppfattning är att det i huvudsak finns två oacceptabla skäl till att 
ungdomar flyttar hemifrån; de vill nå ökad självständighet och de har 
problem hemma. 

En stor grupp ungdomar lämnar hemmet på grund av en problem-
fylld situation i hemmet. Dessa ungdomar tvingas många gånger lämna 
hemmet, även om det kan framstå som att de gör ett frivilligt val när de 
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går hemifrån. För flickor som var 16 år uppgav 29 procent att de flyt-
tade hemifrån på grund av problem i familjen. Motsvarande siffra för 
pojkar vid den åldern var 10 procent. 

Det var framförallt ungdomar under 18 år som lämnade sitt hem av 
skäl som hade med problem och familjekonflikter att göra. Jones upp-
gav att en fjärdedel av alla som flyttade hemifrån och som var under 18 
år angav familjeproblem som skäl till att de flyttade hemifrån. Hennes 
slutsats var att dessa unga utflyttare löpte större risk att periodvis bli 
hemlösa än de som var äldre och flyttade hemifrån av samma skäl. 

Risk therefore decreases with age, among those leaving home 
because of problems (a.a. s. 45) 

Dessa resultat, menar hon, borde leda till en förändrad attityd till 
ungdomar som lämnar hemmet på grund av familjeproblematik. Det 
borde inte betraktas som ett avvikande beteende att lämna en 
problematisk familjebakgrund. Ungdomar som gör det behöver ökat 
stöd, både vad gäller deras etablering på bostadsmarknaden och på 
andra viktiga arenor. Risken att dessa ungdomar drabbas av hemlöshet 
är annars stor, menar Jones. Sannolikheten för att hemlöshet skall in-
träffa bland ungdomar som flyttar hemifrån är alltså störst när de flyt-
tar hemifrån på grund av icke accepterade skäl som familjeproblem. 

Utmärkande för de som flyttar hemifrån vid tidig ålder 
De ungdomar som i hennes undersökning lämnade hemmet vid 19 års 
ålder var företrädesvis unga kvinnor, ungdomar som hade en partner, 
ungdomar som hade en styvförälder och ungdomar som studerade. 
Det var 50 procent av de unga kvinnorna och 36 procent av de unga 
männen som lämnade hemmet av det skälet att de levde med en 
styvförälder. Jones menar att det är ett dilemma för unga som idag i 
högre utsträckning är beroende av sina föräldrar och samtidigt lever 
under sårbara förhållanden i familjer med en ensamstående mamma el-
ler i en eller flera ombildade familjekonstellationer med styvföräldrar och 
styvsyskon. Det ökade beroendet i kombination med utvecklandet av 
nya familjekonstellationer inom familjelivet, menar Jones, riskerar att öka 
spänning och konflikter inom familjen mellan ungdomar och föräldrar. 

En annan grupp ungdomar som hon pekar ut som en riskgrupp är 
de ungdomar som tidigt lämnat sitt föräldrahem för vård och boende 
inom den sociala barnavården. Unga människor som har varit omhän-
dertagna löper en ökad risk att drabbas av hemlöshet. Det har visat sig 
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att en tredjedel av de hemlösa ungdomarna hade erfarenhet av att tidi-
gare ha varit placerade inom den sociala barnavården (Liddiard & Hut-
son 1991a; Jones 1995). 

En annan grupp ungdomar som lämnar sina hem tidigt är de som 
lämnar hemmet för att skydda sig mot övergrepp av fysisk, sexuell och 
psykisk natur. 

Jones har också undersökt vilka skäl hemlösa ungdomar uppgav till 
att de lämnade sitt hem. Hennes resultat stämmer väl med andra stu-
dier: Ungdomarna hade lämnat en familj bakom sig, där de erfarit miss-
bruk, våld och övergrepp och där hemmiljön mer präglats av att vara 
farlig och osäker än trygg och omvårdande (Liddiard & Hutson 1991a). 
Jones skriver: 

It is hard given this findings to suggest that these young people 
chose - in terms of free and informed choice - to leave home 
when they did. Rather they may have had no other choice, and 
leaving home was a survival strategy for avoiding risk in the 
family home even though it meant facing a new risk in the world 
outside (a.a. s.53, 1995). 

En av Jones slutsatser är att det offentligas tillbakadraganden vad gäller 
stöd till unga som flyttar hemifrån i förlängningen innebär en ökad risk. 
Unga som flyttar hemifrån på ett sätt som inte är accepterat löper störst 
risk att hamna i en svår och riskfylld levnadssituation, med inslag av 
hemlöshet som följd. Det är dessa ungas etablering som vuxna som i 
praktiken motarbetas. Det blir, enligt Jones, på så sätt logiskt att förlägga 
skulden för deras uppkomna situation på dem själva och på så sätt 
definiera dem som en socialt avvikande grupp problemungdomar (a.a.). 

Ungdomar som rymmer hemifrån,  

 hemlösa ungdomar och gatubarn 

  

Det finns ett brett utbud av forskning om ungdomar som rymmer och 
blir utkastade hemifrån, gatubarn och hemlösa ungdomar i USA, Ka-
nada och i Storbritannien.29 Däremot saknas i stort sätt forskning på 

                                                 
29  I Tyskland och Holland förekommer också forskning om ungdomar som rymmer 

hemifrån. I den tyska forskningen kallas dessa ungdomar för ”street kids” och in-
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detta område i övriga Norden och Sverige.30 Ungdomar som rymmer 
hemifrån, blir utkastade, rymmer från institutioner, är hemlösa eller 
som lever på gatan, kan alla ingå i kategorin ”runaways” som också är 
benämningen på denna grupp i internationell forskning. Denna hete-
rogena grupp av ungdomar särskiljs inte från varandra, varken i brittisk 
eller i amerikansk forskning. (Hutson & Liddiard 1994; Wade et al 
1998; Stein 1999). 

En skiljande faktor mellan ungdomar som rymmer och blir utkas-
tade och mellan hemlösa ungdomar är den unges ålder. I Storbritan-
nien exempelvis har en ungdom ingen laglig rätt att lämna sitt hem före 
16 års ålder. Mellan 16 och 18 år kan unga lämna hemmet med 
föräldrarnas tillstånd. Det innebär att definitionen av rymmande 
ungdomar i England är knuten till deras ålder. 

A young person, aged 16 years or in local authority care (which 
in some circumstances can be extended to 19) who has either 
left home (or residential care) of their own accord but without 
agreement or is forced to leave and is missing for one or more 
nights (Hutson & Liddiard, 1994, s.5) 

De ungdomar som är mellan 16 och 25 år, som med tillstånd har läm-
nat sitt hem eller en vårdinrättning och inte har någonstans att bo 
definieras som hemlösa ungdomar i Storbritannien. Det finns speciella 
härbärgen för dem. För de yngre ungdomarna som lämnar sitt hem 
utan tillstånd finns det också härbärgen och andra omsorgsformer. I 

                                                                                                                
kluderar både ungdomar som rymt och blivit utkastade hemifrån, de som avvikit 
från placeringar i fosterhem eller institutioner, ensamma flyktingungdomar och 
ungdomar som genom att leva som gatubarn sökte äventyr och protesterade mot 
familjen och samhällets kontroll. De beräknas finnas 5000-7000 ”street kids” i 
Tyskland (Hansbauer & Möbius 1997). 

 I Holland uppskattar de sociala myndigheterna att två procent av alla ungdomar 
mellan 12 och 18 år rymmer hemifrån. Socialantropolog Lenie Brouwer (1998) 
har i en kvalitativ forskning studerat 45 flickor med etnisk bakgrund från Maroco 
och Turkiet som rymde hemifrån.  

30  I Danmark har en studie om gatubarn i Köpenhamn genomförts (Juul 1991). I 
den studien beräknas antalet gatubarn i Köpenhamn att uppgå till 300-350. Un-
dersökningen byggde på intervjuer med 36 unga som alla hade erfarenhet av ga-
tubarnslivet. Ett sätt att rekryteras till ett liv på gatan var att rymma hemifrån. Alla 
ungdomar som rymde hemifrån blev dock inte gatubarn. De flesta ungdomar som 
rymde hemifrån återvände till familjen eller fick hjälp på annat sätt genom exempel-
vis socialtjänsten. Gatubarnen däremot fann en plats och en förankring i en grupp 
av likställda och klarade sig utan kontakt med föräldrar eller andra vuxna (a.a.). 
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USA däremot görs ingen skillnad mellan hur vården är organiserad för 
hemlösa och rymmande ungdomar. På härbärgen kan barn från 13 års 
ålder upp till unga vuxna på 25 år få samma sorts omhändertagande 
(Hutson & Liddiard 1994; De Rosa et al 1999). 

Även om åldern är en faktor som delvis skiljer hemlösa och rym-
mande/utkastade ungdomar åt, menar Hutson och Liddiard (1994) att 
deras erfarenheter är likartade. Båda grupperna har problem med att 
finna en bostad och de lever ett riskfyllt liv på så sätt att de kan bli of-
fer för våld, kriminalitet och sexuella övergrepp. Upprepade rymningar 
eller hemlöshet är också vanligt för bägge grupperna, vilket leder till en 
risk för marginalisering vad gäller tillgång till utbildning och relationer 
till familjen (a.a.). 

I den amerikanska forskningen definieras rymmande ungdomar på 
olika sätt. I en forskningssammanställning skriver Young (1983) att de-
finitionen av rymmande ungdomar är problematisk. Efter åtskilliga dis-
kussioner i frågan under 1970-talet sammanföll olika forskares defini-
tionsförsök till att definitionen av gruppen skulle inkludera tre kriterier 
som 

• ungdomens ålder 

• frånvaro av föräldrars eller annan vårdnadshavares medgivande att 
lämna hemmet 

• angivelse av hur länge ungdomen varit avvikande från hemmet 

Young skriver att de två första kriterierna används och blivit accepte-
rade bland ett flertal forskare, medan det sista kriteriet inte efterlevs 
och skiljer sig mellan olika studier. Det vanligaste förekommande i 
studier är dock att ungdomar ska ha varit hemifrån minst 24 timmar 
för att definieras som rymmande ungdomar (Young et al 1983). Bren-
nan et al (1978) använde i sin studie en liknade definition som den Yo-
ung hänvisar till. 

Thus for this study a runaway was determined by two criteria: 
youth gone from home without parental permission for more 
than eight hours and/or gone from home with the specific in-
tent of running away (Brennan 1980 s. 198). 

Senare forskning i Storbritannien (Stein 1999) har använt sig av en lik-
nade definition som Hutson & Liddiard (1994) i den meningen att de i 
definitionen både inkluderar ungdomar som rymmer och som kastas ut 
hemifrån och som rymmer från olika vårdarrangemang (se kap.1). 
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Stein (1999) har velat använda en så bred definition som möjligt för 
att undersöka ungdomars och professionellas beskrivningar av att 
rymma hemifrån (a.a.). Även om han inte har angivit någon tidsram för 
bortavaron hemifrån, skriver Stein att hans studie framförallt behandlar 
ungdomar som varit hemifrån minst ett dygn eller mer (a.a.). 

Definition av gatubarn 
Ytterligare ett sätt att problematisera frågan om definition av denna 
komplexa och sammansatta grupp är Glausers (1990) förslag till defini-
tion31 av kategorin gatubarn.32 Istället för att se på gatubarn som en 
homogen grupp av problembarn,33 utgår han från att de som betraktas 
och definieras som gatubarn kan ha vitt skilda livsbetingelser. Därför 
kommer de att förhålla sig till gatan som offentligt rum på olika sätt. 
Han använder bilden av en triangel som är delad horisontellt på mitten 
av en linje eller tröskel i en övre och nedre del för att utveckla en ny 
konstruktion av kategorin gatubarn. Ungdomarna och barnen i den 
undre delen lever i en nära kontakt med sina familjer och för dessa 
ungdomar är ”gatan” i huvudsak den väg eller gata som finns i deras 
närmaste grannskap. ”Gatan” kan också för dessa ungdomar vara en 
del av det offentliga rum som de tillsammans med familjen eller en-
samma vistas på för att skaffa inkomster genom arbete. 

                                                 
31  Benno Glauser har sedan 1985 forskat och arbetat med gatubarn i Asunción, 

Paraguay. Hans resonemang om konstruktionen av kategorin gatubarn i Asunción 
kan vara en utgångspunkt i diskussionen om rymmande, utkastade och hemlösa 
ungdomar även i en västerländsk kontext. Termen gatubarn har blivit internatio-
nellt vedertagen, även om kontexten kring barnen och ungdomarna växlar från 
land till land. I USA och Europa används dock termer som ”runaways”, ”young 
homeless” eller ”juvenile street gangs” istället för gatubarn (James & Prout 1990). 

32  I forna Östeuropa har den engelska termen ”streetchildren” till och med införli-
vats i språket för att beskriva det ”nya” sociala fenomenet som består av rym-
mande, utkastade, hemlösa ungdomar som vistas på gatan och som sedan kom-
munismens fall och i och med den tilltagande fattigdomen bland befolkningen har 
blivit mer och mer synligt i samhället (Penton 1999). 

33  Ett vanligt förekommande sätt att definiera gatubarn är genom uppdelning i två 
kategorier. Dels kategorin ”children in the street” och dels kategorin ”children of 
the street”. Denna definition innebär en dikotomi mellan hem och/eller familj 
och gatan. Denna tudelade kategorisering blir begränsande och förenklande i för-
hållande till alla de olika sätt som barn kan förhålla sig till gatan, hem och familj 
på. Den komplexitet som finns inbygd i detta sociala fenomen går därmed förlo-
rad, enligt Glauser (1990). 
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I den nedre del av triangeln finns främst barn och ungdomar som 
bor hemma med sina föräldrar men som ändå kan uppfattas och 
definieras som gatubarn, eftersom de periodvis vistas på gatan. I den 
övre delen av triangeln återfinns barn och ungdomar som av olika skäl 
håller sig borta från sina familjer. Deras socialisation sker utanför famil-
jens kontroll, och de saknar oftast stöd och skydd under sin uppväxt. 
För dem är ”gatan” ett offentligt rum som de uppfattar som en sista 
anhalt och en tillflykt när det inte finns någon annanstans att ta vägen. 
Gatan kan också för dem utgöra en anhalt där de temporärt vistas i 
skiftet mellan olika tillfälliga boendealternativ. 

Barn och ungdomar som vistas på barnhem och andra institutioner 
inkluderas också i den grupp som benämns gatubarn. I Paraguay ingår 
också exempelvis i denna grupp barnsoldater, barn som arbetar som 
tjänstefolk i familjer, unga prostituerade, unga som är eller har varit i 
fängelse, unga som lever självständigt utan sina familjers medgivande 
och som uppfattas av samhället som avvikande, som exempelvis rym-
mande ungdomar. 

Glauser menar att barn och ungdomar från den övre delen av 
triangeln sällan passerar tröskeln till den nedre delen av triangeln, me-
dan barn och ungdomar från den nedre delen av triangeln kan tvingas 
över tröskeln till den övre delen av triangeln. Det kan finnas olika för-
hållanden som leder till att barn och ungdomar passerar tröskeln från 
den nedre delen till den övre delen av triangeln som exempelvis tillta-
gande fattigdom och social press på familjer. Tilltagande problem i en-
förälders-familjer och familjer med styvföräldrar, eller att barn och 
ungdomar drivs hemifrån på grund av längre och längre arbetspass på 
gatan. Barn och ungdomar kan också fara illa i sina hem och bli miss-
handlade för att de inte kan leva upp till föräldrarnas förväntningar på 
dem att vara lydiga barn och samtidigt bidra till försörjningen av famil-
jen. Det kan leda till att de lämnar hemmet och därmed förflyttas till den 
övre delen av triangeln. Livet för barn och ungdomar i den övre delen 
av triangeln karaktäriseras av en instabil och riskfylld livssituation (a.a.). 

Kategorisering av rymmande 

 och utkastade ungdomar 

Det är flera forskare som har påpekat svårigheten med att definiera 
kategorin rymmande utkastade ungdomar. Denna svårighet och även 
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andra forskningsmetodologiska problem har lett till att mycket av den 
forskning som producerats om rymmande ungdomar kritiserats för att 
innehålla olika svagheter. Brennan (1980), som genomfört en av de mer 
omfattande studierna om rymmande ungdomar,34 menar att den tidi-
gare forskningens mål att göra ett hållbart klassificeringssystem för 
gruppen inte har kunnat uppfyllas. De svagheter han kritiserar den tidi-
gare forskningen för är att en stor del av den tidigare empirin inte ana-
lyserats utifrån vedertagna statistiska metoder. Urvalet i de tidigare stu-
dierna har varit extremt litet och icke representativt. Varje försök till 
typologisering har också varit begränsad och/eller för allmän i sin be-
skrivning av gruppen. Undersökningsresultaten har heller inte hållit 
hög validitet eller reliabilitet (Brennan 1980). 

Brennan redogör för tidigare försök till typologiseringar av grup-
pen. Homer (1973) grupperade ungdomarna i de som ”rymmer från” 
och de som ”rymmer till” något. De som rymmer från något represen-
terades av de som flydde från en olöst familjekonflikt eller från person-
liga problem. De som rymde till något sökte genom rymningen äventyr-
lighet och spänning. Andra försök till kategorisering var enligt Brennan, 
Bergers & Schmidts (1958) gruppering i ”spontanrymmare” och ”även-
tyrsrymmare”. Äventyrsrymmarna liknar gruppen som ”rymmer till” 
något medan spontanrymmarna liknar gruppen som ”rymmer från” 
något. I bägge dessa försök till typologier är det rymmarens motiv till 
handlingen som är i fokus. I ett annat försök till typologi är det rymma-
rens patologi som är i fokus. Där delas rymmarna in i två grupper, där 
den ena rymmer på grund av ett asocialt beteende och där den andra 
gruppen består av ungdomar som rymmer hemifrån som inte har ett 
asocial beteende. 

Gullotta (1978) var den första forskaren som diskuterade begreppet 
”runaways” felaktiga tillämpning. I en studie av 308 journaler av ung-
domar som tagits in på ett härbärge på grund av att de rymt hemifrån 
var det bara 30 procent som kunde definieras som rymmande ungdo-
mar. 24 procent av ungdomarna visade sig vara utkastade ungdomar. 
Det vill säga ungdomar som hade lämnat hemmet på initiativ av föräld-
rarna men som felaktigt hade rapporterats som rymmande ungdomar i 
journalerna. Ytterligare 46 procent av ungdomarna kallade han för 
”agency-assist youth”, det vill säga ungdomar som hade placerats på 

                                                 
34  Brennan et al 1978. 
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härbärget för rymmande ungdomar i avvaktan på en annan placering 
inom vården. 

I Brennans et al studie intervjuades 183 ungdomar som rymt hem-
ifrån och jämfördes med en kontrollgrupp av ungdomar som inte rymt 
hemifrån (1978; 1980). Resultaten av den studien var utvecklandet av 
två olika huvudgrupper med tillhörande sju undergrupper. 

Den första huvudgruppen benämns som i huvudsak den icke asociala 
alienerade rymmarna. I den ingår tre undergrupper av ungdomar. Den 
första undergruppen kallar han för ”de unga överkontrollerade rym-
marna”. En majoritet av dem var pojkar. Den huvudsakliga orsaken till 
att de rymde hemifrån var deras familjesituation. Deras föräldrar be-
skrevs som överkontrollerande och nekade ungdomen självständighet. 
I deras disciplinering av ungdomen ingick element som negativ upp-
märksamhet på ungdomen, social isolering, indragande av privilegier, 
avvisande och fysisk bestraffning. Överraskande var att dessa ungdo-
mar inte hade en negativ attityd till sina föräldrar, vilket kan tala för att 
dessa unga rymmande ungdomar fortfarande hade starka psykologiska 
band till sina föräldrar. Dessa ungdomar hade positiva erfarenheter från 
skolan. De var involverade i skolarbetet och umgicks med ungdomar 
som inte heller var asociala. Deras självkänsla var hög och de uppfatta-
de sig inte som alienerade i förhållande till sin omgivning. 

Den andra undergruppen kallar han för de ”ensamma medelklass-
rymmarna”. Dessa ungdomar kommer framförallt från medelklass-
familjer. Det var svårt att finna något annat motiv till att rymma 
hemifrån än att dessa ungdomar var isolerade från sina jämnåriga 
kamrater. De utmärkte sig genom att de var helt och hållet utan eller 
hade få kamratrelationer. Det var alltså snarare inom kamratkretsen än 
inom familjerelationerna som problemen återfanns. 

Den tredje undergruppen kallade Brennan (1980) för ”de oan-
knutna kamratorienterade rymmarna”. De kom främst från de lägre 
samhällsklasserna. Även om ungdomarna inte var avvisade hemifrån så 
var banden till deras familjer brutna. Ungdomarna hade en hög nivå av 
självständighet och frihet. De negativa erfarenheterna från skolan 
spelade en viktig roll som motiv till att rymma hemifrån för dessa ung-
domar. De hade ofta misslyckats i skolan och hade också en negativ 
attityd till skola och utbildning. Kamratrelationerna upptog en större 
del av deras tid och dessa ungdomar hade i huvudsak ett icke asocialt 
levnadsmönster. Den lösa kopplingen till familjen, deras skolproble-
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men och den kamratorienterade livsstilen var alltså utmärkande drag 
för den här gruppen. 

Den andra huvudgruppen benämns av Brennan som de asociala aliene-
rade rymmarna. I den grupperingen ingår fyra undergrupper. Tillsammans 
karaktäriserades de av att ha hög konfliktnivå med föräldrarna, avvi-
sande föräldrar, asociala kamrater som de var starkt känslomässigt 
knutna till, hög nivå av eget asocialt beteende, alienerade från skolan 
och att de hade stora problem med skolarbetet och en låg självkänsla. 
Överensstämmelsen av de drag som utmärkte denna huvudgrupp var 
stor. Det som differentierade de olika subgrupperna var att subgrupp 5 
och 6 var ungdomar med medelklassbakgrund medan subgrupp 4 och 
7 var representerade av ungdomar från grupper med svag socioeko-
nomisk bakgrund. 

Undergrupp fyra kallar Brennan för ”de avvisade kamratoriente-
rade rymmarna”. Här fann han ett mönster att ungdomarna var avvi-
sade både från hemmet och från skolan. Relationen till föräldrarna 
karaktäriserades av avvisning, negativ uppmärksamhet, indragande av 
privilegier, förnekande av frihets- och självständighetsbehov, fysiskt be-
straffning och social isolering. De trivdes inte i skolan, och klarade inte 
av skolan på ett tillfredsställande sätt. Deras livsstil var kamratorienterad 
och de umgicks med andra asociala ungdomar som hade samma asociala 
beteende som de själva. Denna grupp utgjordes till 57 procent av flickor. 

Undergrupp fem benämndes ”de rebelliska och utåtagerande 
medelklassflickorna”. De utmärktes av att vara avvisade både från sko-
lan och familjen. De skilde sig inte mycket åt från undergrupp fyra. De 
bestod i huvudsak av flickor (86 procent). Ungdomarna i denna grupp 
tog aktivt avstånd från sina föräldrar. Relationen till föräldrarna karaktäri-
serades precis som i undergrupp fyra av avvisande, fysisk bestraffning 
och överkontrollerande föräldrar. Äktenskapliga konflikter bland för-
äldrarna och olika behandling mellan syskonen var vanliga erfarenheter 
i denna grupp. 

Dessa ungdomars relation till skolan var också negativ. De var lite 
eller inte alls involverade i skolarbetet. De hade en stor kamratkrets där 
vännerna också deltog i asociala aktiviteter. Dessa ungdomar var margi-
naliserade både i förhållande till skola och familj och hade själva ett 
asocialt levnadsmönster. 

Undergrupp sex benämndes ”de normlösa avvisade, obehärskade 
ungdomarna”. Ungdomarna i denna grupp beskrevs på liknade sätt som 
grupp fyra med den skillnaden att den framförallt utgjordes av pojkar, 
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62 procent av hela gruppen. En annan skillnad som Brennan fann var 
att föräldrarna inte var överkontrollerande i förhållande till denna grupp 
ungdomar och att de gavs en stor del frihet och självständighet. Dessa 
ungdomar hade några betydelsefulla vänner som de umgicks mycket 
med och de själva och vännerna hade ett asocialt levnadsmönster. 

Undergrupp sju benämndes ”de avvisade utkastade ungdomarna”. 
Här fann Brennan ett genomgående mönster av avvisning från föräld-
rarna. Föräldrarna visade ointresse för sin ungdom och för deras skol-
gång. Ungdomarna uppfattade sig som avvisade och var också motsva-
rande avvisande mot sina föräldrar. Deras skolsituation var undermålig. 
Många av dem hade lämnat skolan och hade inga avsikter att utbilda sig 
vidare. De hade en mycket negativ attityd mot skolan. Tillsammans 
med den vida kamratkretsen var de indragna i allvarliga asociala aktivi-
teter och deras självkänsla var också låg. 

Brennan (1980) skriver att hälften av alla rymmande ungdomar 
tillhörde den huvudgrupp som hade ett asocialt beteende och den 
andra hälften tillhörde den andra huvudgruppen som inte karaktäri-
serades av ett asocialt beteende. De ungdomar som rymde hemifrån 
någon enstaka gång var i huvudsak representerade i huvudgruppen 
utan asocialt beteende. 

Brennan beskrev de ”syndrom” han tycker sig ha funnit bland de 
rymmande asociala avvisade ungdomar. De karaktäriserades av att ha 
erfarit påtaglig negativ uppmärksamhet av föräldrar och lärare, och av 
att de haft en minimal tillgång till positiva sociala roller i familj eller 
skola. De utmärkte sig genom att de uttryckte en upplevelse av makt-
löshet och socialt främlingskap som tog sig uttryck i en tilltagande 
normlöshet. De hade en kamratkrets av andra asociala ungdomar, vil-
ket manifesterades i ett starkt grupptryck som syftade till asocialitet. 
Dessa ungdomar uppvisade också i allmänhet en låg självkänsla. Bren-
nans studie visade också på att det fanns en grupp ungdomar som 
rymde hemifrån som inte var avvisade och som inte hade problem i 
skolan eller uppvisade ett asocialt beteende. Det var svårt att förstå, en-
ligt Brennan, bakgrunden till att dessa ungdomar rymde hemifrån, 
frånsett att de uppfattades som ensamma och socialt isolerade från sina 
kamrater. Denna studie visade också på att både ett överkontrollerande 
och ett underkontrollerande förhållningssätt hos föräldrar tillsammans 
med en avvisande attityd mot ungdomar kunde utlösa att de rymde 
hemifrån. Brennan är slutligen återhållsam vad gäller slutsatser av sin 
studie, som han menar var explorativa till sin ansats, och han uppmanar 
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forskarsamhället till ytterligare studier av detta komplexa sociala feno-
men för ytterligare klargöranden (a.a.). 

Våld och övergrepp 

Efter inriktningen att försöka typologisera och klassificera gruppen 
ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån började forskningen 
alltmer fokusera på ungdomarnas familjebakgrund och deras livser-
farenheter.35 Forskningen kom framförallt att fokusera på vilken er-
farenhet ungdomar hade av våld, misshandel och sexuella övergrepp 
från sin uppväxt. Denna inriktning har varit ett tydligt spår i den ameri-
kanska forskningen från 1980 och framåt (Wade et al 1998). Resultaten 
från den forskningen om samband mellan ungdomars erfarenhet av 
övergrepp, våld och rymning och utkastning hemifrån har också be-
kräftats i den brittiska forskningen (Newman 1989; Abraham & Mun-
gall 1992; Rees 1993; Stein et al 1994; Stein 1999). 

Whitbeck och Simons (1990) har i sin forskning undersökt kopp-
lingen mellan ungdomars erfarenhet av övergrepp i hemmiljön och 
risken att bli offer för övergrepp och kriminalitet när ungdomar är 
hemifrån. De skriver att forskningen om denna grupp ungdomar har 
lett fram till övertygande belägg för att ungdomar som rymmer och 
kastas ut hemifrån kommer från familjer där de innan rymningen eller 
utkastningen har upplevt våld, sexuella övergrepp och sviktande vård 
och omsorg från föräldrarna. Kroniska rymmare, det vill säga ungdo-
mar som återkommande rymde hemifrån, uppgav att de snarare upp-
levde en lättnad över att lämna en svår familjebakgrund bakom sig än 
att de upplevde en saknad över att rymningen hade lett till att banden 
hade brutits mellan dem och familjerna (a.a.). 

I McCormack et al (1986) studie av 87 ungdomar som rymt hem-
ifrån var det 67 procent som hade erfarenhet av fysisk misshandel i 
hemmet och 44 procent som hade erfarenhet av sexuella övergrepp. I 
en annan studie av samma forskare, med en population på 144 ungdo-
mar, hade 73 procent av flickorna erfarenhet av sexuella övergrepp 
medan 38 procent av pojkarna hade samma erfarenhet. Adams et al 
(1985) fann att det var en högre andel bland de utkastade ungdomarna 

                                                 
35  Se exempelvis Adams et al 1985; McCormack et al 1986; Janus et al 1987; Kufeldt 

et al 1987; Carlson 1990; Famularo et al 1990; Whitbeck & Simons 1990; Warren 
et al 1994; MacLean et al 1999. 
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som hade blivit fysiskt misshandlade, 70 procent av ungdomarna upp-
gav att de hade blivit slagna och avvisade av sin pappa. 

Withbecks och Simons (1990) resultat av sin studie, där gruppen 
ungdomar bestod av 84 stycken med en jämn könsfördelning mellan 
pojkar och flickor, var att ungdomar som kom från hem där övergrepp 
skett också löpte större risk att råka ut för våld, kriminalitet och över-
grepp under sin tid hemifrån. Föräldrar som hade förgripit sig på sin 
ungdom hade också ett indirekt inflytande över ungdomens riskfyllda 
livssituation utanför hemmet. En uppfostringsmiljö som i huvudsak 
bestod av ett samspelsmönster mellan förälder och ungdom som 
präglades av aggressivitet, utgjorde en större risk för att ungdomar med 
dessa erfarenheter skulle involveras med asociala kamrater och ägna sig 
åt ett asocialt beteende, vilket ytterligare kom att förstärka ungdomens 
riskfyllda livssituation (a.a.). Withbeck och Simons (1990) fann också 
skillnader mellan könen i sin studie. Det var en större risk att flickor 
råkade ut för övergrepp och misshandel under sin tid på rymmen ju 
fler gånger de rymde hemifrån. För pojkars del var det inte rymningen i 
sig, utan umgänget med andra asociala kamrater, som var den faktorn 
som ökade risken för att de skulle hamna i situationer där de blev offer 
för övergrepp och kriminalitet. Ungdomar som rymde och blev ut-
kastade hemifrån löpte en risk att bära med sig de kommunikations-
mönster som de hade ”tränats” till i sin familjen. Detta medförde att 
ungdomarna riskerade återupprepa mönstret av våldsamma uppträden 
och konfrontationer även när de hade lämnat sina hem (a.a.). 

 

En brittisk studie om  

rymning och utkastning   

Stein (1999) har i en enkätundersökning studerat ett slumpmässigt ur-
val av en normalpopulation på 13000 ungdomar, 16, 15 eller 14 år, i 
sammanlagt 124 skolor. Undersökningen bestod också av intervjuer 
med 500 professionella representanter från olika hjälpinstanser som 
socialtjänst, frivilliga härbärgen, fältanknutna socialarbetare, polis osv. 
Det gjordes också 200 intervjuer med ungdomar från 15 olika geogra-
fiska områden. 

Hans studie syftade till att undersöka hur vanligt förekommande 
det var att ungdomar rymde hemifrån i Storbritannien. Det saknades 
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också en representativ bild av orsakerna bakom att ungdomar rymde 
hemifrån vid enstaka tillfällen. Hittills hade forskningen varit fokuserad 
på att studera rymning hemifrån, som varit geografiskt kopplad till stora 
städer. Det saknades kunskap om rymning hemifrån från landsorten 
och mer glesbefolkade områden. Det saknades också kunskap om orsa-
kerna till att ungdomar med en annan etnisk bakgrund rymde hemifrån. 

Prevalens och karaktäristik av ungdomar under 16 år36 
Stein (1999) fann att en av nio eller elva procent av alla ungdomar un-
der 16 år i Storbritannien rapporterade att de hade rymt hemifrån un-
der minst ett dygn. Sammantaget var det under ett år 77 000 ungdomar 
under 16 år som hade rymt hemifrån för första gången. Över hälften, 
54 procent, hade försvunnit hemifrån bara en gång men en av åtta, 12 
procent, hade lämnat hemmet på detta sätt mer än tre gånger. 
Sammanlagt förekom det 129 000 incidenter av att unga personer 
rymde hemifrån minst ett dygn under ett år i Storbritannien. 

En femtedel, 19 procent, uppgav att de hade tvingats att mot sin 
vilja lämna sina hem. Det vill säga att de uppfattade sig som utkastade 
hemifrån. 

Prevalensen vad gällde rymning hemifrån var likartad för olika delar 
av Storbritannien och för olika geografiska områden av landet. 

Det var fler flickor (11,5 procent) än pojkar (8,5 procent) som 
rymde hemifrån. Skillnaden mellan olika etniska grupper var mycket 
små. För barn som försvann hemifrån vid elva års ålder var sannolikhe-
ten stor att de skulle fortsätta rymma. 

Bakgrundsfaktorer och utlösande faktorer till rymningen 
En majoritet på 80 procent av ungdomarna nämnde att problem i hem-
miljön var den främsta orsaken till att de rymde hemifrån37. De nämnde 

                                                 
36  Populationen var uppdelad i ungdomar som rymde hemifrån som var under 16 år 

och ungdomar som var över 16 år, men under 18 år. Denna uppdelning gjordes 
till följd av ungdomars olika legala position i förhållande till sin ålder. Jag kommer 
endast redogöra för resultaten av Steins studie gällande ungdomar under 16 år 
eftersom deras legala position bäst överensstämmer med den population av 
rymmande och utkastade ungdomar som jag själv studerat. 

37  Även i den tidigare brittisk forskning gavs en samstämmig bild att ungdomar som 
rymde hemifrån kom från en problematisk familjebakgrund där de i hög utsträck-
ning varit utsatta för fysiska, sexuella och emotionella övergrepp. De flesta ung-
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flera olika problemområden som orsakade rymningen. Den utlösande 
faktorn som främst framhölls av ungdomarna var konflikter i familjen. 
Över en fjärdedel uppgav att de rymde hemifrån på grund av sexuella, 
fysiska och emotionella övergrepp. Andra orsaker som uppgavs var pro-
blem med kamrater och skolan. 

Bland ungdomar som levde i familjer med styvföräldrar eller i 
enförälders-familjer var sannolikheten större att de skulle rymma hem-
ifrån än bland ungdomar som levde med två biologiska föräldrar. Det 
var vanligare att ungdomar som hade erfarenhet av att ha rymt hem-
ifrån uttryckte en negativ attityd gentemot sina föräldrar, till exempel 
att de hade blivit slagna vid flera tillfällen, eller att de hade blivit orätt-
vist behandlade av föräldrarna. Tio procent av ungdomarna uppgav att 
de hade blivit slagna hemma och 34 procent uppgav att de hade blivit 
orättvist behandlade. 

De professionella representanternas bild av bakgrundsfaktorer till 
att ungdomar rymde hemifrån stämde väl överens med ungdomarnas 
utsagor. De menade också att relationsproblem i familjen, oavsett 
familjetyp, var den huvudsakliga orsaken till rymning hemifrån. 

De ungdomar som rymde hemifrån vid upprepade tillfällen bedöm-
des komma från en allvarligare problembakgrund i hemmet än ungdo-
mar som rymde mer sällan. 

För ungdomar som var omhändertagna inom samhällsvården var 
sannolikheten större att de hade erfarenhet av att ha rymt hemifrån än 
för ungdomar som levde med sina familjer. Det var 45 procent av ung-
domarna i samhällsvård som också hade rymt hemifrån och 10 procent 
bland ungdomarna som bodde hemma i sina familjer. 

Av de ungdomar som intervjuades hade hälften erfarenhet av att 
vara omhändertagna inom samhällsvården och hade rymt hemifrån 
före 16 års ålder. Ungdomar som rymt hemifrån hade i jämförelse med 
ungdomar som inte rymt hemifrån större problem med depression, (55 
procent), alkoholmissbruk, (25 procent), narkotikamissbruk, (19 
procent), lagöverträdelser, (21 procent), kamrat- och skolproblem. Det 
fanns inga signifikanta samband mellan ungdomars rymmande hem-
ifrån och ekonomiska bakgrundsfaktorer. 

Ett flertal av de ungdomar som rymt hemifrån för första gången 
och som inte var omhändertagna inom samhällsvården hade inte heller 

                                                                                                                
domar uppgav att de rymde hemifrån på grund av dessa problem (Newman 1989; 
Abrahams & Mungall 1992; Rees 1993; Stein et al.1994; Barter 1996; Wade et al 1998).  
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tidigare fått någon hjälp av andra sociala vårdinrättningar som exempel-
vis socialtjänsten. 

Ett huvudresultat från denna studie var alltså att rymning och 
utkastning hemifrån förorsakades av olika problem inom familjen, som 
övergrepp, separationer, bildandet av nya familjekonstellationer. Till 
följd av dessa problem, var det många ungdomar som upplevde att de 
hade blivit tvingade att lämna sina hem. 

Levnadsmönster och erfarenheter hos ungdomarna under 
bortavaron från hemmet 
En majoritet av ungdomarna, 84 procent, stannade i sin lokala omgiv-
ning under bortavaron från hemmet. 

Deras erfarenhet av livet efter rymningen var både positiv och 
negativ. Det var många ungdomar som upplevde att de fick tid att 
tänka och att de uppfattade att den press de erfarit i hemmet avtog. 
Men det var också många ungdomar som upplevde ensamhet, som var 
hungriga eller rädda. Det var 25 procent av ungdomarna som hade 
erfarenhet av att sova under primitiva förhållanden och 15 procent 
hade blivit sexuellt eller fysiskt antastade under sin bortavaro. 

En majoritet av ungdomarna löste sin livssituation genom hjälp av 
vänner och släktingar, men 14 procent av ungdomarna löste sin 
livssituation genom att begå brott eller ägna sig åt tiggeri eller prostitu-
tion. Det var 70 procent av ungdomarna som frivilligt återvände hem 
efter en tid på rymmen. Stein fann inga belägg för att ungdomar hade 
olika erfarenhet av livet på rymmen beroende av ålder. Däremot visade 
studien att ungdomar som återkommande rymde hemifrån eller som 
var borta under längre perioder löpte större risker än de som rymde vid 
enstaka tillfällen och var borta under en kortare tid. 

Ungdomar som rymde hemifrån saknade legala sätt att försörja sig 
och överleva på, vilket innebar att de kunde välja överlevnadsstrategier 
som stöld, tiggeri och att använda alkohol och droger. En grupp ung-
domar som rymde hemifrån som blev marginaliserade och exkluderade 
från sina familjer, skola och sitt lokala nätverk och samhälle var fram-
förallt ungdomar som började rymma vid en så låg ålder som 11 år. 

Ungdomars synpunkter på vad för hjälp de behöver för att 
inte rymma hemifrån 
De unga som intervjuades föreslog hjälp till att lösa konflikterna med 
föräldrarna. De eftersökte både stöd, rådgivning och samtalsbehandling 
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som skulle utgå från skolan. För ungdomar under 16 år som rymde 
hemifrån efterfrågades fler boendealternativ vid akuta problem. De 
eftersökte också snabb hjälp i samband med familjekonflikter. Grup-
pen ungdomar som var 16 och 17 år efterfrågade också fler olika for-
mer av stödboende. Generellt eftersökte ungdomarna mer information 
om vad samhället hade att erbjuda vad gällde hjälp av olika slag när 
man hade tankar på att rymma hemifrån. 

De professionellas synpunkter på vad som kunde förhindra 
rymning hemifrån 
De professionella föreslog att det sociala arbetet skulle sättas in i ett 
tidigare skede till familjerna innan problemen hunnit växa sig stora. De 
professionella, precis som ungdomarna, föreslog hjälp i form av med-
ling mellan föräldrar och ungdomar. De professionella ansåg att det 
fanns stort behov av ett kvalitativt snabbt omhändertagande av ungdo-
mar som rymde hemifrån före 16 års ålder. För gruppen ungdomar 
som var över 16 år behövdes fler alternativa boendeformer, bättre möj-
ligheter för ungdomar att få socialbidrag och en bättre samordning 
mellan olika hjälpinstanser. Behovet av hjälp som var riktad och utfor-
mad till ungdomar som hade annan etnisk bakgrund än brittisk fram-
hölls också. 

Sammanfattande kommentarer 

I det här kapitlet har framförallt forskning om rymmande och utkas-
tade ungdomar behandlats. Det har visat sig att det finns ett brett ut-
bud av internationell forskning om detta fenomen. Forskningen har 
under årens lopp haft olika inriktning. Under en period gjordes flera 
försök att kategorisera gruppen. Vid en senare tidpunkt fokuserade 
forskningen på att studera olika bakgrundsfaktorer i hemmiljön som 
våld, relationsproblem och övergrepp som kunde vara utlösande för att 
ungdomar lämnar sina hem på detta sätt. Den senaste forskningen från 
Storbritannien har undersökt förekomst av rymning och utkastning i en 
normalpopulation och vilka orsaker som låg till grund för att ungdo-
mar lämnade sitt hem på detta sätt (Stien 1999). 

Brennan (1980) har i sina försök att kategorisera gruppen funnit två 
huvudgrupper. Han kallar den ena gruppen, som utgjorde hälften av de 
undersökta ungdomarna, för de icke asociala alienerade rymmarna och 
den andra gruppen för de asociala alienerade rymmarna. De asociala 
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alienerade ungdomarna hade kännetecken som hög konfliktnivå i hem-
met och att föräldrarna hade en avvisande hållning till ungdomarna. De 
umgicks med asociala kamrater och hade bedömts att ha ägnat sig åt 
egen asocialitet. De hade problem i skolan och hade haft ringa tillgång 
till positiva sociala roller både i skolan och i familjen. Även om Bren-
nan manade till försiktighet gällande slutsatser som gick att dra av hans 
studie kan jag konstatera att senare amerikansk och brittisk forskning 
pekar ut liknade bakgrundsfaktor till rymning hemifrån som Brennan 
gjorde för de asociala alienerade rymmarna. Även om faktorer som över-
grepp och våld tydligare har framhållits som betydelsefulla bakgrunds-
faktorer i senare forskning. (Wade et al 1998; Stein 1999). I Steins resultat 
konstaterades dessutom en överensstämmelse mellan ungdomars och 
professionellas bild av bakgrundsfaktorer till rymning hemifrån. 

Steins studie (1999) har också visat på att rymning och utkastning 
hemifrån är ett omfattande fenomen bland ungdomar, oavsett stad eller 
landsbygd och oavsett olika delar av Storbritannien. Den har också 
visat att det är vanligare att flickor rymmer hemifrån än pojkar och att 
många av de som rymde uppfattade sig som utkastade hemifrån. På 
sikt utgjorde de som rymde och kastades ut en riskgrupp för att ut-
veckla ett levnadsmönster som ledde till marginalisering och senare 
hemlöshet.38 

Att studera forskning om flyttningsmönster för ungdomar har 
bland annat givit betydelsefull kunskap om ungas flyttningsmönster 
och dess förhållande till ungdomars upplevelse av en problematisk 
hemmiljö. Det är intressant att Jones (1995) i sin forskning funnit mer 
eller mindre godtagbara skäl för att ungdomar ska kunna flytta ut från 
föräldrahemmet. Två icke godtagbara skäl som hon nämnde var att 
lämna hemmet för att nå ökad självständighet eller på grund av pro-
blem i hemmiljön. Jones resultat visade att det fanns många ungdomar 
som tvingas hemifrån på grund av problem i hemmiljön. I hennes stu-
die var det fler flickor än pojkar som lämnade hemmet av dessa skäl 
och ett flertal av dem var under 18 år. En av Jones slutsatser som också 
är väl i överensstämmelse med Steins resultat är att ungdomar som 
lämnar sitt hem utan mandat eller på grund av ej legitima skäl från 

                                                 
38  Tidigare forskning har visat på sambandet mellan hemlöshet och tidigare erfaren-

heter av samhällsvård, familjekonflikter, våld och övergrepp i hemmet. Forskning 
från USA har också identifierat kopplingar mellan rymning hemifrån och senare 
hemlöshet (Simons & Whitbeck 1991). 
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föräldrar eller samhälle löper stor risk att hamna i svårigheter med att 
etablera ett självständigt liv som vuxna. 

En fråga som Jones och Steins forskningsresultat leder fram till är 
vilka föreställningar som finns bland socialsekreterare i en svensk kon-
text om ungdomar som lämnar hemmet på grund av familjeproblem? 
Uppfattas en problemfylld familjebakgrund som ett legitimt skäl till att 
bryta upp från sitt föräldrahem bland socialsekreterare, eller ses det som 
en gränsöverträdelse som skall stoppas? Vad uppfattas av socialsekrete-
rare som ett ”normalt” respektive ”icke normalt” uppbrott hemifrån? 
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Kapitel 4 

Metod 

Inledning 

I detta kapitel har jag för avsikt att beskriva hur jag gått till väga vad 
gäller genomförandet av detta forskningsarbete. Syftet är att läsaren ska 
få en inblick i vilka frågor jag ställts inför och vilka överväganden jag 
har gjort vad gäller design, urval, metod och analysarbete. Jag kommer 
dessutom redogöra för några centrala analytiska begrepp jag använt 
mig av i analysen av delar av empirin. 

Mitt forskningsintresse för fenomenet med ungdomar som rymmer 
och kastas ut hemifrån väcktes under 1990-talets början. Det har alltså 
förflutit en ganska lång tid sedan jag gjorde mina första intervjuer med 
ungdomar som hade lämnat sitt hem på detta sätt och färdigställandet av 
detta arbete. Under forskningsprocessen har hela tiden nya infallsvinklar 
och kunskaper tillkommit. En del teoretiska perspektiv har prövats och 
lämnats på vägen, andra har fördjupats och kommit att få en mer avgö-
rande roll i detta arbete. Under hela forskningsprocessen har fokus för 
mitt intresse varit att studera vad det innebär att rymma och kastas ut 
hemifrån utifrån olika perspektiv. I detta arbete läggs tyngdpunkten vid 
socialsekreterarnas perspektiv och deras förståelse av fenomenet. 

Studiens uppläggning och design 

Genom att använda en kvalitativ intervju- och analysmetod har jag sam-
lat in och studerat empiri. Det har gjort det möjligt för mig att upptäcka 
och förstå mer av hur socialsekreterare framställer och förstår fenomenet 
med ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån, vilken bild de har 
och hur de artikulerar sig kring sitt arbete med denna grupp ungdomar. 

För att kunna presentera en bakgrundsbeskrivning av de som 
socialsekreterare i den kvalitativa studien refererade till som rymmande 
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och utkastade ungdomar har också en kvantitativ studie genomförts. 
Syftet har varit att undersöka hur ärenden där socialsekreterare identi-
fierat att ungdomar rymt och kastats ut hemifrån fördelat sig i förhål-
lande till några bakgrundsfaktorer som ålder, kön och etnicitet, samt att 
studera vilken problembild socialsekreterare beskrivit att föräldrar och 
ungdomar har och vilka insatser som riktats till ungdomar som rymt 
och kastats ut hemifrån av socialtjänsten. 

 För att ytterligare fördjupa, upptäcka och få insikt om hur social-
sekreterare framställde fenomenet, genomförde jag fallstudier av två 
gruppintervjuer med socialsekreterare. Jag ville också, som ett komplet-
terande perspektiv, genomföra två fallstudier utifrån ett klientperspek-
tiv. Syftet med det var att skapa en möjlighet till perspektivisering av 
socialsekreterarnas utsagor och att genom klientperspektivet fånga 
aspekter som tillförde och kontrasterade socialsekreterarnas förståelse 
av fenomenet. 

I studien presenteras empiri från samtliga av Stockholms kom-
muns39 individ- och familjeomsorgsgrupper som arbetar med barn- och 
ungdomsärenden inom Socialtjänsten. Jag har under 1997 genomfört 
20 gruppintervjuer med socialsekreterare som arbetade med barn- och 
ungdomsärenden. I anslutning till gruppintervjuerna genomfördes också 
individuella intervjuer med socialsekreterare som var ansvariga hand-
läggare i ärenden där en ungdom det närmaste föregående året hade 
rymt och kastats ut hemifrån. Sammanlagt var det 96 ärenden som 
studerades och som kom att utgöra hälften av de 20 arbetsgruppernas 
ungdomsärenden där en ungdom lämnat hemmet på detta sätt. Jag 
genomförde 49 individuella intervjuer med ansvariga handläggare. Det 

                                                 
39  Problemet med att ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån kan uppfattas vara 

ett storstadsfenomen. En förklaring till det kan vara att problemet bli påtagligt 
och synligt där. Olika hjälpinsatser, som exempelvis härbärgen, har byggts upp i 
anslutning till de stora städerna. I Storbritannien har man försökt att stoppa 
strömmen av ungdomar som lämnar sina hem, rymmer och kastas ut från institu-
tioner och fosterhem, och som dras till London. Ett sätt har varit att även bygga 
upp härbärgen i mindre städer, som exempelvis i Leeds i Norra England. Stein 
(1999) har i sin forskning pekat på att detta fenomen inte bara kan knytas till 
storstäderna, utan att det förekommer i hela landet. Det var av liknade skäl, som 
att problemet ”upptäcktes” i Stockholm, som ledde till att forskningen om detta 
fenomen också kom att knytas till FoU-verksamheten i Stockholms kommun. 
Det finns dock inget som talar för att fenomenet inte skulle existera i mindre stä-
der även i Sverige. 
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var vanligt förekommande att en handläggare var ansvarig utredare i 
flera ärenden. 

Efter analysen av den totala gruppintervjustudien med social-
sekreterare genomförde jag fördjupade fallstudier av två av dessa 
gruppintervjuer. De valdes ut utifrån min tidigare analys av samtliga 
gruppintervjuer.  

Efter fallstudien med två socialsekreterarintervjuer gjorde jag 
ytterligare en fördjupad fallstudie av en förälders och en ungdoms be-
rättelse om innebörden av att rymma och kastas ut hemifrån. I fallet 
med föräldern hämtades empirin från ett tidigare insamlat intervju-
material som har avrapporterats i en intervjustudien med 15 ungdomar 
och föräldrar (Sjöblom 1995). 

I fallet med ungdomen hämtades empirin från ett nytt insamlat 
intervjumaterial som bestod av intervjuer med fyra ungdomar som 
hade en retrospektiv erfarenhet av att ha rymt och kastats ut hemifrån. 
De intervjuerna genomfördes 1999. 

Socialsekreterarstudien 

Undersökningsgruppen 
Under undersökningsperioden var Stockholms kommun organiserad i 
18 socialdistrikt och två stadsdelsnämnder. Vid samtliga socialdistrikt 
och i de två stadsdelsnämnderna arbetade handläggare som var organi-
serade i ungdomsgrupper och som hade till uppgift att handlägga ären-
den med ungdomar som var mellan 12 och 20 år. Jag har gjort en total-
undersökning av samtliga socialdistrikts ungdomsgrupper i Stockholms 
kommun som 1997 arbetade med ungdomar mellan 12-20 år. 

Initial kontakt med socialtjänsten 
Under våren 1997 tog jag, tillsammans med forskningsledaren vid 
FoU-enheten i Stockholms kommun, via brev kontakt med samtliga 
sektionschefer för Individ- och Familjeomsorgen inom Stockholms 
kommuns socialtjänst, för att be om tillstånd att få intervjua handläg-
gare som arbetade med ungdomar som hade rymt och kastats ut hem-
ifrån. Brevet gav information om min tidigare studie ”När banden bris-
ter” (1995) och beskrev syftet med den här studien. I brevet ombads 
sektionschefen ge sitt tillstånd till att jag fick ta del av sekretessbelagt 
material. Samtidigt ombads de att föra information om forskningspro-
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jektet vidare till handläggare som arbetade med ungdomar och infor-
mera dem om att jag skulle ta kontakt med dem för att boka tid för en 
gruppintervju. 

I samtliga fall gav sektionscheferna sitt tillstånd till att bedriva 
forskning och intervjua handläggare kring deras arbete med rymmande 
och utkastade ungdomar. 

I anslutning till att sektionscheferna gav sitt godkännande till att 
starta studien, tog jag per telefon kontakt med gruppledarna vid re-
spektive ungdomsgrupp. Jag presenterade syftet med min studie och på 
vilket sätt jag ville att handläggarna vid gruppen skulle medverka i den. 
Vid detta samtal bestämdes tid för att genomföra gruppintervjun. Jag 
framförde några önskemål som var viktiga för mig för att kunna 
genomföra studien på ett så bra sätt som möjligt. Ett av mina önskemål 
var att gruppledaren skulle vara närvarande under hela gruppintervjun 
och att så många som möjligt av handläggarna skulle närvara. Jag för-
stod att det skulle bli alltför svårt att genomföra gruppintervjuerna om 
jag skulle kräva hundraprocentig närvaro av varje arbetsgrupp. Därför 
nöjde jag mig med en kompromiss, att hälften av handläggarna skulle 
vara närvarande vid gruppintervjun och att gruppledaren alltid skulle 
vara närvarande. Om detta inte blev fallet fick gruppintervjun göras vid 
ett annat tillfälle. 

Urval av deltagare till gruppintervjun 
Vid en stadsdelsnämnd bestod ungdomsgruppen av två handläggare. 
Vid de andra ungdomsgrupperna var handläggarna betydligt fler. 
Exempelvis kunde en stor arbetsgrupp bestå av tolv handläggare, inbe-
räknat också de som arbetade deltid. Sammanlagt har 101 socialsekrete-
rare kommit till tals i gruppintervjuer. Genomsnittet på gruppens stor-
lek har varit fem personer. Vid samtliga gruppintervjuer har ungefär 
hälften av arbetsgruppens samtliga handläggare varit närvarande och vid 
samtliga intervjuer har gruppledaren för arbetsgruppen varit närvarande. 

Samtliga arbetsgrupper har varit positiva till studien och dess 
genomförande. Aktiviteten hos deltagarna var varierat under grupp-
intervjun. Somliga har varit mer aktiva än andra. Sammantaget är mitt 
intryck att socialsekreterarna varit närvarande och koncentrerade på 
uppgiften under gruppintervjun och att vi tillsammans har fört ett sam-
tal under avspända former vilket jag betraktade som meningsfullt både 
för dem och mig. 
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Bortfall 
Som jag tidigare beskrivit har jag genomfört gruppintervjuer vid samt-
liga 18 socialdistrikts och de två stadsdelsnämndernas ungdomsgrup-
per. Under den perioden som jag genomförde studien pågick en intensiv 
omorganisation av socialtjänsten från socialdistrikt till stadsdelsnämn-
der. Vid ett socialdistrikt, där personalen var uppdelad på två arbets-
grupper som arbetade med ungdomar, gjorde jag en gruppintervju med 
den ena gruppen. På grund av omorganiseringen av Stockholms social-
tjänst, hade den andra gruppen som arbetade med ungdomar hunnit 
splittrats innan jag hann göra en gruppintervju med dem. 

Att inte samtliga handläggare har deltagit i gruppintervjuerna och 
att gruppernas utformning har varierat innebär också i sig ett bortfall. 
Jag menar dock att detta inte bör påverka resultaten som presenteras i 
studien. Eftersom det var gruppens helhetsbild av deras förståelse och 
arbete med ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån som jag 
ville studera och inte individuella handläggares utsagor bedömde jag att 
ett bortfall av enstaka socialsekreterare inte skulle förändra den kol-
lektiva bild som gruppen presenterade under intervjun. De handläggare 
som inte deltog i intervjun rapporterades i början av intervjun av 
gruppledaren som sjuka eller upptagna på grund av hembesök eller 
andra naturliga orsaker. Det har inte framkommit till mig eller genom 
gruppledaren att någon handläggare öppet och aktivt valt bort 
möjligheten att delta i gruppintervjun. 

Gruppintervjun och dess genomförande 
En kvalitativ forskningsintervju kan beskrivas som en form av mellan-
mänsklig interaktion. Ett samtal mellan två parter om ett tema av 
ömsesidigt intresse där kunskap utvecklas genom dialog. Intervjuaren 
måste bygga upp ett samtalsklimat som är något mer än en vardaglig 
konversation. Samtidigt är det viktigt att inte den kvalitativa intervjun 
tar formen av ett terapeutiskt samtal. Kvale (1997) har uttryckt att det 
gäller att hitta en balanspunkt mellan det kognitiva kunskapssökandet 
och den mänskliga interaktionens etiska aspekter. Samtidigt är intervju-
situationens struktur asymmetrisk på så sätt att det är intervjuaren som 
definierar situationen och styr intervjuförloppet. En forskarintervju 
innebär att informanterna i någon mån kan uppfatta sig ifrågasatta. Det 
innebär att de intervjuade har ett behov av att motivera och argumen-
tera för sina egna ståndpunkter. Jag har uppfattat att gruppdeltagarna 
som jag intervjuat haft för avsikt göra mig delaktig i deras erfarenhets-
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värld och försökt övertyga mig och argumentera för det rimliga i deras 
tolkningar av den ”verklighet” som de har erfarenhet av, istället för att 
de enbart har informerat mig om olika skeenden i anslutning till forsk-
ningsfrågan (Reimers 1999). 

En kollektiv bild av fenomenet växte fram 
Min avsikt under gruppintervjun har varit att fånga gruppens kollektiva 
bild av fenomenet. En gruppintervju har till skillnad mot en individuell 
intervju till syfte att fånga gruppens gemensamma framställning. Min 
roll som intervjuare har därför varit att uppmuntra deltagarna att under 
intervjun kommunicera med varandra, kommentera och argumentera 
för sin kollektiva bild av det undersökta fenomenet. Begreppet kollek-
tiv bild äger stora likheter med Goffmans teambegrepp (1998, s.75). 
Ett team är enligt Goffman en samling individer som samarbetar i 
framställningen av en rutin. I denna studie skulle man kunna säga att 
socialsekreterarnas uppgift under gruppintervjun var att som ett team 
presentera och framställa sitt arbete med ungdomar som lämnar hem-
met genom rymning och utkastning. Teammedlemmarnas olika fram-
trädanden bildar en helhet som Goffman kallar för ett teamintryck. 
Det kan ses som en egen nivå mellan det individuella framträdandet å 
ena sidan och deltagarnas totala interaktion å andra sidan (a.a.). Vad 
som kom att utmejslas som gruppens kollektiva bild växte fram under 
samtalet i en samkonstruktion där också jag som intervjuare drogs in. 
En del av samkonstruerandet, som jag blev delaktig i, var att aktivt dela 
gruppens perspektiv och att aldrig ifrågasätta gruppens kollektiva bild, 
utan istället bekräfta och uppmuntra de förklaringar och argument som 
teammedlemmarna formulerade. Min uppgift var att bildligt talat ställa 
mig bredvid socialsekreterarna, se och tolka den ”verklighet” de be-
skrev på samma sätt som de. Deras uppgift under gruppintervjun var 
att på ett så övertygande sätt som möjligt få mig att förstå och dela 
deras kollektiva perspektiv på det undersökta fenomenet. 

När socialsekreterarna hade samlats till gruppintervjun, började jag 
med att kort presentera min studie. Jag informerade om att jag tidigare 
hade intervjuat ungdomar och föräldrar om varför ungdomar rymmer 
och kastas ut hemifrån, och att mitt fokus nu var att lyssna på social-
sekreterarnas gemensamma bild av denna problematik. Jag talade om 
att jag var intresserad av deras erfarenheter av att möta ungdomar och 
föräldrar där en rymning eller utkastning hade skett. 
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Intervjun genomfördes sedan utifrån en intervjuguide (se bilaga 1) 
som innehöll olika teman som jag avsåg skulle behandlas under inter-
vjun. Jag hade dock inte för avsikt att styra i vilken ordningsföljd frå-
gorna besvarades eller i vilken form intervjuns teman täcktes av. Ibland 
ställde jag följdfrågor för att följa upp vissa teman och i många fall 
besvarades olika teman utifrån de svar och berättelser som informan-
terna spontant kom med under intervjun. Mina följdfrågor fick också 
den funktionen att ”stämma av” med gruppdeltagarna att jag hade 
uppfattat deras tolkningar och förklaringar på ett för dom överens-
stämmande sätt. 

Jag spelade in intervjun med bandspelare och förde också minnes-
anteckningar under samtalet. Varje intervju varade mellan en och en 
halv och två timmar. Efter att intervjun var avslutad, kompletterade jag 
med anteckningar om hur jag hade uppfattat intervjusituationen, om 
teman som hade framträtt och andra intryck som jag hade uppmärk-
sammat under intervjun. 

Individuella intervjuer med socialsekreterare 
I anslutning till gruppintervjun gjorde jag och gruppledaren ett slump-
vis urval av hälften av de ärenden som varit aktuella under undersök-
ningsåret där socialtjänsten fått kännedom om att en ungdom rymt och 
kastats ut hemifrån. Den arbetsdefinition som användes för att identifi-
era de fall där en ungdom rymt och kastats ut hemifrån innehöll fyra 
kriterier. De var den unges ålder, det vill säga han eller hon skulle vara 
mellan 13 år och 18 år och skulle ha lämnat hemmet utan föräldrars tillåtelse 
eller blivit tvingade av föräldrarna att lämna hemmet. Ungdomen skulle ha 
varit borta från hemmet minst ett dygn och i samband med denna händelse 
ha kommit i kontakt med socialtjänsten.40 

Sammanlagt var det 96 ärenden som kom att utgöra hälften av de 
20 arbetsgruppernas samlade ungdomsärenden med denna problema-
tik. I samband med gruppintervjun bestämde jag tid med respektive 
ansvarig socialsekreterare för att genomföra en individuell intervju om 
det ärende eller ärenden där en ungdom hade rymt och kastats ut hem-
ifrån. Intervjun var strukturerad kring olika frågeområden som skulle 
ge information om familjens socioekonomiska bakgrund, ålder, kön, 

                                                 
40  Denna arbetsdefinition ligger nära Steins (1999) som presenterades i kapitel 1 

förutom att de ungdomar jag studerat också i samband med händelsen att rymma 
och kastas ut hemifrån ska ha kommit i kontakt med socialtjänsten. 



Metod 

 87 

etnisk bakgrund hos ungdomen, problembild hos familjen och hos 
ungdomen, uppfostringsmönster, aktualisering av ärendet hos social-
tjänsten och insatser som riktades till ungdomen från socialtjänstens 
sida (se bilaga 2). Socialsekreterarna uppmanades att under intervjun 
läsa i journalanteckningarna för att minnas och kunna återge den infor-
mation som efterfrågades. 

Transkribering 
I nära anslutning efter att grupp- och individuella intervjuer hade 
genomförts transkriberades hela intervjumaterialet. En transkription är 
en överföring av talyttranden av en eller flera talare till en skriftlig form 
som utförs i syfte att studera samtalets struktur, form och innehåll. Det 
vill säga att studera samtalet ”på dess egna villkor” (Linell 1994). Syftet 
med en transkription är alltså inte att återge vad som har sagts i ett 
samtal eftersom de inbegriper ingrepp och redigering av texter. En 
transkription kan variera i hur detaljerat den transkriberas i förhållande 
till det syfte man har med den. Det finns olika metoder för hur talat 
språk överförs till skriven form, där olika metodologiska beslut kom-
mer att påverka hur vi kommer att tolka och förstå samtalet (Riessman 
1997). Syftet som styrt mig i arbetet med transkriberingen har varit att 
studera samtal, både i förhållande till struktur och till innehåll. En tran-
skription är aldrig fullkomlig. Mycket av det som sker i interaktionen 
under ett samtal återfinns inte på ett band där enbart röster återges. 
Varje transkription måste därför betraktas som partiell och begrän-
sande, där forskaren gör val och tolkningar under arbetets gång. Jag har 
valt att transkribera mitt material stegvis, genom att först göra en 
bastranskription (Linell 1994) för att sedan kunna komplettera den vid 
senare tidpunkt i analysarbetet. Detta innebar att jag lyssnade på den 
inspelade intervjun och skrev ned innehållet i samtalet som det orda-
grant hade ägt rum. När analysen av fallstudierna skulle genomföras 
återvände jag till bandinspelningarna, lyssnade igenom dem igen och 
genomförde ytterligare en noggrannare och mer detaljerad transkrip-
tion av de två gruppintervjuerna som jag hade valt till fallstudien. 

Analysarbetet 
Arbetet med att analysera och bearbeta mitt intervjumaterial kan beskri-
vas som en rörelse från ett brett till ett snävare perspektiv, från en strä-
van att skapa överblick över helheten till att gå nära och analysera delar 
av helheten. Analysarbetet har också präglats av en process där jag i bör-
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jan av arbetet var försiktig med att göra tolkningar och därmed snäva 
in mitt synfält. Allteftersom jag har upptäckt olika mönster, teman och 
variationer på dessa teman i materialet har jag byggt vidare på den kun-
skapen i det fortsatta analysarbetet. Jag har också använt olika metoder 
i mitt analysarbete vilket har varit till hjälp för att både se helheter och 
enskilda delar av materialet för fördjupad analys och tolkningsarbete. 

Min avsikt har varit att läsaren ska kunna härleda mina tolkningar 
och analyser av materialet till den skrivna texten. Jag har varit försiktig 
med att tolka det som inte är utsagt och som kan återfinnas ”mellan 
raderna”. 

Arbetet med att analysera gruppintervjuerna gjordes stegvis. Första 
delen av analysarbetet var inriktat på att upptäcka teman och mönster i 
materialet. Vid den senare analysen av två utvalda gruppintervjuer snä-
vade jag in mitt perspektiv och utgick jag från teman som den första 
analysen hade givit mig. Jag har i den analysen till större del varit 
intresserad av hur socialsekreterare framställde och resonerade om 
fenomenet med rymning och utkastning hemifrån. Här har narrativ 
teori och metod och sociolingvistisk diskursanalys varit inspirationskällor 
utan att jag för den skull har gjort några sådana analyser i strikt mening. 

Jag började med en empirinär analys, som egentligen tog sin början 
under själva intervjuarbetet i en samtalskonstruktion med intervjuper-
sonerna. Genom transkriberingen och i samband med att jag lyssnade 
igenom banden vid flera tillfällen, började jag en oartikulerad tolk-
ningsprocess, där några teman och kategorier fick mer kontur än andra. 
Analysen av materialet har skett på fenomennivå; fokus i gruppinter-
vjuerna har varit att förstå hur socialsekreterarna, som representanter 
för en professionell grupp som har till uppgift att stödja och hjälpa 
ungdomar, uppfattar fenomenet att ungdomar rymmer och kastas ut 
hemifrån. Det var socialsekreterarnas erfarenhet av och relation till fe-
nomenet som intresserade mig, jag intresserade mig för att göra er-
farenhetsmässiga tolkningar (Kvale 1997). Kvale (a.a.) skriver om en 
förskjutning från substantiell till relationell meningsbegrepp, det vill 
säga en utveckling från ett sökande efter den enda sanna och egentliga 
meningen till ett relationellt utvecklande av mening. En intervju ger inte 
tillgång till rena meningar, utan konstruktioner av innebörder som 
kommer till genom språkligt samspel. Intervjuaren är medskapare och 
medförfattare av intervjutexten och hjälper därmed intervjupersonen 
att utveckla sina innebörder under intervjuns lopp (Kvale 1997). 
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Jag ser arbetet med analysen som en process där min strävan har 
varit att utgå från mitt insamlade datamaterial och fördjupa mig i det 
genom att vid flera tillfällen lyssna på banden och genom återkom-
mande läsning av den skrivna texten. Under läsningens gång började 
jag kategorisera intervjuerna utifrån det som jag uppfattade som cen-
trala teman i texten. Vid ytterligare genomläsningar delades dessa cen-
trala teman upp i underkategoriseringar. När hela materialet hade ko-
dats i förhållande till de olika huvud- och underkategorierna, började 
jag sortera texten i förhållande till de olika kategorierna som hade ska-
pats. På detta stadium hade jag för avsikt att inte redigera texten eller 
göra tolkningar utifrån teoretiska perspektiv. 

Här följer några exempel på de huvudkategorier som läsningen av 
texten utmynnade i. 

− Socialtjänstens arbete med ungdomar som rymmer och kastas 
ut hemifrån. 

− Socialtjänstens mål och behandlingsperspektiv med ungdo-
marna. 

− Hur socialsekreterare förstår och förklarar fenomenet. 

− Hur socialsekreterare beskriver gruppen. 

− Insatser som socialsekreterare använder sig av. 

− När socialsekreterare placerar en ungdom. 

− Att arbeta utifrån olika uppdrag och att företräda olika intressen. 

Under varje huvudkategori återfanns också underkategorier. När nu 
texten var sorterad under respektive huvudkategori, genomförde jag 
ytterligare läsning av texten. Med utgångspunkt från det kategoriserade 
materialet, skrev jag en löpande text som redovisade det kategoriserade 
materialet med insprängda citat. Citaten valdes ut utifrån den tidigare 
kategoriseringen av intervjumaterialet för att de innehöll kvaliteter som 
tillförde den övriga texten ytterligare kunskap och förståelse. Min am-
bition har dock varit att kategorisera och redovisa materialet så empi-
rinära som möjligt. I texten har jag använt ordet socialsekreterare för att 
markera en typisk föreställning som det rådde samstämmighet om. När 
uppenbara skillnader eller polariserade resonemang har förts har jag 
redovisat det i texten genom ordval som exempelvis socialsekreterarna i 
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arbetsgruppen, några socialsekreterare, en mindre grupp socialsekreterare och 
i några arbetsgrupper. 

Under den senare delen av analysarbetet har jag relaterat empirin till 
annan forskning inom mitt kunskapsområde, och till teoretiska be-
grepp och teorier som jag uppfattat som relevanta, för att öka min 
egen förståelse av empirin i analysarbetet. 

En fördjupad studie av fyra fall 

Gruppintervjuerna med socialsekreterare 
Under analys och skrivarbete framträdde några teman i empirin 

som centrala och som jag därför valde att göra en fördjupad analys av. 
Det var två olika modeller som föreföll vara organiserande princip för 
socialsekreterares beskrivningar av det sociala arbetet med ungdomar 
som rymt och kastats ut hemifrån. Den ena arbetsmodellen benämnde 
jag en traditionell byråkratisk orienterad arbetsmodell och den andra be-
nämnde jag en familjeorienterad arbetsmodell.  
 

Urval av två gruppintervjuer med socialsekreterare 
Jag började med att gå tillbaka till mina gruppintervjuer och kategorise-
ra dem utifrån antagandet att det sociala arbetet med ungdomar som 
rymt och kastats ut hemifrån organiserades utifrån dessa två olika mo-
deller. Jag undersökte hur socialsekreterare framställde och beskrev de 
bägge arbetsmodellerna, hur de karaktäriserades och benämndes i 
materialet. Jag placerade in de 20 olika arbetsgrupperna längst ett kon-
tinuum, där den ena polen var en familjeorienterad arbetsmodell och 
den andra polen var en traditionell byråkratisk orienterad arbetsmodell. 
Det visade sig att några av arbetsgrupperna placerades vid de olika 
polerna i kontinuumet, ett flertal av arbetsgrupperna bildade ett kluster 
i mitten. Några andra arbetsgrupper placerades närmare de bägge po-
lerna i kontinuumet. 

Efter denna kategorisering av materialet utifrån dessa bägge model-
ler, läste jag återigen igenom hela mitt intervjumaterial. Under denna 
genomläsning valde jag ut två gruppintervjuer som representerade var-
sin av dessa arbetsmodeller. Anledningen till att jag valde just dessa var 
att de hade placerats långt ut vid polerna på mitt kontinuum och att de 
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olika arbetsmodellernas karaktäristik tydligt framställdes i texten av 
socialsekreterarna under intervjun (Merriam 1994). 

Ett urvalskriterium som jag använde var att det fanns tydliga uttalan-
den i texten, där socialsekreterarna definierade in sig själva i någon av 
arbetsmodellerna, och att de markerade att de uteslöt sig ur den andra 
arbetsmodellen. De som arbetade efter en tydlig familjeorienterande 
modell kunde exempelvis säga att ”vi är familjeorienterade och det är det som 
styr oss i det vi gör från utredning till behandling”. De som arbetade efter en 
tydlig traditionell byråkratiskt orienterad arbetsmodell kunde exempel-
vis säga att ”vår främsta uppgift är att utreda och inte behandla”. 

Ungdomars och föräldrars beskrivning av 

rymning och utkastning hemifrån 

Intervju och urval av ungdomar 
Under forskningsprocessen upptäckte jag att det också skulle vara 
värdefullt att komplettera min övriga empiri med några intervjuer med 
ungdomar. Genom att studera fenomenet utifrån ett ungdomsperspek-
tiv skulle jag kunna kontrastera och bryta socialsekreterarnas föreställ-
ningar om fenomenet mot ett annat perspektiv. 

Jag ville intervjua ungdomar som hade varit med om att lämna sitt 
hem på detta sätt men hade den erfarenheten på några års avstånd, och 
undersöka hur de såg på sin situation retrospektivt. Hur kunde en ung-
dom förstå en händelse som denna som nu låg bakom honom eller 
henne? Jag bestämde mig för att komplettera mina tidigare 15 ung-
domsintervjuer i ”När banden brister” (Sjöblom 1995) med ytterligare 
fyra intervjuer. Jag ville att ungdomar som var över 18 men under 25 år 
skulle komma till tals. Genom att intervjua dessa hoppades jag finna 
ungdomar som hade erfarenhet av att rymma och bli utkastade på 
tillräckligt avstånd, men ändå inom räckhåll för att tydligt minnas och 
kunna berätta om händelsen. Min avsikt var att de skulle få ge sin bild 
av denna händelse. Under våren 1999 intervjuade jag fyra unga vuxna. 
Genom kontakt med ett socialdistrikt som tidigare ingått i min studie 
och en gymnasieskola, fick jag kontakt med fyra unga personer som 
hade tidigare erfarenhet av att ha rymt och kastats ut hemifrån. Det var 
en kvinna och tre män som intervjuades. Intervjuerna genomfördes 
utanför socialtjänstens lokaler. Min utgångspunkt var att ha en så 
öppen intervjuguide som möjligt och att få informanterna att berätta 
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om händelsen när de hade rymt och kastats ut hemifrån och vilken 
betydelse denna händelse hade fått i deras liv. 

Intervjun bestod av ett samtal där informanten berättade sin histo-
ria om varför han eller hon hade rymt och blivit utkastad. Några teman 
för samtalet var: Vad hade hänt? Hur hade de uppfattat och tolkat hän-
delsen? Vilken hjälp hade de fått för att lösa sin situation? 

Intervju och urval av föräldrar 
Efter att de fyra intervjuerna med ungdomar hade genomförts, upp-
stod frågan om hur föräldrar beskrev och förstod detta fenomen. Att 
studera fenomenet utifrån ett föräldraperspektiv skulle på samma sätt 
som med ungdomsperspektivet kunna ge mig värdefull kontrasterande 
insikt och förståelse i förhållande till studiens huvudsyfte. Jag fann det 
värdefullt att på ett liknade sätt undersöka föräldraperspektivet om 
detta fenomen genom en analys av ett fall. Jag valde att söka ett lämp-
ligt fall genom att återvända till de 15 föräldraintervjuer jag 1995 hade 
genomfört i studien ”När banden brister” där 15 ungdomar och deras 
föräldrar hade intervjuats. Jag läste igenom utskrifterna av de 15 föräld-
raintervjuerna som jag hade genomfört. I urvalsprocessen vägleddes 
jag av analysspår som framträtt i det tidigare analysarbetet av empirin.  
Utifrån dessa analysspår valde jag att lyssna igenom fyra bandade inter-
vjuer med föräldrar. Samtliga de fallen innehöll teman som jag närmare 
ville undersöka. 

Urvalsprocess 
Nu följde nästa steg i urvalsprocessen av fall till studien av ungdomar 
och föräldrar. Jag valde att leta efter teman vid genomlyssning av inter-
vjuerna med ungdomar och föräldrar som jag hade uppfattat som cen-
trala både utifrån studier av tidigare forskning och utifrån analysarbetet 
av min tidigare empiri. Av de fyra intervjuerna med ungdomar och de 
fyra intervjuerna med föräldrar valde jag ut ett fall där en 19-årig ung 
man hade intervjuats och ett fall där en förälder som var ensamstående 
mamma till en 14-årig flicka hade intervjuats. Bägge dessa fall valdes ut 
för att de teman som jag ville undersöka var centrala i bägge dessa 
informanters berättelser. Materialet var rikt och omfattande och jag 
bedömde att det skulle lämpa sig för en fördjupad analys. 

Min avsikt har varit att dessa fyra fördjupade fallstudier ska inne-
hålla några av de drag som brukar nämnas som utmärkande för kvalita-
tiva fallstudier. Fallstudier kan göras på många olika sätt. Merriam (1994) 
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menar att det är fyra drag som är utmärkande för kvalitativt inriktade 
fallstudier. Det är de partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induk-
tiva kännetecknen. Det partikularistiska kännetecknet innebär att fall-
studien fokuserar på en viss situation, händelse eller person. Det de-
skriptiva draget kännetecknas av beskrivningen av fallet, där en tät och 
detaljrik redovisning av fallet är viktig. De heuristiska draget framträder 
genom den nya kunskap som fallet genererar och det induktiva draget 
utgörs av forskarens syfte av att snarare upptäcka än att verifiera (a.a.). 

Analysen av den fördjupade fallstudien 

Jag var alltså intresserad av att i de här fördjupade fallstudierna förstå, 
utifrån den familjeorienterade arbetsmodellen och den traditionellt 
byråkratiskt orienterade arbetsmodellen, socialsekreterarnas samtal om 
sitt arbete med ungdomar som rymt och kastats ut hemifrån. Dess-
utom ville jag förstå hur en ungdom och en förälder beskrev och för-
stod fenomenet. Den tidigare analysen av gruppintervjuerna hade, för-
utom kategoriseringen i de två arbetsmodellerna, generat några frågor 
som jag nu valde att ställa till texterna och vid analysen av de fyra fal-
len. Jag ville i analysen ställa frågor som: Hur förstås och beskrivs fenomenet 
att ungdomar rymmer och kastas ut av socialsekreterare, ungdom och förälder? 
Hur framtonar och beskrivs den unge i de respektive fyra fallen? Hur framtonar 
och beskrivs socialtjänstens roll i de respektive fyra fallen? 

I analysen av de två gruppintervjuerna ville jag huvudsakligen foku-
sera på socialsekreterares tal om och framställning av fenomenet me-
dan jag i ungdomsintervjun och föräldraintervjun var mer intresserad 
av deras beskrivningar av fenomenet och vilken betydelse och innebörd 
de gav denna händelse att rymma och kastas ut hemifrån. 

Berättelser, förklaringar och argument som analysenhet 
Trots denna skillnad av fokus i analysen av de fyra fallen har inspiration 
från sociolingvistisk diskursanalys och narrativ teori och metod varit 
värdefull i analysarbetet. I analysen av ungdoms- och föräldraintervjun 
har jag haft hjälp av att hitta teman och tolka materialet utifrån framför-
allt narrativ metod där tolkningsarbetet har centrerats kring frågan: Vad 
är poängen, vilken betydelse vill ungdomar och föräldrar framhålla i för-
hållande till fenomenet i sina respektive berättelser? I analysarbetet med 
gruppintervjuerna har också inspiration från sociolingvistisk diskursana-
lys varit värdefull för att förstå hur socialsekreterare resonerar om detta 
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fenomen. Vid tidigare genomläsningar av mitt intervjumaterial hade 
jag funnit att det innehöll berättelser av olika slag. Dels fann jag hela 
berättelser och delar eller fragment av berättelser, men materialet inne-
höll också förklaringar och argument för en särskild ståndpunkt. Inne-
hållet och strukturen av materialet bedömdes därför vara lämpligt för 
en analys med hjälp av sociolingvistiska och narrativa analysverktyg. 
Genom att använda berättelser, delberättelser, förklaringar och argu-
ment som analysenhet, skulle jag kunna skapa förutsättningar för att få 
en helare och fördjupad bild av detta fenomen. 

Samtalet som analysenhet 

Att använda språket som analysenhet innebär inte att enbart beskriva 
och återge vad som sägs i berättelser och förklaringar. Det är ett analys-
verktyg som söker meningen och innebörden i texten, dels utifrån 
innehållsanalyser, dels utifrån hur samtalet semantiskt och syntaxiskt är 
strukturerat. Riessman (1993) skriver att det vi tolkar som mening är 
något kontextuellt och föränderligt. 

Meaning is fluid and contextual, not fixed and universal. All we 
have is talk and texts that represent reality partially selectively 
and imperfectly (a.a., s. 15). 

Vid tolkningen av dessa fyra fall var min avsikt att läsaren skulle få 
möjlighet att orientera sig om i vilken kontext intervjun hade gjorts, 
hur dialogen hade formats och hur samkonstruerandet av samtalet 
hade sett ut (Riessman 1993; Mishler 1986a). Riessman framhåller den 
narrativa analysens förtjänst på bekostnad av den mer traditionella 
kvalitativa analysmetoden av intervjumaterial. Där, menar hon, strimlas 
intervjun sönder till olika delar och läsaren förlorar på så sätt kontrol-
len över hur delarna hänger ihop med helheten och dess förhållande till 
kontexten. Författaren till texten blir den som kommer att tolka texten 
åt läsaren, utan att alternativa tolkningar blir möjliga för läsaren att 
göra själv. Texten får på så sätt inte framträda i egenskap av all den 
mångtydighet och komplexitet som den representerar (Riessman 1993). 
Men den traditionella kvalitativa metoden och narrativ metod går 
mycket väl att användande på samma material och kan komplettera 
varandra. Riessman har framhållit att dessa bägge metoder mycket väl 
går att kombinera exempelvis vid en tvåstegsanalys, där ett material 
först analyseras på ett kvalitativt traditionellt sätt och där teman och 
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analysspår som framträder ur den första analysen sedan djupanalyseras 
med hjälp av narrativ metod (Reissman 2001). 

I verksamheter där språklig interaktion är ett huvudinslag, som i 
socialt arbete, fungerar språket som ett medel för att uppnå verksamhe-
tens syfte. Talandet i egenskap av talgenre41 blir ett redskap för att 
uppnå det målet. ”Det är i språket som byråförlagt socialt arbete konstitueras ” 
(Fredin 1993, s. 44). 

Genom språket formas och omformas diskurser och de ramar och 
definitioner som olika begrepp får. Diskurser som formar föreställ-
ningar och förståelse av att ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån 
hos socialsekreterare kan återfinnas i berättelser, förklaringar, argumen-
tation och annat ”prat” om detta fenomen vilket framställdes i de 
gruppintervjuer jag genomfört med socialsekreterare. För att förstå och 
kunna analysera dessa har jag använt mig av olika analytiska verktyg 
som alla har det gemensamt att de används i analys av det vi kallar för 
talad diskurs eller samtal. 

Vad är en berättelse? 
Aristoteles har sagt att en berättelse har en början, en mitt och ett slut 
(Riessman 1993). Denna grundläggande strukturering av ett händelse-
förlopp i en berättelse har forskare sedan dess varit ense om och be-
redda att acceptera som en vanlig berättelsestruktur. I dagens samhälls-
vetenskapliga forskning ges berättelsebegreppet en vid definition 
(Hydén & Hydén 1997). 

Den mer övergripande termen narrativ, som allt mer kommit att 
användas i forskningssammanhang, speglar bredden av begreppet. Det 
är en term som vidgar definitionen av en berättelse till att också kunna 
vara en historia, rapport, anekdot, reportage, plan eller redogörelse 
(Adelswärd 1990). 

Men trots användandet av den övergripande termen narrativ, kvar-
står frågan vilka kriterier som bestämmer gränserna för vad som kan 
räknas som en narrativ och vad som inte kan definieras in under det 
begreppet. Några kriterier framträder som mer oundgängliga än andra, 
vilka också forskare mer eller mindre samlats kring i sökandet efter vad 
                                                 
41  Inom samtalsforskningen förekommer begreppet genre. Bakhtin (1986) menar att 

människor är beroende av användningen av talgenrer. Olika talgenrer följer vissa 
grundläggande och återkommande mönster som vi lär oss på samma sätt som mo-
dersmålet genom andras och eget tal inom en social verksamhet. De olika talgenrer-
na kan kännas igen genom sin speciella språkliga stil vad gäller struktur och teman. 
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som gör muntligt prat eller skriven text till en narrativ.42 Ju fler av dessa 
kriterier som en narrativ uppfyller ju mer typisk kan den anses vara. De 
som endast uppfyller några av dessa kriterier kan ses som atypiska 
exempel på narrativ (Eriksson 1997). 

Det är tre kriterier som Adelswärd (1990) hänvisar till. Det första 
kriteriet är att en narrativ behandlar händelser i det förflutna. Det 
andra är att det i en narrativ måste vara möjligt att uppfatta en poäng. 
Det tredje kriteriet är att en narrativ är en text som innehåller vissa struk-
turella element. 

Evalueringen eller poängen med narrativen är själva centrum i 
berättelsen enligt Labov (1972b). En narrativ karaktäriseras av att den 
måste vara värd att berätta och ha ett så kallat berättarvärde. Den måste 
innefatta en central och problematisk händelse. Poänger i en narrativ 
kan vara av olika slag. Vad berättaren gör genom att framställa en po-
äng är att argumentera för att berättelsen är intressant och därför 
förtjänar att framföras, att man ska kunna dra några slutsatser eller inta 
ståndpunkter gentemot det som skildrats och de inblandande männi-
skorna i narrativen (Adelsvärd 1997; Eriksson 1997). 

Ett annat av kriterierna handlar om att en narrativ är en text som 
innehåller vissa strukturella element. En av dessa strukturer är den som 
Labov (1972b) har presenterat där evalueringen eller berättelsens poäng 
har en framträdande plats. Men det finns även andra strukturer att för-
stå en narrativ. Riessman nämner att ett sätt att ytterligare förstå 
strukturen i en berättelse är att se den som en representation för indivi-
ders uppträdande eller framträdande av sig själv. When we tell stories about 
our lifes we perform our preferred identities, skriver, Riesmann (2001). När 
hon presenterar framträdandet som ett analytiskt verktyg för att förstå 
samtal och berättelser, refererar hon till Erving Goffmans analytiska 
verktyg (1967, 1981, 1998) som de dramaturgiska metaforerna som 
scen, publik, karaktär, att upprätthålla sin identitet och face som repre-
senterar den yttre imagen. 

Den sociala grammatiken 
I det dagliga sociala livet ingår människor i olika sammanhang och mö-
ten med varandra. Detta vardagliga samspel är beroende av nästan 
omärkliga samband mellan vad vi uttrycker med mimik och kropp och 

                                                 
42  I detta arbete likställs begreppet berättelse med narrativ som är den term som 

Labov (1972b) använder.  
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vad vi säger med ord. Vi använder dessa uttrycksmedel för att signalera 
vissa innebörder och att dölja andra. 

Som tidigare beskrivits används Goffmans analys av socialt samspel 
och dess grammatik i analyser av berättelser men också i annan socio-
lingvistisk diskursanalys (Schiffrin 1994). 

Erving Goffman har analyserat och utvecklat begrepp som frilägger 
mönster och skapar förståelse av det vardagliga komplicerade sociala 
samspelets grammatik. Enligt honom är det subtila mekanismer som 
kännetecknar den moderna människans sociala interaktion. Goffman 
använder teatern som metafor när han analyserar den sociala inter-
aktionen. I sin dramaturgiska modell betraktar han socialt liv som om 
det utfördes på en teater av olika aktörer. Han menar att de sätt vi age-
rar på styrs av den roll vi har vid en given tidpunkt. Människor är 
mycket känsliga för hur andra uppfattar dem och använder sig av olika 
former av intrycksstyrning för att försäkra sig om att andra reagerar på 
dem på ett önskvärt sätt. Goffman menade att en stor del av det som 
sker i människors sociala samspel kan delas upp i ”bakre” och ”främre” 
regioner. I den främre regionen ingår människor i ett socialt samspel 
där de agerar i formella eller stiliserade roller. De befinner sig så att 
säga på scenen. Den bakre regionen kan liknas vid kulissen på teatern. 
Där kan man slappna av, släppa masken, vara mindre formell och bete 
sig på ett sätt som inte vore passande om man befann sig ”på scenen” i 
den främre regionen. Det krävs, enligt Goffman, ett subtilt samarbete 
mellan de som agerar i den främre regionen. Här för han in team-
begreppet. Ett team är, enligt Goffman, en samling individer som sam-
arbetar i framställningen av en rutin. Teammedlemmarna kittas sam-
man av ömsesidigt beroende och av en förtrolighet som utvecklas mellan 
dem. För att framställningen i den främre regionen inför ”publiken” 
ska bli som man önskar är deltagarna beroende av varandras outtalade 
lojalitet. De är tvungna att lita på varandra i intervjusituationen, att 
ingen av dem faller ur ramen och saboterar framställningen på något 
sätt. I det här fallet kan ”publiken” definieras som intervjuaren och i ett 
vidare perspektiv de presumtiva läsarna av arbetet. En teammedlem är 
en individ i gruppen, vars dramaturgiska arbete alla andra teammed-
lemmar är ömsesidigt beroende av för att skapa eller bygga upp en 
given definition av situationen (Goffman 1998). 

Face är ett annat av Goffmans begrepp (1967). Han definierar det 
som den positiva sociala värdering en person tillskriver sig utifrån den 
position andra uppfattar att han har i ett specifikt sammanhang. Face 
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representerar den yttre imagen som individer tillskriver sig själva. Det 
finns en universell önskan hos individer att bli erkända och bekräftade i 
sin yttre image, samtidigt som det också finns en motsvarande rädsla 
hos individer för att bli underkända och nedvärderade i förhållande till 
deras bild av sig själva. Vi har ett uttryck i svenska språket som beskri-
ver rädslan för att underkännas i det sociala spelet och kan associeras 
till Goffmans begrepp face; att tappa ansiktet. Innebörden i det ut-
trycket handlar om att fasaden rämnar och att det ”facework” som 
individer ägnar sig åt för stunden inte fungerade. I interaktion med 
andra är individer hela tiden utsatta för risken att imagen hotas på olika 
sätt. Det finns olika strategier att använda sig av i samspelet med andra 
för att upprätthålla en interaktion där imagen hotas i så liten utsträck-
ning som möjligt. Ju större risk det finns för att imagen ska hotas ju 
mer av förhandlande och indirekt kommunikation följer. En person 
med makt kommer följaktligen använda sig av mer direkthet och öppen-
het i kommunikationen än en person med mindre makt (Goffman 1981; 
Cederborg 1994). 

Argumentation och förklaringar  
Vad gäller analyser av ”prat” som produceras i den typ av verksamhet 
som socialsekreterare arbetar i tänker jag mig att studerandet av för-
klaringar och argumentation är relevanta, eftersom verksamheten präg-
las av att tjänstemän i så hög utsträckning handlar utifrån moraliska 
ställningstaganden vilka kräver och får sin legitimering bland annat ge-
nom samtal (Hydén 1995; Egelund 1997; Parton, Thorpe, Wattam 1997). 

En forskarintervju genererar inte bara berättelser utan har på 
många sätt en redovisande karaktär. Ett sätt att analysera social-
sekreterares ”prat” under en gruppintervju om ungdomar som rymmer 
och kastas ut hemifrån var att undersöka argumentation för en viss 
attityd eller ståndpunkt (Reimers 1999). När socialsekreterarna upp-
manades att förmedla hur de såg på ungdomar som lämnar sitt hem på 
detta sätt förmedlade de en attityd i förhållande till frågeställningen. 
Det de fortsättningsvis berättade och redogjorde för skedde utifrån den 
grundläggande attityden som de ville få berättigad. Den kontext som 
en forskarintervju utgör kan ha bidragit till socialsekreterarnas vilja att 
argumentera för sin sak utifrån att de kunde uppfatta sig som ifråga-
satta eller föremål för granskning av intervjuaren. Den argumentation 
som framförs kan ses som uttryck för socialsekreterares attityd och 
ståndpunkt i frågan om ungdomar som rymmer och kastas ut hem-
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ifrån. Genom den framförda argumentationen dras lyssnaren in i 
skeendet och det perspektiv som argumentationen framhäver. Syftet 
med samtalet i form av en argumentation kan förstås som ett medel att 
på ett övertygande sätt få forskaren att dela perspektiv med teamet och 
tolka verkligheten på samma sätt som dem (Reimers 1999). 

Billing (1988) menar att common-senses-kunskap, som också ingår 
i socialsekreterares kunskapsområde rymmer motsatser och dilemman. 
I situationer där motstridiga teman står mot varandra och förorsakar 
till synes svåra val överväger människor dessa valsituationer genom det 
som Billing (a.a.) beskriver som en argumentationsprocess. Han menar 
att det finns en nära koppling mellan tänkande och argumentation. Att 
tänka innebär att också i en mening argumentera vare sig det sker på ett 
inre plan i en tyst dialog eller i interaktion med andra i ett artikulerat 
samtal. För att förstå en människas position i förhållande till ett feno-
men måste vi samtidigt förstå vilka motsatta positioner som underför-
stått eller öppet avvisats genom den yttre eller inre argumentationen. 
Olika fenomens betydelse går, enligt Billing (a.a.), att finna i den argu-
mentativa kontexten.43 Att studera argumentationsprocessen kan, enligt 
Billing (a.a.), ge kunskap om hur exempelvis socialsekreterare löser 
olika dilemman de står inför i sitt arbete med ungdomar som rymmer 
och kastas ut hemifrån, och hur de argumenterar för de ställningstagan-
den de gör. 

Förklaringar som analyskategori används vid mikrosociologiska stu-
dier av samtal för att avtäcka hur den sociala ordningen konstrueras. 
Redovisningar och förklaringar definieras som språkliga yttranden, 
vilka syftar till att reparera brott, tveksamheter eller otydligheter som 
uppstått i interaktionen på grund av en pinsam handling eller krän-
kande yttrande. Det som är besvärande i situationen neutraliseras ge-
nom redovisningen eller förklaringen. Att studera redovisningar och 
förklaringar ger kunskap om de outtalade värderingssystemen, de nor-
mer för moral och rationellt handlande som individer använder sig av. 
Att kunna förklara sig och redogöra för sina handlingar är något indivi-
der strävar efter för att bli betraktade som kapabla medborgare med 
moraliskt ansvar. Analys av redovisningars förekomst och betydelse är 
en metod att klarlägga de värderingssystem - egna och andras - som 

                                                 
43  Att socialsekreterare ställs inför olika val och dilemman i sitt beslutsfattande har 

framkommit i annan forskning om socialsekreterares arbete i den sociala barna-
vården (Claezon 1987). 
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styr människor i olika kontexter (Adelswärd 1997, s. 228, 1997; Scott & 
Lyman 1968). 

Redovisningar och förklaringar betraktas som svar på beskyllningar, 
uppfordrande frågor eller andra yttringar som avkräver berättaren en 
förklaring, eller så kan de ses som svar på underliggande implicita ifråga-
sättanden. Organisationer förser på ett systematiskt sätt deras medlem-
mar med olika förklaringar som de kan använda vid olika typer av situa-
tioner. I det byråkratiska regelsystemet är förklaringar en del av den 
legitimerande process som försvarar åtgärder mot klienter, som om de 
vore riktade mot klienten för hans/hennes bästa (Scott & Lyman 1968). 

I de två fallstudier av gruppintervjuer med socialsekreterare uppfat-
tar jag socialsekreterarnas förklaringar och redovisningar som uttryck 
för en vilja att försöka besvara mina frågor. Men jag uppfattar att de svar 
som levererades innehöll så mycket mer än ett enkelt svar på en fråga. 
De förklaringar som framställdes ser jag därför som ett uttryck för det 
som socialsekreterare tyckte var viktigt att förklara och att de kan tolkas 
som att de på så sätt legitimerade sitt handlande som utan dessa förklar-
ingar skulle kunna ha uppfattats som fel eller klandervärt på något sätt. 

Forskarrollen 

När jag gjorde mina första intervjuer på Stockholms gator med ungdo-
mar som kunde förmodas vara ”gatubarn” var frågan om rymmande 
och utkastade ungdomar helt ny för mig. Eftersom jag under många år 
arbetat kliniskt som familjeterapeut inom den öppna barnpsykiatrin i 
Stockholm hade jag sedan tidigare lång erfarenhet av att träffa ungdo-
mar och deras föräldrar som frivilligt hade sökt sig till den öppna barn-
psykiatrin på grund av problem av olika slag. Jag kan inte påminna mig 
att jag som kliniker har fört samtal med ungdomar som specifikt har 
rymt eller kastats ut hemifrån. På så sätt närmade jag mig mitt forsk-
ningsobjekt utifrån att det var nytt och obekant för mig. Jag var där-
emot väl insatt som praktiker i de tankemodeller som handlar om 
familjemönster, familjesystem, barn och ungdomars utveckling och fri-
görelseproblematik hos ungdomar och föräldrar. Denna förförståelse 
har visserligen varit till hjälp i forskningsprocessen, men också i viss 
mån skymt sikten. Under arbetets gång har det varit viktigt för mig att 
distansera mig från dessa tankemodeller och söka nya kunskaper delvis 
för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och granska tidigare före-
ställningar som jag själv varit väl förtrogen med. 
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När jag gjorde mina första intervjuer med ungdomar tyckte jag att 
jag ganska lätt kunde förstå innebörden i de olika berättelser som ung-
domarna presenterade. Ju längre tiden har gått och ju fler perspektiv 
jag mött på min forskarresa desto mer komplext och svårt har det blivit 
att förstå och beskriva innebörder och föreställningar som jag funnit i 
mitt material. 

Under min forskningsprocess har pendelrörelsen mellan intervjuar-
betet med ungdomar, föräldrar och socialsekreterare och ett mer teore-
tiskt sökande efter förståelse och teorier om fenomenet varit viktig. 
Denna pendling mellan ett sökande efter mönster och teman, kontras-
ter och diskrepanser i empirin och en ständigt pågående kunskapspro-
cess, där den teoretiska förståelsen varit viktigt, har hjälpt mig att både 
vara nära mitt material och samtidigt hålla en behövlig distans till det. 

Jag tycker att jag också har haft hjälp av mitt tidigare arbete som fa-
miljeterapeut, framförallt under själva intervjusituationerna. Det 
kunskaper och erfarenheter jag har med mig från mitt kliniska arbete 
har haft betydelse i arbetet med att få access till ungdomars, föräldrars 
och socialsekreterares berättelser. Att skifta perspektiv och lyssna till 
olika röster och olika berättelser som kan stå i kontrast till varandra har 
jag tidigare erfarenhet av. 

Resultatens giltighet och 

generaliserbarhet 

Eftersom jag har haft för avsikt att utifrån en kvalitativ ansats undersöka 
fenomenet med ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån utifrån 
socialtjänstens förståelse av det, måste frågor om resultatens generaliser-
barhet, reliabilitet och validitet diskuteras utifrån de premisserna. 

Jag har också i detta arbete, som komplement till den kvalitativa an-
satsen, undersökt fenomenet att rymma och kastas ut hemifrån utifrån 
en kvantitativ utgångspunkt. Min avsikt har i det sammanhanget varit 
att ge en bild av fenomenets yttre karaktäristika under en given tid. 
Populationen som undersöks är storstadsungdom som av socialsekrete-
rare bedömts tillhöra kategorin ungdomar som rymt och kastats ut 
hemifrån och som därför kommit i kontakt med socialtjänsten. Denna 
bakgrundsbild av fenomenet utgör en utgångspunkt för det som social-
sekreterare i den kvalitativa studien refererar till som rymmande och 
utkastade ungdomar. Den ger dock ingen total bild av ungdomar som 
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har rymt och kastats ut hemifrån. Denna kvantitativa beskrivning av 
fenomenet ska ses som ytterligare ett sätt att utifrån några variabler be-
skriva det. Sammantaget bör dock kombinationen av kvalitativa och kvan-
titativa analyser och kunskapen från tidigare forskning kunna generera 
ny kunskap om fenomenet, samt stärka den inre validiteten i studien. 

I kvalitativ forskning är frågan om validitet knuten till frågan om 
vad kunskap är (Kvale 1997). Sökandet efter en absolut och säker kun-
skap ersätts, menar Kvale (a.a.), med föreställningen om försvarbara kun-
skapsanspråk. Validering kommer då att vila på forskarens hantverks-
skicklighet, med inslag av ett kontinuerligt kontrollerande, ifrågasättan-
de och teoretiskt tolkande av upptäckterna. 

Att en doktorsavhandling, som egentligen är en lärlings verk, ock-
så skall hålla hög kvalitet hantverksmässigt är något som möjligtvis 
tillgodoses genom själva arbetsprocessen, där den forskarstuderande 
kontinuerligt diskuterar sin studie från uppläggningen av den tills det 
sista ordet är skrivet. Jag har haft förmånen att under hela forsknings-
processen ha tillgång till handledare och kollegor som kritiskt gran-
skat mina forskningssteg. Detta har inneburit att arbetsprocessen haft 
en karaktär av genomskinlighet, där mina tolkningar och resultat har 
stötts och blötts i en ständigt pågående diskussion. Detta talar för att 
valideringen av denna studie har varit inbyggd i forskningsprocessen, 
med ständig kontroll av forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet 
och tillförlitlighet (a.a. s.219). 

Validering av kvalitativa studier kan också innebära att kunskapsan-
språken prövas i en dialog. Den kan liknas vid en bildningssträvan, där 
sanningen utvecklas genom kommunikation som påverkar både fors-
kare och intervjupersoner. Jag har haft många tillfällen att kommuni-
cera med ungdomar, föräldrar och socialsekreterare om min forskning 
under arbetets gång. Det har skett dels som föreläsare och genom att 
jag återkommit till arbetsgrupperna av socialsekreterare som jag inter-
vjuat och kunnat fortsätta en dialog vid de individuella intervjuer jag 
har gjort. 

Ytterligare ett sätt att tillgodose validitetskraven i denna studie är att 
ta ställning till om det empiriska material som socialsekreterare har pres-
enterat faktiskt speglar det som dominerar deras arbete och att de har 
givit mej en konsistent och trovärdig bild av det undersökta fenomenet. 

Jag har uppfattat att motivationen hos socialsekreterarna att deltaga 
i studien varit god. Under intervjun fördes en öppen diskussion utifrån 
mina frågeområden. Socialsekreterarna lämnade detaljerade och rika 
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beskrivningar av sina föreställningar och konstruktioner av fenomenet. 
Det fanns också en påfallande likhet i beskrivningarna och resone-
mangen om fenomenet mellan de olika arbetsgrupperna. Genom att 
socialsekreterare både intervjuades individuellt och i grupp har jag kun-
nat upptäcka att många av de föreställningar om fenomenet som pre-
senterades under gruppintervjun också fanns representerade i de indi-
viduella intervjuerna. 

I kvalitativ forskning kan reliabiliteten bland annat prövas genom 
att forskaren så detaljerat som möjligt beskriver forskingsprocessen och 
därmed möjliggör för utomstående bedömare att kunna ta ställning till 
de tolkningar som forskaren har gjort. Min avsikt har varit att i det här 
metodkapitlet ge en utförlig beskrivning av hur denna studie har 
genomförts, vilka metoder som använts, hur analys och tolkningsarbete 
har genomförts, vilka val och ställningstaganden som gjorts under ar-
betets gång. I resultatkapitlen presenteras också rikligt med citat och 
datareferenser. Sammantaget skapar det förutsättningar för läsaren att 
ta ställning till analys, tolkningar och slutsatser av arbetet. 

I diskussionen om generaliserbarhet inom den kvalitativa forsk-
ningstraditionen framhålls bland annat att det är användaren av forsk-
ningens resultat som bedömer möjligheten till generaliseringar och an-
vändbarhet av resultaten på sitt eget område. För att användaren ska 
kunna få vägledning från resultaten av en studie till en annan liknade 
situation är det viktigt att forskaren tillhandahåller rikligt med informa-
tion för att en sådan generalisering ska kunna göras. 

Min förhoppning är att denna studies resultat är så detaljerat be-
skrivna så att det möjliggör för generaliseringar till andra grupper av 
ungdomar inom den sociala barnavården än den undersökta. Detta 
fenomen har på många sätt likheter med andra typer av fenomen som 
kan göra att ungdomar kommer i kontakt med socialtjänsten. 

I förhållande till detta fenomen finns teman och mönster som 
också har en generell karaktär som exempelvis autonomi och kontroll, 
vuxenblivandeprocesser, synen på ungdom och problem, synen på 
ungdomar som individer och i förhållande till familj och samhälle. Jag 
föreställer mig därför att de kunskaper som kommit fram i studien har 
större räckvidd än att bara gälla för ungdomar som rymmer och kastas 
ut hemifrån utan också kan generaliseras till andra områden inom den 
sociala barnavården där ungdomars position, inflytande och väg till 
vuxenblivande diskuteras. 
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Kapitel 5 

Om 96 ungdomar som rymt  
och kastats ut hemifrån 

I det här kapitlet ska jag teckna en bakgrundsbeskrivning av gruppen 
ungdomar som lämnat sitt hem på grund av rymning och utkastning 
och som har kommit till socialtjänstens kännedom i Stockholms kom-
mun. Framställningen kommer att behandla frågan om hur vanligt det 
är att ungdomar lämnar hemmet på detta sätt- totalt sett och i relation 
till kön och etnisk bakgrund. Hur ungdomarnas familjebakgrund och 
deras egen problembakgrund ser ut och vilka insatser som riktas till 
ungdomarna och deras familjer från socialtjänstens sida. 

Dessa data baseras på socialsekreterares skattningar och beskriv-
ningar av ungdomar med denna erfarenhet, utifrån journalanteckningar 
i 96 ärenden som var aktuella under undersökningsåret 1997. Data 
samlades in genom individuella intervjuer med 49 socialsekreterare 
som vid tillfället var ansvariga handläggare i respektive ärende. Social-
sekreterarnas svar baseras både på information från journalanteck-
ningar och på övrig information som inte dokumenterats i journalerna. 
Eftersom datainsamlingen bygger på socialsekreterares beskrivningar, 
begränsar det vilka slutsatser som kan dras angående omfattningen av 
problemet. Jag har ändå, givet dessa brister, tyckt att det finns anled-
ning att utifrån dessa uppgifter föra ett resonemang om problemets 
storlek och hur det förhåller sig till kön och etnisk bakgrund. 

Det finns ingen tillgänglig officiell statistik att tillgå som närmare 
redovisar Socialtjänstens hela arbete med ungdomar, ej heller dess ar-
bete med gruppen ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån. 
Omfattningen och karaktären på ungdomars problem som Socialtjäns-
ten arbetar med är alltså svårt att få något helhetsgrepp om. 

Socialstyrelsen för dock kontinuerlig statistik över vårdinsatser 
som riktas till barn och ungdomar enligt SoL och LVU, så väl som 
tillsättande av kontaktfamilj/person och insatser som familjehem eller 
vård på institution. 
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Antal ungdomar som  

rymmer och kastas ut hemifrån 

Ungdomar mellan 16-24 år utgjorde år 1997 tio procent av Stockholms 
kommuns totala befolkning (Liljeholm 1999). Det är en liten grupp 
ungdomar44 av dessa tio procent som jag vill teckna en bakgrundsbild 
av. Endast ungdomar som har rymt och kastats ut hemifrån och därför 
kommit i kontakt med socialtjänsten i Stockholms kommun är i fokus 
för mitt intresse. 

Den sociala barnavården arbetar huvudsakligen med ungdomar. 
Tonåringar utgör exempelvis hälften eller mer av alla barn som påbör-
jade dygnsvård under åren 1983-1999. Denna bild, att det framförallt är 
ungdomar som utgör en majoritet av de som är aktuella inom den soci-
ala barnavården, framkommer dock sällan. Intresset för de små bar-
nens situation förefaller vara störst i den offentliga diskussionen (Clae-
zon 1987; Vinnerljung 2001). 

Olika andel ärenden i socialdistrikten 
Andelen ungdomar i befolkningen skiftar mellan olika områden i 
Stockholm. Störst är andelen ungdomar i Rinkeby stadsdelsområde, 
med nära 15 procent. Även i Kista, Spånga-Tensta och Skärholmens 
stadsdelsområde är andelen ungdomar högre än genomsnittet i staden 
med 11-12 procent. Lägst andel ungdomar finns i Maria-Gamla stan, 
med knappt 9 procent (Liljeholm 1999). 

Som det går att utläsa av tabell 1:1 var det i genomsnitt 5 promille 
av samtliga ungdomar i Stockholm som kom i kontakt med socialtjäns-
ten för att de hade rymt och kastats ut hemifrån. Högst var andelen i 
socialdistrikt 8 med 13 promille och i socialdistrikt 12 med 11 promille. 
Lägst var andelen i socialdistrikt 1 och socialdistrikt 15 med 2 promille 
vardera. Ser man till antal rymningar och fall där ungdom kastats ut 
hemifrån i relation till genomströmningen av antal ungdomsärenden på 
socialdistrikten, utgör dessa i genomsnitt 8 procent. Dessa ärendens 
andel av samtliga ungdomsärenden varierade dock avsevärt mellan 
distrikten, från endast enstaka procent till 22 procent i andel. 

                                                 
44  Det finns förmodligen ett mörkertal bland ungdomar som periodvis vistas borta 

eller som tvingas hemifrån från sina familjer utan att det kommer till socialtjäns-
tens kännedom.  
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Tabell 1:1 Antal ungdomar som har rymt och kastats ut hemifrån och 
som var aktuella hos socialtjänsten under 1997. Totalt i relation till an-
tal boende ungdomar i området samt i relation till antal ärenden med 
ungdomar inom socialtjänsten. 

Social-
distrikt 

Antal 
som 
rymt 
och 

kastats 
ut 

Genom- 
strömning 
av ären-

den. Antal 
ungdoms-
ärenden 

Andel ung-
doms-
ärenden 
där ung-
domen 
rymt/ 

kastats ut 
(%) 

Totala 
antalet 
ungdo-
mar 13-18 
år som 
bor i 

distrikten  

Andel ungdo-
mar som rymt 
och kastats ut 
hemifrån av 
det totala an-
talet ungdo-

mar i distrikten 
(‰) 

1  5  265  2  2116  2 
2   14  100  14  2215  6 
3  10  45  22  1246  8 
4  8  100  8  1848  4 
5  10  80  13  1657  6 
6  6  60  10  1735  3 
7  8  100  8  1774  5 
8  14  120  12  1114  13 
9  7  200  4  1035  7 
10  9  200  5  1729  5 
11  10  50 20  2063  5 
12  26  180 14  2322  11 
13  14  125 11  1652  8 
14  11  116  9  3034  4 
15  6  100  6  3625  2 
16  14  135 10  3034  5 
17  8  250  3  2163  4 
Sd42  8  80 10  1248  6 
Sd43  4  20 20  632  6 
Sd4145       
Total 192 2326  8  36242   5 

 

                                                 
45  Vid tiden för insamlandet av empirin skedde omorganisationer av socialdistrikten 

i Stockholms kommun. Stadsdelen Aspudden omorganiserades till Hägerstens 
stadsdelsnämnd. Vid tiden för gruppintervjun fanns inte underlag nog för att un-
dersöka förekomst av undersökningsgruppen. 
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Ungdomarnas fördelning 

 beträffande ålder och kön 

Som framgår av tabellen 1:2, var det dubbelt så många flickor som 
rymde och kastades ut hemifrån. Det var 63 flickor och 33 pojkar som 
lämnade hemmet på detta sätt. Den största gruppen var 17 år. Av dessa 
17-åringar var flickorna dubbelt så många som pojkarna. Det återfanns 
också fler flickor bland 14-, 15- eller 16-åringarna. Den största gruppen 
ungdomar som hade denna erfarenhet var alltså över 15 år. Bland de 
yngre ungdomarna var det betydligt färre. Sammanlagt var endast fyra 
ungdomar som rymde och kastades ut hemifrån 13 år. 

Tabell 1:2 Ungdomarnas ålder (n=96) 

Ålder Flickor 
 (n=63) 

Pojkar  
 (n=33) 

 13  2  2 
 14  9  2 
 15  11  5 
 16  10  6 
 17  21  10 
 18  10  8 
Median  16  17 

Ungdomar med invandrarbakgrund 

Begreppet ”ungdomar med invandrarbakgrund” syftar inte på en 
homogen grupp ungdomar. Dessa ungdomar har alla olika ursprung. I 
denna beskrivning definieras invandrarbakgrund till de ungdomar som 
är födda utomlands eller har en förälder som är född i annat land än 
Sverige. Av de 96 ärenden som beskrivs, hade gruppen ungdomar 
många olika erfarenheter av invandrarskap. Ungdomarna kunde vara 
födda i Sverige med föräldrar som invandrat hit. De kunde vara födda i 
annat land och tillsammans med sina familjer invandrat hit. Den ena 
föräldern kunde vara av utländsk härkomst medan den andra var 
svensk. Ungdomarna kunde periodvis ha bott i sitt hemland och i Sve-
rige och de kunde själva ha invandrat hit till en släkting som tidigare 



Kapitel 5 

 108 

fanns i Sverige och lämnat sina föräldrar och syskon i hemlandet. De 
kunde ha blivit lämnade i Sverige av sina föräldrar som flyttat tillbaka 
till hemlandet och de kunde ha den ena förälder boende i hemlandet 
och den andra boende i Sverige. 

De flesta, 84 procent av ungdomarna mellan 16-24 år som bodde i 
Stockholms kommun 1997, var födda i Sverige. Cirka åtta procent av 
ungdomarna hade invandrarbakgrund och var födda i Sverige av två ut-
ländska föräldrar. Cirka 16 procent var således 1997 utrikesfödda. Det 
vanligaste födelselandet var Iran, Irak följt av Chile och Somalia 
(Liljeholm 1999). 

De utrikesfödda ungdomarna eller de födda i Sverige av utländska 
föräldrar är ojämnt fördelade mellan olika stadsdelsområden i Stock-
holm. I Rinkeby, Spånga-Tensta och Kista samt i Skärholmen och Skarp-
näck är det en stor andel av ungdomarna som är utrikesfödda eller födda 
i Sverige av utländska föräldrar. Största andel svenskfödda ungdomar 
med svenska föräldrar finns i Västerleds stadsdelsområde (a.a.). 

Som framgår av tabell 1:3 var det drygt hälften, 53 stycken av 96 
ungdomar, som hade rymt och kastats ut hemifrån som hade invandrar-
bakgrund. 

Det finns flera olika studier som visar att barn och ungdomar med 
invandrarbakgrund är överrepresenterade i socialtjänstens arbete och 
vid placeringar i familjehem och på vårdinstitutioner (Socialstyrelsen 
1998b; Hessle & Vinnerljung 1999; Lundström 2000). Även i denna 
studie framstår gruppen ungdomar med invandrarbakgrund som kraf-
tigt överrepresenterad i förhållande till sin andel av den totala gruppen 
ungdomar i Stockholm. Tabell 1:3 visar också att det var en relativt 
jämn fördelning mellan flickor med svenskt ursprung och flickor med 
invandrarbakgrund som rymde och kastades ut hemifrån. Bland pojkar 
var det 20 ungdomar med etniskt ursprung från andra länder av de 33 
pojkarna totalt som hade rymt och kastats ut hemifrån. 

Tabell 1:3 Antal ungdomar som rymt och kastats ut hemifrån förde-
lade efter invandrarbakgrund och kön (n=96) 

 Invandrarbakgrund Ej invandrarbakgrund 

Flickor 33 30 
Pojkar 20 13 
Total 53 43 
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Att rymma och bli utkastad 

Som framgår av tabell 1:4 hade den största gruppen, 63 ungdomar, 
rymt hemifrån. Det innebar att de hade varit hemifrån utan föräldrar-
nas tillstånd under ett dygn eller mer och i samband med denna hän-
delse kommit i kontakt med socialtjänsten. Ungdomarna kunde ha 
rymt vid ett enstaka tillfälle eller vid flertal tillfällen. Ungdomarna 
kunde också ha varit frånvarande under en längre sammanhängande tid 
eller vid ett enstaka tillfälle, dock minst ett dygn. 

Elva av ungdomarna hade varit tvungna att lämna hemmet för att 
de var utkastade hemifrån. Det innebar att det hade kommit till social-
tjänsten kännedom att ungdomen inte kunde bo hemma för att föräld-
rarna av någon anledning inte accepterade det. I de flesta fallen beskrev 
socialsekreterarna att ungdomar blev utkastade i samband med konflik-
ter och våldsamma uppträden i hemmet. De kunde även bli utkastade 
för att de inte följde de regler och normer som familjen tyckte att de 
skulle leva efter. Det kunde också inträffa att föräldrar övergav ung-
domarna och därmed indirekt överlät ansvaret för dem till socialtjäns-
ten. Dessa ungdomar betraktades också som utkastade. 

Av de ungdomar som hade kastats ut var sex ungdomar 18 år, två 
17 år, en 16 år och två var 15 år. I tre fall var de unga övergivna efter 
att föräldrarna hade lämnat dem och flyttat till ett annat land. En av 
dem flyttade till egen lägenhet. De två andra placerades i HVB-hem. 
Två pojkar som kastades ut hemifrån hade varit aktuella hos social-
tjänsten under en längre tid och hade problem med eget missbruk, våld 
och kriminalitet. De placerades med hjälp av tvångslagstiftning på 
HVB-hem. I två fall handlade det om pojkar som hade konflikter 
hemma med en styvmamma, respektive med en ensamstående mamma. 
Den första pojken placerades först på en akutinstitution för att sedan 
placeras i ett stödboende. Den andra pojken placerades på ungdomsho-
tell för att sedan placeras på ett utredningshem. En flicka var boende 
hos sina morföräldrar. Hon blev utkastad då hennes pojkvän inte 
accepterades av dem. Hon placerades i familjehem. En annan flicka 
som var 17 år kastades ut då pappan ansåg att hon var vuxen nog att 
klara sig själv. Hon hade blivit misshandlad av föräldern. Hon placera-
des på en akutinstitution för att sedan placeras på ett ungdomshotell. I 
ett fall blev en flicka utkastad då hon inte följde föräldrarnas regler. 
Socialtjänstens insats blev familjesamtal i det fallet. I ett fall kastades 
flickan ut på grund av konflikter hemma. Flickan hade blivit misshand-
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lad och hon hade också problem med eget missbruk. Hon hade tidi-
gare varit placerad på ett § 12-hem. Vid detta tillfälle placerades hon på 
en akutinstitution. 

I 22 av de 96 ärendena uppgav socialsekreterarna att ungdomarna 
både hade rymt hemifrån och blivit utkastade. Det kunde innebära att 
ungdomar hade rymt vid ett tillfälle och blivit utkastad vid ett annat 
tillfälle. Det innebar att det var svårt att avgöra om de unga hade tving-
ats att lämna hemmet eller självmant lämnat det. Ungdomar kunde 
enligt socialsekreterare alltså lämna sitt hem på olika sätt och ge det 
olika innebörd. Även om de har rymt hemifrån kunde hans eller hen-
nes uppfattning vara att de hade tvingats hemifrån 

Bland de 96 ärendena var det 23 invandrarflickor som rymde 
hemifrån, jämfört med 22 flickor med svenskt ursprung. Bland pojkar 
som hade rymt hemifrån hade tio invandrarbakgrund och åtta svenskt 
ursprung. Ser man till dem som kastats ut hemifrån och rymt och blivit 
utkastade, dominerar ungdomar med invandrarbakgrund både bland 
pojkar och flickor. 

Tabell 1:4 Socialsekreterares uppgifter om förekomst av rymning och 
utkastning hemifrån. Antal (n=96) 

 Flicka  
inv. bak-
grund  

Flicka 
svensk 

Pojke  
inv. bak-
grund 

Pojke 
svensk 

Alla 

Rymt 23  22 10 8 63 
Utkastad 4  3 3 1 11 
Rymt/utkastad  6 5 7 4 22 
Total 33  30 20  13 96 

Föräldrars sociala bakgrund 

Beskrivningen av familjernas socioekonomiska status grundar sig på 
faderns och moderns utbildning och yrke. För frånvarande fäder saknas 
uppgift i 18 fall. Av sammanlagt 96 föräldrar som det fanns uppgift om 
var 36 av föräldrarna arbetslösa eller sjukskrivna. 25 var tjänstemän, 30 
var arbetare och fem föräldrar var egna företagare. Utbildningsnivån 
var generellt låg bland föräldrarna. Det var endast enstaka föräldrar 
som hade akademisk utbildning. 



Om 96 ungdomar som rymt och kastats ut hemifrån 

 111 

Nästan hälften, 42 av de 96 ungdomarna, levde med en ensamstå-
ende förälder. I de flesta fall modern, i undantagsfall fadern. Ungefär 
en fjärdedel, 23 av ungdomarna levde med föräldrar som var gifta och 
25 ungdomar levde i familjer där skilsmässa förekommit och familjen 
hade ombildats. Det kunde innebära att de biologiska föräldrarna de-
lade på vårdnaden om ungdomen och att en styvmamma eller styv-
pappa hade kommit in i familjen. I 6 fall förekom det att ungdomar 
bodde med en farbror, en syster eller annan släkting. I en majoritet av 
familjerna med en ensamstående förälder hade ungdomen erfarenhet 
av att föräldrarna hade gått igenom en skilsmässa. Det kunde innebära 
att kontakten med en biologisk förälder minskade eller upphörde i och 
med separationen. Några fåtal ungdomar som var utrikesfödda bodde 
med föräldrar som de, enligt socialsekreterarna, varit separerade från i 
många år eller som de aldrig tidigare hade träffat, eller med släktingar 
som de tidigare aldrig hade levt samman med. 

Enligt SCB:s uppgifter lever 65 procent av alla 17-åringar med båda 
sina biologiska föräldrar, till skillnad mot barn under ett år där 91 pro-
cent lever med sina biologiska föräldrar. Ju äldre barnen blir desto 
vanligare är det alltså att de lever i så kallade post-kärnfamiljer, det vill 
säga familjebildningar som skiljer sig från den traditionella kärnfamiljen 
där det biologiska föräldraskapet kan upprätthållas även om boende 
och vårdnadsarrangemang kan skifta (SCB;1999:3; Hydén 2001). 

Familjernas problembild och  

uppfostringsmönster 46 

Det är vanligt att socialtjänsten möter ungdomar som har problem i 
sina relationer till föräldrarna och det troliga är att också ungdomar 
som rymmer och kastas ut hemifrån återfinns i den gruppen. I en total-
studie av Sveriges kommuners socialtjänst arbete med ungdomar som 
genomfördes 1996, rankade socialsekreterare i 90 procent av landets 
kommuner familjers störda relationer som den vanligaste problembil-
den hos ungdomar som var aktuella hos socialtjänsten. I en lokal 

                                                 
46  När socialsekreterarna gav uppgifter om föräldrarnas uppfostringsmönster gjor-

des det utifrån några alternativ som jag presenterade för dem. Den valda kategori-
seringen av föräldrastilar är hämtade från Baumrinds forskning (1968). Hon skil-
jer mellan en auktoritativ, auktoritär och låt-gå-föräldrastil. En inkonsekvent för-
äldrastil är en blandform av ett auktoritärt och ett låt-gå- förhållningssätt.  
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undersökning av ett socialdistrikt i samma studie var relationsproblem 
mellan den unge och dess familj den vanligaste orsaken till att social-
tjänsten inledde en utredning (Socialstyrelsen 1998b). Vid en genom-
gång av dessa 96 ärenden där en ungdom hade rymt och kastats ut, 
uppgavs också relationsproblem och konflikter mellan ungdom och 
familj som en helt överskuggande problematik av socialsekreterare. I en 
majoritet, 65 av dessa 96 ärenden, beskrev socialsekreterare att kon-
fliktnivån var hög mellan ungdom och föräldrar och att konflikterna 
som utspelade sig mellan ungdom och föräldrar fanns med som en or-
sak till rymningen och utkastningen. Utifrån socialsekreterares beskriv-
ningar av konfliktsituationer mellan ungdomar och föräldrar och deras 
uppfostringsmönster har det framkommit i 55 ärenden att föräldrar be-
dömdes som auktoritära i sitt förhållningssätt till ungdomen (tabell1:5). 
Att vara auktoritär i sitt förhållningssätt kunde innebära att ungdomen 
uppfattade sig som för hårt hållen hemma och att det inte bedömdes 
att finnas något utrymme för dialog mellan förälder och ungdom. Istäl-
let för kompromiss och dialog präglades kontakten av disciplinering av 
ungdomen och att det pågick en maktkamp mellan föräldern och ung-
domen, där föräldrarna hävdade sin rätt att bestämma över ungdo-
marna. I många fall beskrevs det auktoritära förhållningssättet också 
innebära kränkningar, våld och misshandel som riktade sig mot ung-
domen. I 16 av de 96 ärendena uppvisade föräldrarna ett förhållnings-
sätt gentemot ungdomen som beskrevs som ett låt-gå mönster. Det 
innebar att föräldrarna var passiva och i vissa fall beskrevs som 
försumliga i förhållande till sina ungdomar. De hade inte förmåga att 
utöva tillräcklig kontroll över ungdomen. I 14 ärenden hade föräldrarna 
ett inkonsekvent förhållningssätt som innebar att de både var auktori-
tära och passiva i förhållande till sin ungdom. Det uppfostringsmön-
stret kunde framförallt hänföras till ärendena med flickor. I endast fyra 
ärenden beskrevs föräldrarna vara auktoritativa, det vill säga att de hade 
förmåga att vägleda sina ungdomar och lösa konflikter med dialogens 
och kompromissens hjälp. I sju ärenden hade socialsekreterare ingen 
uppfattning om föräldrarnas uppfostringsmönster. 

Av tabellen 1:5 framkom det att i gruppen ungdomar med invand-
rarbakgrund fanns den högsta andelen som uppfostrades auktoritärt. 
Det var i 35 av de  96 ärendena som detta mönster beskrevs. 
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Tabell 1:5 Uppfostringsmönster. Antal (n=96) 

 Flicka  
inv. bak-
grund  

Flicka 
svensk 

Pojke  
inv. bak-
grund 

Pojke 
svensk 

Alla  

Auktoritärt 22 12 13 8 55  
Låt-gå 4 6 3 3 16 
Inkonsekvent 4 8 1 1 14 
Auktoritativ 1 1 1 1 4 
Vet ej 2 3 2 - 7 
Total 33 30 20 13 96 

Familjeproblem under uppväxten 
I tabell 1:6 redovisas hur vanligt det var att problem som våld, miss-
bruk och sexuella övergrepp mot ungdomen hade förekommit i famil-
jen, enligt socialsekreterares bedömning. Jag har valt att endast redovisa 
dessa tre typer av problem som förekom i 76 av de sammanlagt 96 
familjerna. I 20 ärenden förekom ingen information om vare sig miss-
bruk hos föräldrar, våld i familjen eller sexuella övergrepp. I social-
sekreterares beskrivningar av familjernas problembakgrund fanns 
också information om andra problem som exempelvis konflikter med 
föräldrar, styvföräldrar, syskon och kulturkonflikter. 

Våld i familjen var den vanligaste problembakgrunden som social-
sekreterare angav. Det rapporterades i ungefär hälften av fallen. I unge-
fär en fjärdedel av fallen har missbruk hos föräldrarna angivits. Ungefär 
lika vanligt förekommande var sexuella övergrepp, vilket nästan enbart 
gällde flickor. Bland flickor angavs detta i 21 fall. 
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Tabell 1:6 Familjeproblematik under uppväxten. Antal (n=96) (flera 
alternativ möjliga) 

 Flicka  
inv. 
bak-
grund  

Flicka 
svensk 

Pojke  
inv. bak-
grund 

Pojke 
svensk 

Alla  

 n=33 n =30 n= 20 n=13  

Missbruk hos föräldern 7 15 2 3 27 
Våld i familjen 20 16 12 8 56 
Sexuella övergrepp 11 10 1 1 23 

Ingen av ovanstående- annat47 8 3 8 1 20 

 

Våld i familjerna 
Det var vanligt att socialsekreterare nämnde att de förekommit våld, 
misshandel och bråk i familjerna. I 20 fall bland invandrarflickorna 
nämndes våld som problem. I 16 fall bland flickorna med svensk bak-
grund angavs våld i familjen. För pojkarna med invandrarbakgrund 
gällde detta i 12 fall och för pojkar med svensk etnisk bakgrund i 8 fall. 
Dels förekom information om våldsamma uppträden i samband med 
konflikter som utspelade sig mellan föräldrar och ungdomar. Men det 
fanns också påfallande många berättelser som beskrev att våld hade 
riktats mot ungdomarna från föräldrarnas sida och att ungdomar hade 
blivit misshandlade av sina föräldrar. En grupp som särskilt drabbades 
var flickor med invandrarbakgrund. Av samtliga 33 flickärenden som 
gällde flickor med invandrarbakgrund angav socialsekreterare i 14 fall 
att flickor blivit slagna, misshandlade, hotade och i några fall mordho-
tade av föräldrar eller släktingar. Även bland pojkar med invandrarbak-
grund förekom att de blev misshandlade och slagna i sina familjer och 
att de blev utkastade och rymde till följd av att de inte anpassade sig till 
familjens normer. 

Men våld förekom även i familjer utan invandrarbakgrund. I dessa 
fall beskrevs våldet som en del av konfliktlösningen mellan ungdomar 
och föräldrar, där våldet både kunde riktas mot ungdomen och föräld-
rarna. Socialsekreterare gav beskrivningar av att ungdomar hade levt i 

                                                 
47  Här framkom beskrivningar av andra problem som exempelvis konflikter med 

föräldrar, styvföräldrar, syskon och kulturkonflikter.  
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en våldsmiljö under sin uppväxt. Dels att de själva hade blivit slagna 
och misshandlande som barn, dels att de hade varit vittnen till att mo-
dern hade blivit misshandlad i familjen. Det fanns också beskrivningar 
av våld som riktades mot ungdomarna av släktingar eller syskon och 
beskrivningar av ungdomar som var våldsamma mot sina föräldrar. 

Missbruk hos föräldrar 
I 27 av de 96 ärendena nämndes drog- och alkoholmissbruk hos 
föräldrar som en problembakgrund (tabell1:6). Detta var den vanligaste 
förekommande problembakgrunden som angavs bland flickor med 
svensk bakgrund (15). Därefter kom gruppen flickor med invandrar-
bakgrund med sju ungdomar. Socialsekreterare beskrev att ungdo-
marna som rymde och kastades ut hemifrån hade erfarenhet av föräld-
rars missbruk på olika sätt. Det förekom att ungdomarna hade förlorat 
kontakt med en av föräldrarna på grund av dennes missbruk. Ungdo-
mar kunde också ha växt upp i en missbruksmiljö under lång tid. I de 
flesta fall var det en förälder som var missbrukare. Det kunde både 
vara den föräldern ungdomen hade levt samman med eller den föräl-
dern som ungdomen hade en umgängesrelation med. Socialsekreterare 
beskrev missbruket hos föräldrarna som en del i en ofta komplex social 
problematik och som de menade hade haft en negativ inverkan på ung-
domens uppväxt. 

Alkohol- och drogmissbruk är en känd bakgrundsfaktor i uppväxt-
miljön bland barn och ungdomar som kommer i kontakt med social-
tjänsten. Forskning i England visade att andelen föräldrar som miss-
brukade ökade i förhållande till vilken nivå av insats ärendet hade hos 
socialtjänsten, vad gällde anmälan, utredning och insats. Vid anmäl-
ningsstadiet hade 20 procent av familjerna alkohol- eller drogproblem. 
I familjer som utreddes för att barnen for illa ökade andelen familjer 
med missbruksproblem till 25 procent (Cleaver 1999). Bland de 96 
ärendena återfanns enstaka berättelser om föräldrar som varit missbru-
kare men slutat upp med sitt missbruk. 

Sexuella övergrepp 
I ungefär en fjärdedel av fallen angav socialsekreterare att det fanns en 
misstänkt eller bekräftad koppling mellan rymning/utkastning och 
sexuella övergrepp. Det var ofta vaga oprecisa beskrivningar som pre-
senterades av socialsekreterare om att främst flickor blivit utsatta för 
denna typ av övergrepp. I några fall hade misstanke om sexövergrepp 
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konstaterats och anmälts till polisen men i ett flertal fall nämndes de 
sexuella övergreppen som en möjlighet och som en förklaring till flick-
ans nuvarande sexuella beteende och orsak till varför hon inte kunde 
bo hemma och därför rymt och blivit utkastade hemifrån. Det nämn-
des också övergrepp som hade skett när ungdomen var yngre och som 
också sågs som möjliga förklaringar till ungdomens nuvarande 
problembild och relationsproblem i familjen. Det var enbart bland 
flickorna, med undantag av två fall med pojkar, som diskussioner om 
sexuella övergrepp förekom. Av de 63 studerade flickorna (tabell 1:6) 
nämndes sexuella övergrepp som en problembakgrund i 21 ärenden. 
Sexuella övergrepp förekom i 11 ärenden hos flickorna med invandrar-
bakgrund och i 10 ärenden hos flickor med svensk bakgrund. 

Ungdomarnas problembild 

Ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten uppvisar ofta en 
komplex problembild. Kriminalitet, skolk och missbruk av alkohol och 
droger och promiskuitet kan förekomma mer eller mindre samtidigt 
och ofta beskrivas i ljuset av underliggande relationsproblem med 
föräldrarna, tillsammans med inslag av våld och missbruk i hemmiljön 
(Socialstyrelsen 1998b). Så tycks också fallet vara med denna grupp 
ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån. Utifrån de uppgifter 
som socialsekreterare har lämnat är det svårt att få en klar och fullstän-
dig bild av ungdomens problem. Vad gäller en ung människas miss-
bruk, är det exempelvis svårt att tolka vad det betyder att ungdomen 
”provat på alkohol eller droger”. Det behöver inte betyda att beteendet 
har blivit manifest hos ungdomen. På samma sätt kan det förhålla sig 
med rapporter om småkriminalitet och skolk i skolan. Det var också 
svårt för socialsekreterare att klart ange var ett problem började och ett 
annat slutade, och om ett beteende var problematiskt eller var en del av 
en utvecklingsprocess. Trots dessa invändningar har några av samtliga 
problemområden som presenterades av socialsekreterare om ungdo-
marna framträtt tydligare än andra i dessa 96 ärenden. 

För två pojkar och elva flickor kunde inte socialsekreteraren presen-
tera någon problembild hos ungdomen utan hänvisade rymningen och 
utkastningen till att ungdomen hade blivit övergiven av föräldrarna, 
relationsproblem i familjen, konflikter hemma, bråk med styvfar, för 
hårt hållen eller en kulturkrock mellan ungdom och föräldrar. 
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I tabell 1:7 redovisas hur vanligt det var att olika typer av problem 
förekom hos ungdomarna enligt socialsekreterares bedömning. 

Tabell 1:7 Problembakgrund hos ungdomarna (n=96) (flera alternativ 
möjliga) 

 Flicka  
inv. bak-
grund  

Flicka 
svensk 

Pojke  
inv. bak-
grund 

Pojke 
svensk 

Alla 

 n-33 n-30 n-20 n-13  

Skolan 22 25 11 11 69 

Missbruk hos ungdomen 10 11 6 9 36 

Våld, kriminalitet, ag-
gressivt beteende 

7 5 10 7 29 

Rymning, sexuellt utåt-
agerande beteende, ute-
spring 

12 6 3 0 21 

Självmordsförsök, ano-
rexi, depression, ångest 

6 7 3 2 18 

Inget av ovanstående – 
annat48 

6 5 2 0 13 

Problem med skolan 
Det problem som dominerade bland ungdomarna var svårigheter i 
skolan. Det kunde röra sig om skolk, att ungdomar har mobbats eller 
att de själva varit hotfulla i skolan. De kunde ha slutat skolan i förtid på 
grund av olika svårigheter och de kunde ha placerats i en specialskola 
av något slag. Några ungdomar hade olika praktikarrangemang istället 
för att de gick i skolan. Sammantaget var det i 69 av alla ärenden, det 
vill säga ungefär 2/3 av alla ungdomar, som uppgavs ha skolproblem. 
21 av ungdomarna uppgavs fungera bra i skolan och i sex ärenden 
nämndes ingen uppgift om ungdomens förhållande till skolan. Som 
framgår av tabell 1:7 var skolproblemen ungefär lika vanliga bland 

                                                 
48  Här fanns exempel på andra problem som att ungdomen blivit övergiven av 

föräldrarna, relationsproblem, konflikter hemma, bråk med styvfar, för hårt hållen 
eller kulturkrock mellan ungdom och föräldrar. 
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flickor och pojkar liksom bland de som hade invandrarbakgrund och 
de som hade svenska bakgrund. 

Missbruk av alkohol och droger och andra problemområden 
Efter skolproblem var missbruk av alkohol och droger det vanligaste 
problemområde som nämndes. 

Enligt Socialstyrelsen (1998b) var missbruk bland unga det problem 
som ökade mest. Missbruk omfattade både alkohol- och narkotikamiss-
bruk. Det problem som uppmärksammades var en ökad alkoholkon-
sumtion som tycktes gå allt lägre ned i åldrarna och att andelen flickor 
som missbrukade hade ökat. Bland de 96 ungdomarna som jag studerat 
var det 36 som hade ett eget missbruksproblem. Det var vanligast med 
missbruksproblem hos svenska pojkar. 

Andra problemområden hos ungdomen som nämndes var krimi-
nalitet, det nämndes ofta i samband med missbruk och våld. Ytterligare 
problemområden som nämndes var utespring, rymning, sexuellt utåt-
agerande beteende och prostitution. Dessa symtom var mest förekom-
mande hos flickor med invandrarbakgrund. Självmordsförsök och ano-
rexi, ångest, depression och sorg var också problemområden som be-
skrev främst flickornas beteende och livssituation. 

Vem aktualiserade ärendet  

till socialtjänsten? 

I tabell 1:8 redovisas vilka olika grupper som aktualiserat ärendet till 
socialtjänsten. Som framgår kunde flera personer eller representanter 
för olika institutioner ta kontakt med socialtjänsten angående ungdomen. 

Tabell 1: 8 Vem aktualiserade ärendet. Antal (n=96) (Fler alternativ möjliga) 

Skola 30 

Förälder 27 

Ungdom själv 27 

Socialtjänst 20 

Polis 8 

PBU, sjukhus 3 
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Som framgår av tabell 1:8 var det skola, socialtjänst, föräldrar och de 
unga själva som i de flesta fall aktualiserade behoven om hjälp till 
socialtjänsten. I många fall kunde både skolan och föräldern eller skolan 
och ungdomen höra av sig till socialtjänsten. Däremot var det ovanligt 
att föräldrar och ungdom gemensamt aktualiserade sitt behov av hjälp. 

Fyrtiosex av det totala antalet ungdomar hade tidigare varit aktuella 
hos socialtjänsten. Det kunde här handla om att ungdomarna hade 
varit föremål för utredning och insatser från socialtjänstens sida. Den 
största gruppen var ungdomar som tidigare varit placerade inom HVB-
vården, familjehem eller jourboende, vilket gällde för 21 av ungdo-
marna. Andra ungdomar hade varit föremål för olika öppenvårdsinsat-
ser som kontaktman, råd och stöd och familjesamtal. 

Insatser som riktades till ungdomarna i 

samband med rymning och utkastning 

Socialtjänstens vård- och behandlingsinsatser består av heldygnsvård 
eller vård i öppna former. Målet i socialtjänstlagen har varit att gå mot 
färre placeringar inom institutionsvård och fler insatser på hemmaplan 
i öppna vårdformer. Med heldygnsvård menas placering i familjehem 
eller i hem för vård och boende så kallat HVB-hem och §12-hem. 

En majoritet (71) av ungdomarna placerades, i och med rymningen 
och utkastningen hemifrån inom dygnsvården, antingen på HVB-hem, 
i familjehem eller på §12-hem. Det förekom att ungdomar kunde ha 
varit med om många olika placeringar. Ett skäl kunde vara att placer-
ingar brutit samman till följd av rymning och att nya försök till placer-
ingar gjordes därefter. Det vanligaste var att placera ungdomen på en 
institution, ett så kallat HVB-hem, därefter i familje- eller jourhem. 
Endast ett fåtal ungdomar placerades på §12-hem. 

I tabell 1:9 redovisas hur socialtjänstens insatser fördelat sig för 
ungdomarna som rymt och kastats ut hemifrån. En uppdelning görs 
efter kön och etnisk bakgrund. 
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Tabell 1:9 Insatsers fördelning avseende kön och invandrarbakgrund. 
Antal (n=95) 

 Flicka  
inv. bak-
grund  

Flicka 
svensk 

Pojke  
inv. bak-
grund 

Pojke 
svensk 

Alla 

Antal placerade 24  20 15 12 71 

Antal ungdomar 
som fått en49 an-
nan insats 

8  10 5 1 24 

Totalt 32 30 20 13 95 

 
Som framgår av tabell 1:9 var det vanligast att svenska pojkar placera-
des inom HVB-vården, §12-hem eller i familje- och jourhem i samband 
med rymningen och utkastningen hemifrån. Näst vanligast med placer-
ing var det för pojkar med invandrarbakgrund. Bland flickor gällde att 
det var ungefär lika vanligt med placering inom HVB-hem, §12-hem 
och i familjehem och jourhem bland flickor med svenskt ursprung som 
bland flickor med invandrarbakgrund. Resultaten tyder knappast på att 
ungdomar med invandrarbakgrund skulle placeras oftare. Däremot 
framkom att pojkar placerades i högre utsträckning än flickor. 

Ungdomar som flyttade tillbaka till 

familjen eller till eget boende 

Det finns få uppgifter om ungdomars boende i Stockholm. Några ten-
denser kan ändå skönjas. Till följd av hög arbetslöshet för ungdomar, 
låga inkomster och höjda boendekostnader och en minskning av anta-
let smålägenheter har ungdomars flyttning hemifrån skjutits upp till en 
senare ålder i livet (Liljeholm 1999). 

                                                 
49  Med ”annan insats” avses insats i öppna vårdformer som samtal, råd och stöd 

och kontaktman och boende i olika former av stödboende som försökslägenhet, 
ungdomsboende, inackorderingsboende. En flicka med invandrarbakgrund fick 
ingen insats i samband med rymningen hemifrån. Därför utgörs det totala antalet 
av 95 ungdomar i denna tabellen. En flicka flyttade till internatskola. I denna 
grupp placerades en av de unga på så kallat mellantvång. 



Om 96 ungdomar som rymt och kastats ut hemifrån 

 121 

För hela landet visade det sig att 62 procent av 20-åringarna fortfa-
rande bodde hemma 1996 (a.a.). Boendesituationen var kopplad till 
arbetssituationen och förmågan att försörja sig själv. Andelen ungdomar 
som bor med föräldrar är störst i storstäderna (Ungdomsstyrelsen 2000). 

Ungdomars boende var också en viktig fråga som berördes i Social-
styrelsens utredning om kommunernas ungdomsvård (1998b). Kom-
munerna framhöll ofta att de specifika insatser som det var brist på var 
olika former av stödboende för ungdomar som inte kunde bo hemma. 
Detta innebär boendealternativ utanför hemmet med socialt och 
psykologiskt stöd men som inte är ett HVB-hem eller familjehem. 

Det visade sig att det bland de 96 ungdomarna var det endast 21 ung-
domar som flyttat tillbaka hem efter rymningen och utkastningen. För 
fyra av ungdomarna ordnades boendet så att de exempelvis bodde hos 
en pojkvän, på en internatskola, hos släktingar eller på inackorderingshem. 

Sammanfattande kommentarer 

Genom individuella intervjuer med socialsekreterare i 96 ärenden där 
en ungdomar aktualiserats hos socialtjänstens med anledning av att de 
rymt och blivit utkastad hemifrån, framträder en första bild av hur 
socialsekreterare i Stockholms kommun beskriver denna grupp unga i 
förhållande till antal, kön och etnisk bakgrund. Hur socialsekreterare 
beskriver uppfostringsmönster hos föräldrar, problembild hos ung-
domar  och föräldrar. Vilka insatser som riktats till dessa ungdomar av 
socialtjänsten i samband med rymning och utkastning. 

I genomsnitt fem promille av samtliga ungdomar i Stockholm kom 
i kontakt med socialtjänsten för att de hade lämnat hemmet på detta 
sätt. Ärenden där unga rymt och kastats ut hemifrån utgjorde åtta pro-
cent av socialtjänstens ungdomsärenden i Stockholms kommun under 
undersökningsåret. Dessa ärendens andel av alla ungdomsärenden vari-
erade dock avsevärt mellan olika distrikt. Socialdistrikt 12, Skärholmens 
stadsdelsområde, var till exempel en stadsdel som hade hög andel ären-
den där rymning och utkastning hemifrån förekom, med 26 stycken fall 
vid en genomströmning på 180 ärenden. 

Dessa resultat bör dock tolkas med stor försiktighet. Den uppvi-
sade variationen mellan distrikten kan exempelvis förstås utifrån att 
olika distrikt har olika kunskap och arbetar utifrån olika definitioner av 
detta fenomen. I en del distrikt var socialsekreterare exempelvis mer 
förtrogna med fenomenet, medan man på andra distrikt endast hade 
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liten erfarenhet av det. Det bör också påpekas att det på basis av dessa 
resultat inte går att dra några slutsatser om förekomsten av rymning 
och utkastning av hela ungdomsgruppen i Stockholm. Om resultaten 
från Storbritannien (Stein 1999) också har någon relevans i en svensk 
kontext, där 11 procent av alla ungdomar i Storbritannien hade erfaren-
het av att ha rymt hemifrån, skulle det kunna tolkas som att den sociala 
barnavården i Stockholm endast kommer i kontakt med en del av de 
fall där en rymning och utkastning har inträffat. Andra fall, där ung-
domen lämnat hemmet på detta sätt, men med lägre svårighetsgrad, 
kan man anta är ärenden som inte kommer till socialtjänstens kännedom. 
Inte heller fall där ungdomar lämnar hemmet och avsiktligt vill undvika 
kontakt med socialtjänst kommer till deras kännedom. 

Av denna beskrivning framkommer också att det var dubbelt så 
vanligt att flickor lämnade hemmet på detta sätt i jämförelse med poj-
karna. Att det är vanligare att flickor rymmer hemifrån är uppgifter som 
överensstämmer med annan internationell forskning, även om överrep-
resentationen av flickor inte är lika stor i dessa studier (Stein 1999). 

I det sociala barnavårdande arbetet är den könsmässiga fördel-
ningen någorlunda jämn med en svag överrepresentation av pojkar. I 
dygnsvården är 53 procent pojkar och i öppenvården är 55 procent 
pojkar. I tvångsvården dominerar pojkar med drygt 60 procent. Bak-
grunden till dessa skillnader mellan tvångsomhändertagande för pojkar 
och flickor förklaras utifrån att skälen för ingripanden mot ungdomar 
är anpassad efter ungdomars beteenden som kriminalitet och missbruk. 
Det får till följd att flickor med exempelvis ätstörningar eller flickor 
som känner sig hotade av sina pappor för att de misshandlar dem är 
glömda grupper som lagstiftningen inte tar hänsyn till (Lundström 
2000; Schlytter 1999). Rymning förefaller dock vara en sådan handling 
som framförallt hos flickor kan leda till insatser och omhändertagande. 
För flickor angavs i 61 procent av samtliga placerade flickor just rym-
ning och vagabondering som skäl till att man sökte vård för deras del 
inom LVU-vården och på §12-hem (Sarnecki 1995). 

Gruppen ungdomar med invandrarbakgrund framstår även i denna 
beskrivning som kraftigt överrepresenterade inom socialtjänstens ung-
domsarbete. Socialstyrelsen har, utifrån sin studie om ungdomsvården i 
landets kommuner, konstaterat att utrikesfödda ungdomar var överrep-
resenterade i alla led av socialtjänstens arbetet. Det vill säga från an-
mälan och utredning till insats. Under undersökningsperioden ökade 
andelen frivilliga placeringar med närmare 50 procent inom gruppen 
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ungdomar som var utrikesfödda. De omedelbara omhändertagandena 
fördubblades också inom den gruppen. Det var sju gånger vanligare att 
en utrikes född ungdom blev akut omhändertagen, jämfört med en 
ungdom med svensk bakgrund (Socialstyrelsen, 1998b). För ungdomar 
med minst en förälder som var född utomlands var risken dubbelt så 
stor att hamna i fosterhem jämfört med svenska ungdomar. Invandrar-
ungdomar var också överrepresenterade på §-12-hem. I denna studie 
framgår dock inte att invandrarungdomar som rymt och kastats ut 
hemifrån skulle placeras oftare inom dygnsvården än ungdomar med 
svensk bakgrund. Däremot placerades pojkar oftare än flickor. 

En majoritet av ungdomarna uppfattades av socialsekreterare som 
att de hade rymt hemifrån. I ungefär en fjärdedel av ärendena rådde 
dock en osäkerhet om de unga hade rymt eller blivit utkastade hem-
ifrån. I en studie från Storbritannien (Stein 1999) visade det sig att 19 
procent av ungdomarna som hade rymt hemifrån sa att de hade blivit 
tvingade att lämna sitt hem. Det förefaller även i denna studie vara 
svårt för socialsekreterare att avgöra om de unga hade rymt eller blivit 
utkastade hemifrån. En ungdom som rymde hemifrån kunde samtidigt, 
enligt socialsekreterares beskrivningar, känna sig tvingad att lämna 
hemmet och en som kastades ut kunde tidigare självmant ha lämnat 
hemmet. Dessutom kunde föräldrar och de unga ge händelsen olika 
innebörd och tolka det som hade inträffat mellan dem på olika sätt och 
det kunde vara oklart för socialsekreterare vad som egentligen hade ut-
spelat sig mellan dem i samband med dessa händelser. 

Föräldrarna till ungdomarna som har rymt och kastats ut hemifrån 
hade en liknade socioekonomisk bakgrundsprofil som andra familjer 
som är föremål för åtgärder från den sociala barnavårdens sida. De 
familjer som den sociala barnavården arbetar med karaktäriseras av att 
de tillhör de resurssvaga grupperna i samhället. Det är familjer med 
knappa ekonomiska resurser, ensamstående mödrar, invandrarfamiljer, 
familjer där de vuxna marginaliserats till följd av arbetslöshet och bi-
dragsberoende. Att det är de fattigas barn som befolkar barnavårdsfäl-
tet är inget nytt fenomen utan snarare ett faktum som har stått sig se-
dan barnavårdens tillblivelse (Lundström 1993; Ohrlander 1992). 

Familjeproblematiken i dessa 96 ärenden karaktäriserades av rela-
tionsproblem med ett högt inslag av våld som riktades både indirekt och 
direkt mot föräldrar och ungdomar. Konfliktnivån bedömdes av social-
sekreterare som hög mellan föräldrar och de unga. Det dominerande 
uppfostringsmönstret mot dem beskrevs vara auktoritärt. Socialsekre-
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terare beskrev att föräldrar och ungdom hamnade i en maktkamp som 
kunde leda till förekomst av våld som kunde riktas mot ungdom av 
föräldrar och mot föräldrar av ungdom. Speciellt ofta gällde en vålds-
problematik för invandrarflickorna, där våld i form av slag, misshandel 
och i några fall mordhot riktades mot dem. Enligt socialsekreterarna 
förekom våldsproblematik i 14 av 33 fall. 

Föräldrarnas problembild beskrevs också innehålla missbruk av 
alkohol och droger och misstänkt eller bekräftat utövande av sexuella 
övergrepp mot ungdomar. Det var vanligare att flickorna hade erfaren-
het av sexuella övergrepp än pojkarna. 

Ungdomarnas egna problem dominerades framförallt av skolpro-
blem. Det rörde sig om händelser från skolk till att ungdomar slutat 
helt och hållet att gå till skolan. I Socialstyrelsens studie av ungdoms-
vården i landet angav 72 procent av landets samtliga kommuner att 
skolproblem var vanligt förekommande hos ungdomar som socialtjäns-
ten kom i kontakt med (Socialstyrelsen 1998b). Att skolka, misslyckas i 
skolan och att inte kunna inordna sig i skolans struktur anses vara en 
viktig utlösande faktor till andra asociala beteenden som missbruk och 
kriminalitet (Lindström 1993). 

Ytterligare problemområden som angavs för ungdomarna var miss-
bruk av alkohol och droger, utespring, rymning, sexuellt utåtagerande 
beteende och prostitution. Dessa beteenden knyts ofta till beskriv-
ningar av flickor. I 11 flickärenden och två pojkärenden kunde social-
tjänsten inte presentera någon problembild hos ungdomen i samband 
med rymning eller utkastning hemifrån. 

Flertalet ungdomar placerades inom dygnsvården efter att de rymt 
och kastats ut hemifrån (71). En liten grupp ungdomar flyttade hem 
igen i samband med rymningen och utkastningen. När det gällde place-
ring var det vanligast bland pojkar som hade svensk bakgrund. Där-
efter bland pojkar med invandrarbakgrund. Det var alltså ovanligare att 
flickor placerades än pojkar. 

Vad gäller flickorna framkommer att de också placerades i hög ut-
sträckning efter att de rymt och kastats ut hemifrån. Det har diskute-
rats i olika offentliga dokument fördelar respektive nackdelar med pla-
cering inom dygnsvården av flickor med invandrarbakgrund som kom-
mer i konflikt med sina föräldrar och söker socialtjänstens hjälp för att 
de vill komma hemifrån. Deras situation har behandlats dels i Integra-
tionsverkets rapport (2000:6), dels i SOU 2000:77. I båda dessa doku-
ment framgår att socialsekreterare rekommenderas att handla med stor 
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försiktighet, vad gäller placering av flickor med invandrarbakgrund 
som är i konflikt med sina föräldrar. Resonemanget förs utifrån risken 
att flickorna kan komma att förskjutas av sin ursprungsfamilj och öv-
riga släkt genom att de bryter mot kulturella normer genom en placer-
ing inom samhällsvården. Resultaten från denna studie tyder dock på 
att dessa rekommendationer inte alltid följts i praktiken. Även om 
intentionen hos socialtjänsten kan vara att undvika att placera ungdo-
mar som rymmer och kastas ut hemifrån inom dygnsvården förefaller 
resultaten från denna studie spegla en annan bild av situationen vad 
gäller placeringar för dessa ungdomar. 

Utifrån Socialstyrelsens dokumentation om hur heldygnsvården ut-
vecklats under 1990-talet framkom att institutionsvård ökat för grup-
pen ungdomar som placerats. Medelvårdtiderna minskade och antalet 
unga med mycket korta vårdtider ökade. Antalet omedelbara om-
händertaganden ökade kraftigt under perioden. Utvecklingen på om-
rådet beskrivs av forskare som en återinstitutionalisering samt en ökad 
privatisering, där kunskapen om hur denna förändring påverkat barn 
och ungdomar saknas. Denna förändring anses ha skett utan någon 
policyförändring på central nivå (Vinnerljung, Sallnäs & Oscarsson 
1999; Lundström 2000; Lundström & Vinnerljung 2001). 

Att det var endast ett mindre antal ungdomar som flyttade hem el-
ler fick del av stödboende i någon form eller flyttade till eget boende 
efter rymning och utkastning hemifrån kan tyda på att ungdomar som 
rymmer och kastas ut hemifrån drabbas av den brist på boendealterna-
tiv för ungdomar som framkom i Socialstyrelsens utredning om ung-
domsvården i Sveriges kommuner (1998b). Stödboende med socialt och 
psykologiskt stöd som inte är HVB-hem eller familjehem är en insats 
som många kommuner pekade på saknas inom ungdomsvården idag (a.a.). 

Den bild som framträdde utifrån socialsekreterarnas beskrivning 
var att rymning och utkastning är ett komplext fenomen som måste 
förstås utifrån många olika aspekter. Rymning och utkastning var ett 
större problem för flickor och för ungdomar med invandrarbakgrund 
än för andra grupper av ungdomar. Det drabbade också ungdomar 
som i många fall haft tidigare insatser från socialtjänsten, som kom från 
fattiga, resurssvaga hem där föräldrars egna problematik blev en del av 
ungdomarnas levnadsvillkor. Dessa ungdomar bröt upp från konflikt-
fyllda och många gånger auktoritära samspelsmönster i sina familjer. 
Flickor med invandrarbakgrund var särskilt utsatta vad gäller våld i 
familjerna. Få av ungdomarna flyttade hem igen. Flertalet av ungdo-
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marna blev placerade i familjehem och på institutioner. Att få stöd för 
att forma ett eget livsprojekt föreföll vara svårt för dessa ungdomar. 
Frågan uppstår om socialsekreterare när de utvecklar sina 
handlingsstrategier i förhållande till dessa ungdomar med denna 
erfarenhet kan ta hänsyn till fenomenets  hela komplexitet? Eller är det 
vissa perspektiv som framträder tydligare än andra i förståelsen hos 
socialsekreterarna av rymning och utkastning hemifrån? 

I nästa kapitel berättar en ung man om varför han rymde hemifrån, 
hur han såg på sig själv, på händelsen att rymma och kastas ut hemifrån 
och på socialtjänstens roll i samband med denna händelse.  
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Kapitel 6 

En fallstudie av en ungdoms 
berättelse om att rymma och 

kastas ut hemifrån 
I det här kapitlet presenteras en fallstudie i form av en ungdoms berät-
telse om hur han kom att lämna sitt hem. Syftet med detta kapitel är att 
genom en analys av en berättelse ge en fördjupad förståelse av vad det 
kan innebära för en ungdom att rymma och kastas ut hemifrån. Ytterli-
gare ett syfte är att fallstudien ska tjäna som reflekterande bakgrund till 
analysen av empirin som behandlar socialsekreterarnas förståelse och 
framställning av fenomenet 

Berättelsen är organiserad kring en ovanlig händelse, att rymma och 
kastas ut hemifrån. En händelse som bryter mot gängse normer och 
förväntningar om hur man som ung bör lämna sitt hem. En händelse 
som med Giddens (1997) terminologi kan betraktas som ett ödesdigert 
ögonblick.50 

En berättelse förmedlar värderingar eller moraliska ställningstagan-
den från berättarens sida både gentemot sig själv och andra personer 
som är delaktiga i berättelsen. Dessa ställningstaganden uppfattas av 
lyssnaren som poänger med berättelsen eller uttrycks som berättelsens 
inneboende innebörd. I analysen kommer jag undersöka berättelsens 
poänger och med hjälp av dem frilägga den innebörd som ungdomen 

                                                 
50  Uttrycket ödesdigra ögonblick är hämtat från sociologen Antony Giddens (1997) i 

boken ”Modernitet och självidentitet” och definieras av honom som sådana situ-
ationer där det krävs av individerna att de fattar beslut som är särskilt avgörande 
för deras strävanden eller mer generellt för deras framtida liv. Ödesdigra ögonblick 
har stora konsekvenser för personernas bestämning eller livsöde. Det är ögonblick 
då individen måste kasta sig ut i något nytt med insikt om att det beslut som fattas 
eller den handlingsinriktning som väljs har en irreversibel karaktär, eller att det 
åtminstone blir svårt att efter detta återvända till gamla banor (a.a., s. 138-139). 
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avser att förmedla med sin berättelse i förhållande till fenomenet, sig 
själv och sitt handlande. 

Jag vill i analysen av den här berättelsen fokusera på tre frågeställ-
ningar: 

− Hur beskriver och förstår ungdomen sig själv i berättelsen? 

− Hur beskriver och förstår han fenomenet att rymma och kastas ut hem-
ifrån? 

− Hur beskriver och förstår han socialtjänstens roll i berättelsen? 

Att bli utstött hemifrån 

Intervjun med P började med att han presenterade sig och berättade att 
han var 19 år vid intervjutillfället. Den händelse som hans berättelse 
kom att kretsa kring utspelade sig för tre år sedan när han precis hade 
börjat första årskursen på gymnasiet. 

Som en introducerande del av intervjun berättade P att han var 
uppvuxen och född i Sverige av invandrade föräldrar. Han beskrev hur 
han uppfattade att det var att uppfostras av föräldrar som kom från en 
annan kultur. Som barn minns han hur han efterhand började förstå att 
föräldrarnas regler inte överensstämde med hur andra barn hade det 
hemma. När han kom upp i tonåren och fick fler vänner fick han en 
djupare inblick i den svenska kulturen och kände av skillnaderna mellan 
den kultur som fanns hemma i familjen och den kultur som fanns i det 
omgivande samhället, i skolan och hos andra familjer som han lärde 
känna. Detta ledde i hans fall till att motsättningarna mellan honom, 
hans styvpappa och mamman växte. Föräldrarna försökte, enligt P, be-
gränsa honom på olika sätt. Medan han själv försökte hitta sätt att 
komma ur föräldrarnas grepp och få tillgång till den frihet som var själv-
klar för andra ungdomar i hans omgivning och som han tyckte att han 
hade rätt till. Han berättade att han ibland löste situationen genom 
nödlögner som att han sa att han var hemma och pluggade med en 
kompis när han egentligen var ute och umgicks med sina kamrater. När 
styvpappan kontrollerade hans uppgifter och avslöjade hans lögner be-
straffades han. Det fördes långa diskussioner i hemmet som P uppfat-
tade alltid ledde till att styvfadern avgick med seger. Han uppfattade att 
diskussionerna ledde till att han hade fel och styvfadern alltid rätt. 
Detta i sin tur ledde till att han ville ”utmana ödet” genom att överträda 
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uppsatta regler och gränser. Han beskrev att de gav honom en känsla 
av frihet. Han beskrev att han kände sig inlåst i sitt hem. Han var 
tvungen att tänka på att följa alla olika regler som styvfadern satte upp. 
Det var han som bestämde och P hade bara att följa de uppsatta reg-
lerna. När han skulle välja program på gymnasiet ville hans föräldrar att 
han skulle läsa naturvetenskaplig linje så att han skulle kunna bli läkare 
eller jurist. Han själv började tvivla på vad han ville. Han ville jobba 
med djur eller omvårdnad men det var inte ett val som accepterades 
hemma. Hans val av mediaprogrammet var en kompromiss som både 
han och föräldrarna kunde acceptera, det uppfattades av föräldrarna 
som ett program som i framtiden skulle kunna leda till ”bra” arbete. 

Under den här tiden flyttade familjen från en större lägenhet till ett 
mindre hus i en förort utanför Stockholm. P bodde där tillsammans med 
sina två yngre halvbröder. Hans äldre bror och syster, som också var 
hans helsyskon, hade redan flyttat hemifrån. Han uppfattade sig själv 
som att han var satt på undantag i familjen och att hans yngre bröders 
intressen alltid gick före hans. Hans mamma beskrev han som att hon i 
första hand var lojal med sin man. P kände sig ensam och åsidosatt i 
familjen. Det förekom att styvfadern hade uttalat att P skulle ”ta sitt 
pick och pack och dra hemifrån”. 

Så kom den dagen då han lämnade sitt hem. Han själv uppfattade 
den händelsen som att han blev utkastad hemifrån, men styvfadern och 
mamman menade att han själv hade valt att flytta hemifrån. 

Så här berättar han om hur det gick till när han lämnade sitt hem. 

Ja under den tiden var det ett jävla helvete. Jag menar under 
första året i gymnasiet. Det var pest det gick inte att bo där. Han 
gick in och kollade i mitt rum hela tiden om jag pluggade eller 
gjorde annat, så jag var konstant nervös. För att om jag ville 
sätta mig å kolla på tv, läsa en bok, rita, måla eller vad som helst. 
Spela kort, pilla med en penna, då var jag tvungen att vara på 
ständig vakt springa till skrivbordet och sätta mig ner. Låtsas 
skriva och göra läxor. Han ville inte se mig göra något annat än 
läxor när jag var hemma. Det var det jag var till för. Jag var inte 
där för att jiddra, jag var där för att klara min utbildning. Jag fick 
ingen frihet att göra något alls. 

Kommentarer 
Jag tolkar det så att P uppfattade sig som begränsad och kontrollerad 
hemma. Styvfaderns uppgift var att bevaka att P gjorde sina läxor och 
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uppförde sig på ett sätt som överensstämde med styvfaderns 
värderingar. P uppfattade att han hade väldigt lite inflytande över sitt 
eget liv. Han beskrev en hemsituation där han ständigt fick vara på sin 
vakt och inte göra fel. Han upplevde sig som instängd och utan frihet 
och andra än han själv bestämde ramarna för hans liv. 

Familjen reser bort  

P:s berättelse fortsatte med att han berättade att föräldrarna bestämde 
sig för att åka till hemlandet. Det togs också ett beslut av dem att P inte 
skulle få följa med. I samband med beslutet om resan fick P reda på att 
han inte fick bo kvar hemma medan övriga familjen var bortrest. Han 
var tvungen att mot sin vilja flytta till sin syster. Hans mamma hade 
tidigare diskuterat med P om att han skulle flytta hemifrån, eftersom 
styvpappan och han inte kom överens. Han uppfattade det som en po-
sitiv uppmuntran från mamman att han skulle flytta hemifrån. Hoppet 
tändes hos honom att mamman skulle hjälpa honom att få någonstans 
att bo efter att hon hade kommit tillbaka från resan. Samma dag som P 
flyttade till sin syster fick han ett brev från polisen. Det visade sig att 
innehållet i brevet var en anonym anmälan som en vän till honom hade 
gjort angående styvfadern. Han anmälde att P hade blivit både fysiskt 
och psykiskt misshandlad av sin styvfar. P berättade att han tog kontakt 
med polisen och att han på ett möte träffade poliser, en åklagare och 
en socialsekreterare. Han beskrev att han hade svårt att förstå vad de 
pratade om. De använde facktermer och ”diplomatiserade fram och 
tillbaka”. Till slut uppmanade de honom att polisanmäla styvfadern för 
misshandel. Det skulle kunna leda till att styvfadern hamnade ”på 
kåken” berättade han. 

Berättelsen fortsatte med att P beskrev det dilemma som hade upp-
stått i och med den anonyma polisanmälan som hade kommit polisen 
till del. Skulle han gå vidare och anmäla pappan för misshandeln och 
vilka konsekvenser kunde det få? Det var en klasskamrat som P hade 
berättat sin historia för som hade ringt polisen. P beskrev att klass-
kamratens anmälan var, som han uttryckte det, ”början på min räddning”. 

Då uppstod de här om man skulle starta en utredning. Men jag 
hade ju den här skräcken för honom. Jag ville ju inte göra något 
jag ville ju bara bort därifrån. Jag ville inte gå in och ändra och 
rensa, jag ville ju bara bort därifrån. Men dom uppmanade mej 
hela tiden: ”Det här kommer fortsätta resten av livet du har rätt 



En fallstudie av en ungdoms berättelse om att rymma och kastas ut hemifrån 

 131 

att göra det här att anmäla honom.” Så jag visste inte vad jag 
skulle göra, så jag tog kontakt med soc och dom började snacka. 
Jag började berätta fram och tillbaks. Min stora syrra fattade inte 
vad jag höll på med hon sa till mig att jag skulle lägga av med det 
där: ”Va håller du på med du kan ju inte göra så mot morsan. Tänk 
på dina småbröder, det skulle bli kaos.” Så… jag struntade i det. 

Kommentarer 
P beskrev här sin egen villrådighet i den uppkomna situationen genom 
att låta de olika personer komma till tals och på så sätt vägleda lyssna-
ren genom samma process av ambivalens som han själv var inbegripen 
i. Vi fick också följa honom i hans beslutsprocess, där systern fick en 
avgörande roll. Hennes uttalande där hon ifrågasatte vad P höll på med 
och hur det skulle kunna drabba både hans småsyskon och hans 
mamma blev det som kom att avgöra för P hur han skulle handla. Jag 
tolkar det som att systerns uppfordrande vädjan till honom att ta sitt 
förnuft till fånga beskrev hur P ändå trots allt i denna situation valde 
att se till lojaliteten med mamman och sina yngre bröder snarare än att 
prioritera att i en juridisk process åtala styvfadern för misshandel. Men 
trots att P inte fullföljde den juridiska processen gentemot styvfadern 
så visade det sig i hans berättelse att den anmälan som gjordes till 
polisen fick en fortsatt betydelse för honom. Det som tidigare bara 
varit ett privat oartikulerat problem blev nu talat om i ett offentligt och 
vidare sammanhang. 

Jag blir tvungen att dra för att överleva 

Intervjun fortsätter och P berättade att styvfadern fick reda på att P:s 
kompis hade gjort en polisanmälan. Styvfadern lade skulden för att en 
polisanmälan har gjorts på P. P blev upprörd över det och menade att 
det var ett typiskt sätt för styvfadern att reagera. Det ledde till att P 
kom att fatta ett avgörande beslut och sade till styvfadern: 

Jag vill inte bo kvar här det du har gjort har lett till att jag har 
kommit till den här punkten att jag drar hemifrån. Jag tar själv 
det beslutet och var jag hamnar det vet jag inte. Men jag vet själv 
att jag inte kan bo kvar här. Å han får det å låta att jag drog 
hemifrån men så är det inte för han har uppmanat mej så att jag 
drar. Jag blir tvungen att dra för att överleva då kallar han det att 



Kapitel 6 

 132 

jag flyttar hemifrån, att jag drar hemifrån. Jag blir tvungen att 
göra det för att överleva. 

Kommentarer 
Det P beskrev tolkar jag som ett ödesdigert ögonblick då han stod öga 
mot öga med styvfadern och hade kommit till en gräns för vad som var 
möjligt för honom att hantera. Det var ett ögonblick där P framställde 
ett avgörande och ett så kallat vägval av irreversibel karaktär (Giddens 
1997 s. 139). Han uttryckte att de val han hade gjort att ”dra hemifrån” 
var förknippat med stor osäkerhet. Han visste inte, vid det tillfälle när 
han fattade sitt beslut, hur han skulle lösa de problem som stod framför 
honom. Men trots den risken var han var tvungen att lämna hemmet. 

Efter denna sekvens av berättelsen beskrev P styvpappans försök 
att tolka beslutet om P:s lämnande av hemmet som en handling han 
själv hade iscensatt och var ansvarig för. Men P hävdade i sin argumen-
tation att så inte var fallet. Han hade blivit uppmanad att ”dra”, ”ja blir 
tvungen att dra för att överleva då kallar han det att jag flyttar hemifrån att jag 
drar hemifrån”. Här uppfattar jag att P för fram berättelsens poäng ge-
nom att beskriva den kamp om tolkningen som uppstod av själva upp-
brottet hemifrån mellan honom och styvfadern. P beskrev att han 
kände sig tvingad att lämna hemmet för att överleva. Det som tvingade 
honom var att han upplevde att han var under hot och att hans över-
levnad var hotad av styvfadern. Han uppfattade att han var tvungen att 
fly hemmet mot sin vilja medan styvfaderns uppfattning var att P läm-
nade hemmet frivilligt, trots att han inte behövde göra det. Ett åter-
kommande tema i P:s berättelse var att hans tolkning av olika situatio-
ner omformulerades och omtolkades av styvfadern till hans egen för-
del. Det ledde till en kamp mellan P och styvfadern om hur olika hand-
lingar och situationer mellan dem skulle tolkas. P gav uttryck för att 
han alltid drog det kortaste stråt i den kampen. Det innebar att han 
uppfattade att han var i ett underläge i förhållande till styvfadern och 
att styvfadern utifrån sin maktposition hade tolkningsföreträde. 

På så sätt beskrev P en asymmetrisk relation mellan honom och 
styvfadern. Det var först då P inte accepterade det ojämlika maktför-
hållandet mellan honom och styvfadern som det blev en kamp mellan 
dem. Till slut uppfattade P sig hotad till livet. 
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Erfarenheter av misshandel 

Jag ställde en fråga om P har blivit slagen av sin styvfar. P började be-
rätta om hur han har blivit misshandlad redan som liten. Han beskrev 
misshandeln som grov och förnedrande och att han blivit trakasserad 
av styvfadern. 

Ja du vet förnedring och trakassering. Du vet alla såna där 
obehagliga grejer. Okey om man är skittrevlig och sen börjar 
tjafsa och verkligen har gjort något dumt, så får jag en örfil ok 
då förstår jag. Ja tar det, ok jag har gjort det. Men det här var 
verkligen så där… när jag minst anade det med värsta leendet 
och så där så får man en fet jävla örfil så att man nästan flyger 
ned på golvet. Man vet inte vad. Vad fan var det för nåt? Man 
blir chockad så du kan inte höja rösten…vem fan tror du att du 
är … så där, helt utan motiv. 

P fortsatte sin berättelse genom att försöka förklara styvfaderns bete-
ende genom att referera till hans egna svåra upplevelser, då han satt i 
fängelse i sitt hemland. Han återgick till att ge exempel på styvfaderns 
maktutövning i hemmet. Han väckte P på morgonen genom att blåsa i 
en visselpipa eller sätta på vattenslangen och spruta vatten in i P:s sov-
rum. ”Hur fan kul är de att vakna med en vattenslang, en hård jävla stråle mitt i 
ansiktet liksom”. 

Jag tolkade hans berättelse i intervjusituationen genom att jag talade 
om att jag uppfattade det han berättade om som terror. Han bekräftade 
min tolkning. Jag frågade om andra visste hur han hade det, berättade 
han om sin situation för kamrater. Han beskrev att han hade berättat om 
sin hemsituation för några få kamrater men ingen, förutom kompisen 
som till slut gjorde en anmälan till polisen, hade gjort något för att 
förändra hans hemsituation. 

Inte min syrra gjorde det, inte min andra brorsa, inte någon av 
mina andra bröder. Ingen har vågat och jag har inte heller vågat. 
Jag har inte vågat göra någonting, jag har liksom berättat i smyg. 
Men så har jag hittat förmildrande omständigheter samtidigt 
som jag bodde hemma. För jag visste inte, hade jag haft mer 
mod så hade jag nog gjort det här när jag var tolv, tretton år. 
Tidigare, mycket tidigare hade jag stuckit. Men då tänkte jag på 
ett helt annat sätt, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Det här 
är enda utvägen, ja måste ju bo kvar, jag har ingen annanstans 
att bo. Var ska jag ta vägen? Ska jag dra hem till syrran? Då 
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visade det sig att då skulle hon ringa direkt hem till morsan. ”Ja, 
han är här, kom och hämta honom.” Å då var den flykten körd 
liksom. Så jag visste inte, jag var ständigt i skräck. 

Kommentarer 
Efter att jag hade ställt en fråga om P hade blivit slagen hemma be-
rättade han om den grova misshandel och maktutövning som han hade 
blivit utsatt för. Tidigare under intervjun hade P berättat om att han 
hade blivit bestraffad och att hans kamrat hade anmält pappan för 
misshandel. Men det var först vid min direkta fråga som han berättade 
om den grova misshandel han hade utsatts för hemma. Jag uppfattade 
att det var svårt för P att berätta om dessa händelser. Han försökte 
också förklara styvpappans beteende genom att berätta om hans egna 
svåra upplevelser av tortyr i hemlandet. Var det ett sätt för P att kunna 
förstå och finna en förklaring till misshandeln? Detta försök till att 
finna en förklaring räckte inte för P. Upplevelsen av kränkning från 
styvfadern var något som han hade burit på länge och som han också 
delade med sina andra syskon. Vare sig han själv, systern, brodern eller 
de andra halvbröderna hade vågat göra något för att förändra 
situationen i hemmet. Ingen av dem hade vågat förändra något förrän 
de var ”vuxna” nog att kunna lämna hemmet. 

Han fortsatte beskriva att han försökte hitta förmildrande om-
ständigheter för att stå ut med att bo kvar hemma. Han uttryckte att 
han nog hade lämnat hemmet tidigare om han hade haft mer mod. När 
han reflekterade över sin situation och försökte förstå den utifrån ett 
retrospektivt perspektiv, förklarade han sin oförmåga att förändra 
situationen han levde i då med att han tänkte annorlunda vid den tid-
punkten. Han visste inte var han skulle ta vägen, sa han. Jag tolkar den 
här förklaringen som ett uttryck för att han när han var yngre, tolv, 
tretton år, uppfattade sig som beroende och icke-autonom i förhållande 
till sin styvpappa och den övriga familjen. Han uttryckte att trots att 
han uppfattade sin situation som svår och besvärlig hade han inget 
annat val än att fortsätta bo hemma och anpassa sig till rådande om-
ständigheter i familjen. 

Poängen i hans berättelse handlade om att han då, när han var barn 
och mer beroende än nu som 19-åring, upplevde att det inte fanns nå-
gon annan utväg än att bo kvar hemma, trots att han levde under en 
ständig skräck. Han hade ingen annanstans att ta vägen. Han prövade i 
tanken olika flyktvägar som att bo hos sin syster, men den uteslöt han 
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innan han hade iscensatt det. Han förstod att han genast skulle bli upp-
täckt och hemskickad igen. 

Det är du som vill dra 

P fortsatte beskriva den vrede han upplevde i samband med att övriga 
familjen åkte tillbaka till hemlandet och att P då inte fick följa med. Han 
kände sig förfördelad och han argumenterade för att föräldrarna skulle 
ha kunnat ta honom med på resan. Han ansåg att de hade ekonomiska 
möjligheter att låta honom följa med. P förstod det som att orsaken till 
att han inte fick följa med var att han inte räknades som en äkta son till 
styvfadern. Men att vara skild från familjen gav också P mod. Under 
tiden som resten av familjen var på resa bodde han hos sin syster. Efter 
att de kom hem från sin resa uppstod en situation som ledde till att P 
fick ta sina tillhörigheter och lämna hemmet. Jag frågade P om han 
mindes den händelse som hade utlöst att han ”drog hemifrån”. 

Jag hörde inte av mig till dom på några dagar efter att dom kom 
tillbaks. Jag visste att de hade kommit tillbaks, så dom ringde 
och ville snacka. Så jag åkte dit och så började de snacka ett par 
långa timmar. ”Du beslutar, kom ihåg att det är du som vill dra 
inte jag”, sa han. Jag säger ingenting men jag var nära på att 
skriva ned det eller spela in de på band, så sjukt var det. Det var 
viktigt för honom att de var jag som liksom tog det beslutet. 
Han sa: ”Nu känner du dej mogen och vuxen och klarar att stå 
på egna ben.” Han snackade som om det vore en film, det låter 
helt sjukt. 

Här lyfte P fram styvfaderns repliker. Han beskrev sig själv som enbart 
lyssnade och kanske en aning chockad över styvfaderns beslut. Han 
värderar själv den händelse han nyss beskrivit som ”sjuk”. Det talar för 
att han ville framställa styvfaderns handling som onormal och oaccep-
tabel. Han ville att styvfadern skulle tolkas som en som var värd att 
kritisera. P beskrev situationen som overklig där han var utsatt för en 
manipulation, att ansvaret för att han inte bodde hemma skulle läggas på 
honom och inte på styvfadern. 

Det är intressant att konstatera att han valde att inte lyfta fram det 
faktum att han själv inte hörde av sig till familjen, trots att han visste att 
de hade kommit hem från sin resa. Han valde att tona ned betydelsen 
av sin egen handling som kunde tolkas som ett avståndstagande från 
hans sida. Istället lyfte han i berättelsen fram styvfaderns avståndstagan-
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de från honom och styvfaderns tolkning att det var P själv som fattade 
beslutet att lämna hemmet. 

Det var, enligt P, viktigt för styvpappan att lägga ansvaret för att P 
inte bodde hemma på honom själv. Att det var P som hade flytt 
hemifrån, att han inte hade blivit utkastad hemifrån. Att det var P som 
hade tagit beslutet att lämna hemmet. Att han skulle vara mogen nog 
för att klara av att stå på egna ben. P värderade det overkliga i 
händelsen genom att han sa att det hela var som på film. Han själv 
reducerades genom denna beskrivning till en person i förhållande till 
styvfadern utan vare sig röst eller position att handla. Han blev ett 
offer som manipulerades av den maktfullkomliga styvfadern. 

P beskrev hur han fortsatte att bo hos sin syster efter denna 
händelse då han uppfattad att han blev utkastad hemifrån. Han tog 
kontakt med socialtjänsten men den kontakten ledde inte till något 
konkret. Kontakten med socialtjänsten upphörde och de hörde inte av 
sig. Han måste efter ett tag flytta från sin syster, eftersom hon fick egna 
problem med sin man och sina barn. Han flyttade då till sin bror som 
uppmanade honom att ta kontakt med socialtjänsten igen. P hade en 
annan idé, att ta kontakt med sin biologiske far, som han inte hade 
träffat sedan han var ett år. Han började med att ringa pappan men var 
så nervös så han la på luren när fadern svarade. Till slut tog han mod 
till sig att prata med honom. Han beskrev det som svårt att försöka 
knyta kontakt med pappan efter alla år som gått. P och hans bror åkte 
hem till pappan och efter det började de träffas. Fadern erbjöd P hjälp 
om han skulle behöva det. När han inte kunde bo kvar hos sin bror 
flyttade han så småningom hem till pappan. P beskrev att pappan er-
bjöd honom att bo hos honom på villkoren att han skulle sköta sin 
skola, göra vissa sysslor och följas pappans regler. P var förväntansfull 
över att äntligen få lära känna sin riktiga pappa. Han uttryckte ”min 
riktiga farsa han kanske är värsta hjälten”. De började bygga upp en relation 
som han beskrev som vänskap mer än en far- och sonrelation. P beskrev 
att det började uppstå små kollisioner mellan dem. Han framhöll dock 
att de aldrig handlade om hot från pappans sida. Det var en lugn stäm-
ning dem mellan, även om pappan började tappa tålamodet med sonen. 
Han tyckte att P inte skötte skolan, han hade heller inga pengar och bör-
jade, som P själv uttryckte det, umgås med fel folk. Han umgicks med 
kompisar som höll på med kriminalitet och droger. P beskrev att han 
upplevde en spänning tillsammans med de nya kompisarna och de gav 
honom uppskattning som han tidigare aldrig hade upplevt. Han beskrev 
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hur han mer och mer drogs till de här kamraterna. Hur han började 
sova över hos dem. Hans pappa reagerade på hans beteende. Till slut 
togs nyckeln från P så att han var tvungen att komma hem då pappan 
var hemma. Detta ledde till att han började leva ett liv som en luffare, 
han sov hos olika personer och levde ett liv utan någon fast punkt i 
tillvaron. Han beskrev att han mådde dåligt under den här perioden. 

Det blev bara värre och värre 

Jag frågade honom var han bodde under den här tiden, hände det 
också att han sov utomhus? 

Nej, jag sov aldrig ute det var nära en gång att jag sov i en trapp-
uppgång för då hade ja verkligen ingenstans att sova. Klockan 
var två på morgonen, så jag sov några vändor på nattbussen. Jag 
bara satt i bussen sen gick ja hem till polarn som hade varit 
borta. Jag hade varit där tre gånger. Sen kom han hem och då 
gick jag och la mej. Så flyttade jag in till honom i smyg. Det var 
förjävligt liksom. 

Jag frågade om P hade kontakt med socialtjänsten under den här tiden. 

Nej, jag tänkte soc är bara skit och mina kompisar sa: ”Gå till 
soc. De var så jag fick den här lägenheten. Snacka med soc, dra 
en lögn.” Mina dåvarande kompisar dom var ju två, tre år äldre 
än jag. Dom hade ju varit med en del. Dom var ju inte heller 
några höjdare i skolan. Dom bara drog runt på kvällarna, söp 
och så. Jag försökte gå till soc. Jag tog på mej några skitiga 
kläder och rufsade till håret, så gick ja upp till soc. Så försökte 
jag dra någon lögn liksom. Jag hade ju mina grejer hos min farsa 
så de funkade ju inte alls. Jag berättade: ”Han slänger ut mej, jag 
har ingenstans att bo. Vad ska ja göra?” ”Nämen gå och försök 
och prata med din far, liksom.” Jag tyckte, det här är ju helsjukt. 
Vad ska ja här å göra. Så jag drog därifrån. Så fortsatte helvetet 
fram och tillbaks. 

P beskrev att han endast en gång hade varit i närheten av att sova i en 
trappuppgång. Han hade sovit på nattbussen och till slut tagit sig hem 
till en kompis. Han beskrev sin utsatthet genom uttalandet det var för-
jävligt liksom. 

Jag fortsatte med att fråga honom om han inte hade haft någon 
kontakt med socialtjänsten under den här tiden. 
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Här beskrev P kamraternas röster som gav olika perspektiv på vad 
socialtjänsten i det här fallet kunde vara till hjälp med. Han beskrev hur 
han tog till sig kompisarnas råd om hur han skulle göra för att få hjälp 
med en bostad från socialtjänsten. Han beskrev hur han gick till social-
tjänsten och hur han försökte ikläda sig rollen som det stereotypa 
”gatubarnet” som med smutsiga kläder och rufsigt hår gick upp till 
socialsekreteraren. Men det var ett misslyckat besök. Han blev inte be-
trodd utan skickades hem till pappan igen. 

P beskrev sedan att han uppfattade mötet med socialtjänsten som 
helsjukt och att han inte förstod vad det skulle leda till. Jag uppfattar det 
som om att innebörden han ville förmedla var att det inte var hans 
”äkta” jag som tog kontakt med socialtjänsten. Han spelade en roll som 
han hade misslyckats med att ikläda sig. Jag tycker det är intressant att 
notera hur P här beskrev sig själv som en vilsen pojke utan vare sig för-
måga eller kunskap om vilken hjälp han hade kunnat förvänta sig från 
socialtjänsten sida. Hans beskrivning av socialtjänsten var att deras 
reaktion på hans ”uppdiktade” situation snarare uppfattades av honom 
som ett omöjligt krav än att det var till någon hjälp. 

Broderns stöd var viktigt 

P beskrev hur ”helvetet” fortsatte för honom tills vändpunkten kom och 
hans bror kom in på scenen. Han beskrev att brodern var villig att 
hjälpa honom om P var beredd att hjälpa sig själv. Broderns erbjudande 
om hjälp ratades av P. När broderns erbjudande om hjälp blev avvisat 
och brodern gick sin väg beskrev P att något hände med honom. Han 
”diagnostiserade” sig själv och sade att han fick ångest. Den neråtgåen-
de spiralen fortsatte och det blev bara värre och värre för honom. ”Jag 
försökte ta livet av mej”, berättade han.  

P fortsatte att beskriva den destruktiva levnadssituation som han 
befann sig i. Han sa att han var ”nära helvetet”. Han uppfattade det som 
om han höll på att gå under och att han hade nått botten. Han levde 
för stunden. Tillvaron handlade om att få ihop pengar till droger och 
begå brott. Han beskrev hur denna form av liv förändrade hans sätt att 
tänka så att han uppfattade att begå brott som ett godkänt beteende 
hos honom själv och kamraterna. Han gick alltmer sällan i skolan. Så 
började han beskriva vad det var som fick honom att ändra sig. Det var 
flera olika faktorer som han räknar upp. Först och främst nämnde han 
att det var hans bror som aldrig släppte kontakten med honom. En 
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annan viktig händelse var att han genom en tjejkompis kom i kontakt 
med skolans dramaundervisning och engagerades i ett teaterprojekt i 
skolan. Drama var det enda ämne i skolan som P tyckte var kul. Han 
blev väldigt glad då han fick högsta betyg på den kursen, och efter flera 
olika övertalningsförsök av kamrater valde han att ta en roll i den pjäs 
som skulle sättas upp i teaterprojektet. Han beskrev hur han fick hjälp 
av sin bror att gå på det första informationsmötet som hölls i teater-
projektet. Han var tveksam och ambivalent in i det längsta om han 
skulle vara med. Men med stöd av brodern, sina kamrater och perso-
nalen som drev projektet, blev han mer och mer indragen i arbetet. 
Han beskrev att han blev mer upptagen av att arbeta i teaterprojektet 
än av sitt gamla liv med droger och stölder. Han bytte ut sina gamla 
kompisar mot nya kompisar som också var involverade i teaterprojek-
tet. Under den här tiden hade han blivit utkastad hemifrån av sin biolo-
giska pappa. Han hade sagt till honom att han skulle komma och hämta 
sina tillhörigheter och flytta därifrån. I samband med det tog han åter-
igen kontakt med socialtjänsten. Den här gången hotade han socialsek-
reteraren som han pratade med att han skulle göra något drastiskt om 
de inte hjälpte honom. Han beskrev det som om han hade sökt hjälp 
flera gånger men aldrig blivit lyssnad på och att han inte stod ut med 
att inte ha någonstans att bo. Den här gången fick P hjälp från social-
tjänsten. De uppmanade honom att genom telefonkatalogen själv leta 
efter ett vandrarhem där han skulle kunna få bo, i avvaktan på att en 
utredning gjordes. Han gick på ett möte hos socialtjänsten. Då hade 
han sin bror med sig som en slags ombudsman, som kunde intyga att 
det P sade stämde överens med verkligheten, ”ett sorts intyg på att allt var 
rätt”, sade P. Efter ett flertal möten med olika delar av P:s familj, be-
slutades att P skulle bo hos sin bror i 14 dagar. Efter det skulle han få 
ett rum i ett jourhem.  

I slutet av intervjun frågade jag P vad som han tror hade hänt med 
honom om han hade bott kvar hemma. Han sa att han trodde att han 
hade tagit livet av sig, att han inte skulle ha orkat länge till. Hade han 
själv varit klokare, menade han, så skulle han ha flyttat hemifrån tidi-
gare och gjort motstånd mot den situation som han levde under i sin 
familj. Nu, när han vet att man kan få hjälp både av polis, socialtjänst 
och att man kan prata och få stöd av vuxna, vet han också att det finns 
hjälp att få. 
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Sammanfattande kommentar 

Jag vill i denna sammanfattning fokusera på de tre frågeställningar som 
jag redovisade i början av kapitlet. 

Hur beskriver och förstår ungdomen sig själv i denna berättelse? Hur beskriver 
och förstår han fenomenet att rymma och kastas ut hemifrån? Hur beskriver och 
förstår han socialtjänstens roll i berättelsen? 

Hur beskrev och förstod ungdomen sig själv i berättelsen? 
P:s berättelse i sin helhet kan karaktäriseras som en berättelse om två 
teman; ”undergången” och ”räddningen”.  

Han beskrev att relationen till styvfadern, misshandeln som han 
varit utsatt för, förtrycket hemma och den maktlöshet han upplevde i 
relation till sina föräldrar ledde till att han kom att leva ett liv där han 
till slut kom att stå inför självmordet som de slutgiltiga lösningen på 
denna undergångsvandring som han var inbegripen i. Jag uppfattar att 
P i huvudsak beskrev sig själv som ett offer för de olika omständlig-
heter som han presenterade i sin berättelse och som han uttryckte ledde 
honom mot undergången. Han själv uttryckte att han hade liten möjlig-
het till inflytande att förändra sin situation. Jag uppfattar att det fanns en 
process i P:s berättande där hans förmåga till ökat inflytande är central. 
I början av berättelsen beskrev han sin egen position som en person 
utan inflytande. Han beskrev sig själv som ett litet barn som varken 
hade utblick eller förstånd nog att förstå vad som hände i hans familj. 

Framförallt i förhållande till styvfadern beskrev han sin position som 
att han var utan inflytande och kontroll över sitt liv. Styvfadern beteende 
beskrevs av P som våldsamt, oförutsägbart och maktfullkomligt. P be-
skrev i intervjun att han trodde att styvfaderns beteende var normalt. P 
trodde att det var det ”rätta” sättet att fostra barn på. Under intervjun 
beskrev han hur hans längtan efter frihet ökade när han blev äldre och 
att hans vrede mot styvfadern gjorde honom modigare. Detta ledde till 
att han stärkte sin position och fick mer vilja till att utmana styvfaderns 
maktutövning. Jag tolkar den sekvens av intervjun där han berättade 
om att han bestämde sig för att ”dra hemifrån” som ett uttryck för att 
han utvecklat en förmåga till inflytande i förhållande till styvfadern. 

Han själv uppfattade sig som avvisad och utstött hemifrån sam-
tidigt som han också beskrev att han upplevde det som ohållbart att 
fortsätta bo hemma under de förutsättningar som rådde där. 
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Hur beskrev och förstod han fenomenet att rymma och 
kastas ut hemifrån? 
Själva fenomenet att rymma och bli utkastad hemifrån beskrevs som en 
utlösande handling, där P:s förmåga till inflytande kom till uttryck. Där 
ett tidigare förtryck och behov av kontroll och maktutövning mot P låg 
till grund för den utlösande handlingen att lämna hemmet. När P inte 
längre ville anpassa sig och underordna sig styvfaderns system ham-
nade han slutligen i en situation där han var tvungen att i en öppen 
strid konfronteras med styvfaderns makt och i handling markera ett 
motstånd mot den. I berättelsen framställdes det som det ödesdigra 
ögonblick då P förstod att han inte längre kunde bo hemma, att han 
var tvungen att lämna hemmet för att överleva. Trots att han visade att 
han vågade gå emot styvfadern, framkom det i andra delar av berättel-
sen hur svårt han hade att styra sig själv i sitt nya liv. Han beskrev sig 
själv som att han drogs mot en destruktiv livsstil och där hans in-
flytande över sitt eget liv inte kom till uttryck. Han beskrev själva feno-
menet att rymma och bli utkastad hemifrån som en situation som han 
och styvfadern hade olika uppfattningar om och som ledde till att kon-
flikten mellan dem eskalerade så långt att de inte kunde mötas i en ge-
mensam tolkning av vad som hade hänt mellan dem. Vem av dem hade 
ansvar för att P flyttade hemifrån? P menade att styvfadern hade ansvar 
för att han kastades ut hemifrån. Samtidigt uppfattade han att styvfa-
derns tolkning av situationen var att P hade ansvar för att han inte ville 
bo hemma längre och valde att flytta hemifrån. 

Han beskrev sig själv som en person som varken hade adekvata kun-
skaper eller kompetens för att hantera den situation som hade uppstått 
när han hade lämnat hemmet. När han berättade om mötet med polisen 
eller mötet med socialtjänsten var det en vilsen ung man som fram-
ställdes. Han beskrev sig själv som en förvirrad person som inte förstod 
eller kunde ta vara på den hjälp som erbjöds honom. I dessa beskriv-
ningar förlitade han sig på sin syster respektive broder för att kunna 
orientera sig i en värld som han inte riktigt hade kompetens att vistas i. 

Under hela berättelsen fanns brodern med som den enda personen 
som alltid beskrevs inta en stödjande position i hans liv. Det var han 
som erbjöd hjälp som P avvisade. Men trots det gav brodern inte upp. 
Han följde med honom till den biologiska pappan, till teaterprojektet 
och socialtjänsten och blev på så sätt en nyckelperson i P:s liv. En 
person som både kunde stödja P och uppmuntra honom i de val han 
gjorde och vara ett ombud för P som han behövde för att kunna få den 
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legitimitet som krävdes, för att hans röst skulle höras och att han skulle 
få status av en som hade rätt att söka och få hjälp för sin egen del. 

En fråga som infinner sig är hur det hade gått för P om han inte 
hade haft sin bror som stöd och företrädare. Brodern tog på sig en roll 
av att vara ställföreträdande förälder till P och utan det stödet kan jag 
tro att P skulle haft det svårt att orientera sig i tillvaron. Det framgår av 
denna berättelse vilken stor och genomgripande handling det var för P 
att lämna sitt hem. Det var något han visserligen tidigare hade tänkt 
göra men inte haft mod eller kraft att genomföra. För honom handlade 
det till slut om att överleva genom att gå hemifrån alternativet var 
annars att stanna kvar och gå under. När styvfadern enligt P:s tolkning 
avvisade honom hemifrån valde han trots den stora osäkerhet och risk 
det innebar för honom att lämna hemmet och att därmed rädda sig själv. 

Hur beskrev och förstod han socialtjänstens roll i 
berättelsen? 
Socialtjänsten beskrevs i berättelsen som en av alla de hjälpinstanser 
som fanns runt P, men som blev viktig först i slutet av P:s berättelse 
när han, tillsammans med brodern, såg till att en utredning kom till 
stånd där P:s behov av alternativ bostad, skydd och stöd blev tydlig-
gjort. Innan dess var socialtjänsten något diffust. De fanns med redan 
då P träffade polisen när hans kamrat anmält styvfadern för misshan-
del. De fanns också med då P bodde hos sin biologiska pappa men allt-
mer kom att dras in i kriminella kretsar av kamrater. Då fick han tips av 
sina kamrater att söka hjälp hos socialtjänsten. Men den gången blev 
han inte tagen på allvar av socialtjänsten. Han beskrev kontakten med 
socialtjänsten som flyktig och ytlig och han uppfattade inte att hans be-
gäran om hjälp fick någon märkbar respons hos myndigheten. Han fick 
till uppgift att gå hem och prata med sin pappa. Det var inte något som 
var verksamt för P för att bryta det destruktiva livsmönster han var 
inne i. 

P beskrev att en vändpunkt inträffade i hans liv. Den förändring 
som ledde till att kunde bryta undergångsmönstret mot en berättelse 
som handlade om förändringen mot en meningsfull tillvaro och där P 
växte som person och fick en annan roll i förhållande till kamrater och 
vuxna omkring honom. Han själv kallar det för ”räddningen”. Det 
handlade om många olika faktorer som att hans kamrat anmälde styv-
fadern till polisen. Det ansåg P var början på ”räddningen”. Sedan följde 
flera olika faktorer som stödet från brodern, andra kamrater och teater-
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projektet som P engagerade sig i och att han själv beslutade sig för att 
våga gå hemifrån. 

Den erfarenhet som han beskrev att teaterprojektet ledde till resul-
terade i att P:s kompetens ökade och att han genom denna förändring 
kunde erhålla mer självständighet och inflytande över sitt eget liv. Han 
fick också en mer självständig och trovärdig position i förhållande till 
socialtjänsten. När han beskrev sin sista kontakt med socialtjänsten, be-
skrev han sin position inte i egenskap av ett offer utan att han med 
hjälp av brodern som ombud framställde sig som en ”riktig” klient som 
hade tillägnat sig kompetens nog att få tillgång till de rättigheter och den 
hjälp som han som individ hade rätt att få. 

I P:s berättelse finns några teman som jag också funnit i socialsek-
reterares beskrivningar av ungdomar som rymmer och kastas ut hem-
ifrån. Det är beskrivningar av ungdomars långvariga svåra uppväxtför-
hållanden med exempel som i P:s fall med inslag av hård disciplinering, 
fysisk och psykisk misshandel. Berättelsen om hur hans ökade kunskap 
om hur andra ungdomar har det och hur hans ökade förmåga till själv-
ständighet slutligen leder till ett uppbrott från familjen, återfinns också 
i socialsekreterares beskrivningar av dessa ungdomars väg ut från fa-
miljen. Tolkningen av om han rymde eller kastades ut hemifrån blir en 
del av konflikten mellan styvfadern och P. Temat att bli avvisad eller att 
själv avvisa är framträdande i denna fallbeskrivning och även bland so-
cialsekreterares beskrivningar av dessa ungdomar. Trots P:s trevande 
försök att få kontakt med socialtjänsten blir han inte synlig för dem 
förrän han med hjälp av sin vuxna broder lägger fram sitt fall. Enbart 
han själv kunde inte eller fick inte eget tillträde till socialtjänsten.  
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Kapitel 7 

En fallstudie av en förälders 
berättelse om en ungdom som 
rymde och kastades ut hemifrån 

Om att inte räcka till som förälder 

I det här kapitlet presenteras en fallstudie i form av en förälders 
berättelse om en ungdom som har lämnat sitt hem genom rymning och 
utkastning och som därför har kommit i kontakt med socialtjänsten. 
Syftet med detta kapitel är att ge en fördjupad förståelse av fenomenet 
att ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån utifrån förälderns per-
spektiv. Ytterligare ett syfte är att fallstudien ska tjäna som reflekteran-
de bakgrund till analysen av empirin som behandlar socialsekreterarnas 
förståelse och framställning av fenomenet.  

Jag vill även i denna analys undersöka berättelsens poänger, inne-
börder och ställningstaganden. På samma sätt som i analysen av ungdo-
mens berättelse betraktar jag också denna berättelse som en jagberättelse. 
Syftet för berättaren i denna typ av berättelse är att förmedla en bild av 
sig själv som i huvudsak kan uppfattas som god av lyssnaren även om 
berättelsejagets handlingar inte nödvändigtvis är goda (Eriksson 1997). 

Vid intervjutillfället var dottern, som kallas för E, 14 år. Hon var 
tillfälligt omhändertagen på en jourinstitution, Ungdomsslussen, i vän-
tan på en permanentare placering på ett HVB-hem utanför Stockholm. 

Känslan av att inte räcka till som förälder och känslan av vanmakt 
var ett starkt inslag i den här mammans berättelse. Det är ett tema som 
också varit centralt i socialsekreterares beskrivning av föräldrars situa-
tion och upplevelse i samband med att ungdomar rymt och kastats ut 
hemifrån (se kapitel 8) och i intervjuerna med föräldrar i ”När banden 
brister” (Sjöblom 1995). 
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Jag vill också i denna analys ställa de tre frågeställningar till berättel-
sen som jag använt i min tidigare fallstudie av en ungdoms berättelse 
om att rymma och kastas ut hemifrån. 

− Hur beskriver och förstår föräldern ungdomen i berättelsen? 

− Hur beskriver och förstår föräldern fenomenet att rymma och kastas ut 
hemifrån? 

− Hur beskriver och förstår föräldern socialtjänstens roll i berättelsen? 

Inledning till berättelsen 
Intervjun inleddes med att E:s mamma beskrev E:s nuvarande situa-
tion. Att hon var placerad på Ungdomsslussen och väntade på en per-
manent placering på ett HVB-hem i södra Sverige. E var enligt mam-
man väldigt negativ till att lämna Stockholm. Men efter att ha träffat en 
handläggare som visat henne en videofilm från det HVB-hem som hon 
skulle placeras på, tyckte mamman att hon verkade mer positiv. Mam-
man uttryckte att hon nästan vågade hoppas på att placeringen på 
HVB-hemmet kunde vara en passande lösning för E så att hon skulle 
komma på rätt köl igen. 

I början av intervjun frågade jag mamman om det var en frivillig 
placering eller om E skulle omhändertas med hjälp av tvång. 

Hon tyckte väl att jag hade slängt ut henne 

Ja, ifrån början var det inte frivilligt för E var på rymmen när 
polisen hittade henne. Eftersom jag kände att jag inte räckte till 
längre så hade jag sökt hjälp. E hade blivit tillfälligt placerad på 
Ungdomsslussen och … ja, de va ju frivilligt från hennes sida 
för E tyckte det var så dåligt hemma hos mej. Det är frivilligt nu 
också, det är inte under tvång, men… det är klart hon var ju 
negativ i början och tyckte att jag hade slängt ut henne. Så jag 
har fått förklara mer en gång. Det är mer än en gång som jag har 
fått förklara att jag är hellre av med dej ett år eller den tiden som 
behövs än att jag är av med dej för resten utav av livet. För det 
är det de handlar om. För att hon var så illa ute. Det var början 
till droger, det var rymningar och det var sprit. Det var äldre 
pojkar som… nog gärna… använder de här unga flickorna till 
både det ena och andra. 
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Kommentarer 
Mamman började med att beskriva ett centralt tema i hennes berättelse 
nämligen att hon uppfattade sig inte räcka till som mamma och hur det 
hade lett till att hon hade sökt hjälp av socialtjänsten. Att mamman 
hade tagit kontakt med socialtjänsten innebar att hon fick hjälp med att 
E akut blev placerad utanför hemmet och att hennes återkommande 
rymningar därmed fick ett provisoriskt slut. Sedan fortsatte mamman 
med att ge ordet frivilligt olika innebörd. Att E var borta från hemmet 
och var placerad på Ungdomsslussen var enligt mamman i en mening 
något som E frivilligt hade gått med på eftersom hon hade uttryckt att 
det var så dåligt för henne att bo hos mamman. Jag tolkar det som att 
mamman på så sätt la en del av ansvaret för att E blev placerad på 
Ungdomsslussen på E själv. Mamman uttryckte att den kritik som E 
hade fört fram mot att bo hos henne hade del i att E frivilligt accepte-
rade ett boende på Ungdomsslussen. Mamman gav frågan om frivillig-
het ytterligare en innebörd. Det syftade på frivillighet och tvång utifrån 
en juridisk betydelse. Mamman redogjorde för att E inte var tvångsom-
händertagen enligt lagen om LVU. Men i samma mening återgick hon 
till sin tidigare tanke om att diskutera hur E hade uppfattat placeringen 
på Ungdomsslussen. Mamman gav här uttryck för ett dilemma som 
hon skulle återkomma till vid andra tillfällen under intervjun, att E hade 
uppfattat sig som tvingad och utstött hemifrån. För mammans del ut-
tryckte hon en osäkerhet kring innebörden av ordet frivillighet. E hade 
enligt mamman både gett uttryck för att hon hade önskat komma hem-
ifrån samtidigt som mamman uttryckte att dottern hade uppfattat sig 
som utkastad hemifrån. Jag tolkar att mamman uttryckte innebörden i 
dotterns budskap som att hon inte ville bo hemma hos mamman men 
att hon inte heller ville bli avvisad av henne. Mamman förklarade inte 
varför dottern inte ville bo hemma, det förblev outtalat för lyssnaren. 

Citatet fortsätter med att mamman framförde det som jag uppfattar 
som poängen med denna berättelsesekvens. Hon sa: ”att jag är hellre av 
med dej ett år eller den tiden som behövs än att jag är av med dej för resten 
utav av livet. ” 

Som lyssnare fick vi reda på att hon återkommande hade försökt att 
få dottern att förstå att mammans avsikt med att kasta ut henne inte 
var att avvisa henne utan att hjälpa henne istället. Hon beskrev det på 
så sätt att hennes handling, som av dottern uppfattades som negativ, 
egentligen hade goda avsikter och skulle uppfattas av lyssnaren som väl-
menande. Mammans innebörd som hon förmedlade var att hon upp-
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fattade att omhändertagandet av dottern var hennes enda möjlighet att 
göra något positivt för dottern. Ett omhändertagande beskrevs av 
mamman som en åtgärd som skulle kunna leda till att dottern räddades 
och att mamman, som hon uttryckte det, inte behövde förlora henne 
för resten av livet. Jag tolkar det som om mamman uttryckte att hennes 
dilemma bestod av ett val mellan för henne två dåliga alternativ. Bägge 
alternativen ledde till att hon skulle förlora sin dotter. Hon valde det 
alternativen som hon uppfattade som det minst negativa. Det skulle 
leda till att hon förlorade dottern under en begränsad tid men att kon-
sekvensen av det skulle bli att dottern förmodligen skulle kunna få 
hjälp. Att inte låta dottern bli omhändertagen, uttryckte mamman, 
skulle kunna leda till att hon riskerade förlora dottern för all framtid. Jag 
förstår det som om hon gav ordet ”förloras” innebörden att dottern 
riskerade gå förlorad på ett symboliskt plan i och med att mamman 
förlorade sin kontroll över flickan. Det beteende hon visade upp i form 
av rymningar, begynnande droganvändning var ett slags bevis för 
mamman att dotterns väg mot att gå ”förlorad” redan hade inletts. Det 
var mot bakgrund av detta hot som mamman kunde argumentera för 
att hon hade givit sitt medgivande till att låta hennes ungdom 
omhändertas. Dotterns otillåtna handlande blev de bevis som modern 
behövde för att styrka sitt eget handlande att gå med på att dottern 
omhändertogs även om det var mot dotterns egen vilja. 

Förhoppningsvis går hon att rädda 

Jag ställde sedan en fråga om hur det hela började med att E rymde 
hemifrån. 

Mamman berättade att E började ”strula” i sjätte klass när hon var 
12 år. Hon hade en konflikt med sin lärare. Det var inte bara hon som 
hade problem med läraren utan under en period fanns det föräldrar som 
var närvarande i klassen varje dag för att stödja eleverna och läraren. E 
beskrevs av mamman som en ”kaxig” och ”utåtagerande” flicka. En för-
klaring till problemen i skolan som mamman förde fram var att E skulle 
ha blivit sedd på ett annat sätt om hon hade varit en pojke. 

Mamman menade att det i skolan fanns olika outtalade förvänt-
ningar på flickor och pojkar och att dessa drabbade utåtagerande 
flickor som E negativt. På grund av problemen i klassen bytte E skola. 
Det fanns en förväntan hos E att hon skulle kunna börja om på nytt 
och få en bättre start i den nya skolan. Men det lyckades inte. Ganska 
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snart hade hon kommit in i ett gäng som ledde till att hon återigen fick 
lärarnas ögon på sig. Hon började känna sig som ett ”hatobjekt” enligt 
mamman vilket E upplevde som mycket negativt. 

Å sen har de ena givit de andra. Så hon har haft fullt upp med 
att leva upp till ett dåligt rykte. Värre och värre har det blivit. 
Sen på sista tiden innan hon blev omhändertagen så bara rasade 
det på i full fart. Det var stölder, det var sprit. Man fick hämta 
henne på Maria pol och hon hade även prövat på att röka hasch. 
En vanlig tisdag kommer jag hem från jobbet och då finns där 
tre muslimska män i lägenheten och tre små flickor som var 
dyngraka och hade blivit bjuden på sprit av de här herrarna. En 
pojke som hon är väldigt kär i och som också är omhändertagen 
och har blivit utkastad. Han befinner sig på ett ungdomshem 
just nu. Han hade nog ganska stort inflytande över henne också. 
Han var betydligt mer inne i svängen, så att säga både drog-
svängen och brottssvängen, än vad E var än så länge. Dit vill jag 
inte ha henne heller. Hon är så pass ung ännu så förhoppnings-
vis går hon att räddas. 

Kommentarer 
I den tidigare sekvensen av intervjun hade mamman beskrivit hur E på 
olika sätt blivit ett offer för orättvisa lärare och andra olyckliga om-
ständigheter som att hon hade kommit i fel kamratkretsar. E har enligt 
mamman blivit orättvist bedömd och hon har tagit väldigt illa vid sig av 
det. E hade enligt mammans framställning alltså skäl till att vara besvär-
lig på olika sätt, eftersom skolan hade givit henne dåligt rykte. 

Mamman framförde kritik mot skolan som hon tyckte hade handlat 
orättvist mot dottern, vilket också uttrycktes som en förklaring till 
dotterns beteende. Mamman beskrev dotterns utveckling som en pro-
cess som har rusat på utan kontroll. Det har blivit värre och värre, var-
ken hon eller någon annan har kunnat stoppa upp den negativa utveck-
lingen. Hon beskrev det som en ofrånkomlig process som pågick utan 
hennes eller dotterns kontroll. Hon gav exempel på det som hon upp-
fattade som negativt, att dottern prövat droger, druckit alkohol och be-
gått kriminella handlingar. 

Mamman återgav en frusen ögonblicksbild av den svåra belägenhet 
som hon beskrev att dottern hade hamnat i. ”En vanlig tisdag kommer jag 
hem från jobbet å då finns där tre muslimska män i lägenheten och tre små flickor 
som var dyngraka och hade blivit bjudna på sprit av de här herrarna.” Genom 
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denna ögonblicksbild beskrev mamman hur illa ute hennes dotter var. 
Hon beskrev dottern och hennes kamrater som värnlösa offer för 
herrar av utländsk härkomst som bjöd på sprit, vars syften underförstått 
kunde vara att utnyttja flickorna. 

I denna evaluering beskrevs E återigen som värnlös utan förmåga 
att ta ansvar eller ha inflytande över sitt eget liv. Med uttrycket ”en helt 
vanlig tisdag” förmedlade mamman den osäkerhet som dotterns bristan-
de ansvarsförmåga orsakade henne. Jag tolkar det som att mamman ville 
förmedla känsla av osäkerhet över att hon aldrig riktigt kunde veta vad 
dottern skulle kunna råka ut för. Det var inte bara det att hon kunde 
rymma och vara borta på kvällar och nätter utan mammans kontroll. 
Även en vanlig vardag och i mammans och dotterns eget hem kunde 
förfärliga och farliga händelser inträffa. Detta var ett exempel. 

En annan bidragande orsak till att mamman kände oro för sin 
dotters levnadssätt var att hon hade träffat en pojkvän som hon upp-
fattade hade stort inflytande över dottern. Även i denna beskrivning 
hade E en passiv roll där hon blev någon som andra kunde styra och 
kontrollera. Händelser och människor som stod utanför mammans och 
dotterns kontroll fick inflytande över flickans liv. Pojkvännen som 
mamman beskrev hade ett allvarligare förflutet än vad E ännu hade er-
farenhet av. Mamman uttryckte att hon var rädd för att pojkvännen 
skulle kunna påverka E att ägna sig åt droger och kriminalitet. Mamman 
beskrev här den kamp hon hade att föra mot droger, kriminalitet och 
olämpliga pojkvänner som påverkade dottern i negativ riktning. 
Hennes uppgift som förälder var att rädda och skydda E från dessa 
faror som varken hon själv eller mamman kunde skydda sig från. 

Mamman blev mer och mer orolig 

Jag frågade när E började rymma. Mamman berättade att de skedde 
första gången när E var 12 år. Den gången visste mamman var hon hade 
tagit vägen. Det visade sig att hon hade rymt till en kamrat. Efter det 
hade E i samband med att hon var väldigt arg på sin mamma blandat ut 
värktabletter med vatten som hon hade druckit. Hon fick en allergisk 
reaktion och mamman och E var tvungna att åka in till sjukhuset för 
observation. I samband med det fick de kontakt med BUP. De gick på 
två samtal men de tyckte båda två att den kontakten inte var till någon 
hjälp. De kom till en person som varken E eller mamman fick för-
troende för, vilket ledde till att de valde att inte fortsätta gå dit. Tiden 
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gick och E fortsatte att umgås med kamrater som hon hade svårt att 
säga nej till. Eftersom mamman arbetade och var borta hela dagarna 
blev deras lägenhet ett semesterhem för E och hennes kamrater. De 
länsade kyl och frys, ringde dyrbara samtal på telefonen, vilket ledde till 
att semesterkassan fick gå till att betala dyra telefonräkningar. E och 
mamman hade därför inte råd att åka och hälsa på släktingarna i södra 
Sverige den sommaren. 

Mamman beskrev hur hon blev mer och mer orolig för den de-
struktiva utveckling som hon upplevde att E drogs in i. Hon uttryckte 
att hon kände att hon inte räckte till som förälder och att hon inte 
visste var hon skulle vända sig. De sociala myndigheterna hade hon inte 
något stort förtroende för och hon ville inte vända sig dit, eftersom 
hon hade tagit del av vänners och arbetskamraters tidigare dåliga er-
farenhet av socialtjänsten. Hon uttryckte att känslan av otillräcklighet 
tvingade henne att ändå söka hjälp. På höstterminen när E hade börjat 
i den nya skolan började mamman och E gå till skolkuratorn. 

Det fanns stunder då mamman uppfattade att E försökte ”skärpa 
sig” men umgänget med de destruktiva kamraterna tog mer och mer 
överhand och vid senvintern ”så var hon verkligen illa ute”. E var på rym-
men igen och vid detta tillfälle hade hon stulit smycken hemma som en 
gatulangare hade sålt. Detta gjorde mamman väldigt orolig och det 
ledde till att hon tog kontakt med polisen. Genom dem fick hon sedan 
kontakt med socialtjänsten. Mamman skulle ge sig ut på stan tillsam-
mans med fältpersonal från socialtjänsten och leta efter dottern. Men 
innan dess efter att ha varit borta i några dygn hann E komma hem. 
Det visade sig att hon under bortavaron hade sovit i en port och sedan 
bott över hos några kamrater. ”Då var hon borta, jag tror att det var två eller 
tre nätter, med pengar då också och då blir man fruktansvärt orolig”. Strax efter 
det rymde hon igen och då hade mamman redan etablerat en kontakt 
med socialtjänsten. 

Jag accepterar inte att min dotter går under 

Jag frågade mamman om vilken hjälp hon hade fått från socialtjänsten. 

Först hade jag tagit kontakt med skolans elevvård. De 
kontaktade vidare till mitt socialdistrikt. Vi fick en kontaktman 
som heter H och hon har hjälpt oss. När E hittades förde polisen 
henne till Ungdomsslussen, sen skulle vi ner till Maria Pol för att 
E hade varit berusad. Då var jag väldigt orolig för jag tyckte att 
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det hela gick alldeles för långsamt. För att under tiden som man 
undersöker och skriver rapporter. Under tiden som man tar reda 
på och det ska gå så formellt tillväga så hinner det hända saker. 
Så att jag var väldigt ilsk när vi var nere vid Maria Pol. Jag tyckte 
som så, jag accepterar inte att min dotter går under, under tiden 
som man utreder saker och ting. Men sen när hon fick komma 
till Ungdomsslussen så har det lite grann lugnat ned sig. Inte så 
att hon har följt alla regler där och att det har varit problemfritt. 
Men hon… hon är väl lite… ja hon ser ju det här från olika syn-
punkter. Hon ser det delvis som att jag har kastar ut henne. Men 
jag har försökt förklara att det inte är det det handlar om: ”Utan 
det handlar om att försöka rädda dej, för att du är så illa ute nu.” 
Men det inser hon naturligtvis inte. Utan hon tycker jag ser de 
här kompisarna som bara rötägg medan de egentligen är justa. 
Men jag sa: ”Du är jätte just, var och en av er är justa, men 
tillsammans så händer allt det här.” Hon måste få en möjlighet 
att kunna bena upp sitt liv och se lite vad som är rätt och fel. 
Mycket gör hon som hon säger bara för att jävlas med mej. Hon 
känner sej sviken utav vuxna. Pappa har ju svikit, hon tycker att 
storebror har svikit när han gifte sej. Vid ett tillfälle när hon var 
väldigt ledsen när jag frågade om hon tyckte att jag också hade 
svikit då så säger hon så här: ”Inte du, det kan man ju inte räkna 
med, för du är ju en mamma och en mamma kan ju inte svika.” 
Så där står vi nu. 

Kommentarer 
Citatet börjar med att jag ställde frågan om vilken hjälp mamman hade 
fått från socialtjänsten. Mamman svarade på frågan dels genom att 
beskriva vilken tjänsteman hon hade fått kontakt med och genom att 
beskriva hur E hade blivit omhändertagen i samband med att polisen 
hade hittat henne efter att hon hade varit på rymmen hemifrån. Hon 
hade varit berusad och blev förd till Maria polikliniken, en akutmottag-
ning för ungdomar som hittas berusade i Stockholm. Mamman beskrev 
sitt intryck av mötet med den verksamheten. Hon var orolig och tyckte 
att myndigheten gick för långsamt fram. Mamman uttryckte att det var 
svårt för henne att förstå att det behövde ta så lång tid att utreda E:s 
situation. Hon var orolig över att nya situationer skulle uppstå kring E. 
Jag uppfattar det som att hon uttryckte kritik mot myndighetens sätt att 
möta henne och E. Det långsamma tempot som mamman tyckte att 
myndigheten hade i sitt arbete gjorde mamman frustrerad. Det ökade 
mammans oro över att dotterns situation skulle förvärras. Mamman ut-
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tryckte en skillnad mellan hur hon uppfattade dotterns situation i för-
hållande till myndighetens rutiner och arbetssätt. Jag tolkar att mamman 
menade att myndighetens formella sätt att utreda dotterns situation på 
ökade hennes oro. Att E skulle gå under samtidigt som mamman vän-
tade på vad utredningen skulle komma fram till. Mamman uttryckte här 
stor oro som tycktes överskugga allt. Jag uppfattar det som mamman 
uttryckte att dottern symboliskt kunde ”förblöda”, och denna akuta 
situation tolkades av myndigheten på ett annat sätt. Mamman uttryckte 
att hon inte accepterade det sätt som myndigheten arbetade på. Jag 
tolkar det som att mamman fick sin vilja igenom på så sätt att dottern 
fick det skydd som mamman tyckte att hon behövde genom akutplace-
ringen. Hon var placerad där i avvaktan på socialtjänstens utredning. 
Mamman fortsatte med att beskriva att placeringen hade fått till konse-
kvens att situationen kring dottern hade blivit lugnare. 

Mamman bytte ämne till frågan om dottern hade kastats ut hem-
ifrån av mamman, eller om mammans medgivande till att dottern om-
händertogs var hennes sätt att rädda dottern. Hon återgav delar av sin 
dialog med dottern, där hon återigen argumenterade för sin ståndpunkt 
att det var moraliskt rätt av henne som förälder att låta E bli omhän-
dertagen mot sin egen vilja. Hennes upprepade argumentation tolkar 
jag som att mamman indirekt försvarade sig mot den uttalade kritiken 
mot hennes beslut från dottern och outtalade kritik från andra männi-
skor i förälderns omgivning. Hon kanske också indirekt uppfattade att 
jag som intervjuare stod för en kritisk hållning. Det argument hon åter-
igen förde fram var att hon genomförde denna handling i det goda 
syfte att rädda sin dotter undan en stundande katastrof. Mamman ut-
tryckte det som dottern själv inte förstod hur illa ute hon var. Det var 
mamman som fick tillvarata dotterns intressen. Det var inte lätt för 
mamman att övertyga sin dotter om sina goda syften. Dottern och 
mamman delade inte samma uppfattning om E:s kompisar eller om E:s 
livssituation. Mamman redogjorde för hur hon hade argumenterat mot 
dotterns inställning. Utifrån mammans perspektiv var kanske varje indi-
viduell kamrat en bra människa precis som hon framhöll att dottern 
var. Men trots det hände det saker när dessa individer kom samman som 
inte mamman tänkte acceptera. Genom denna ståndpunkt tog mamman 
avstånd från dotterns och kamraternas handlingar utan att hon för den 
skull tog avstånd från var och en av dem som individer. Detta tolkar jag 
som ett försök hos mamman att se den uppkomna situationen utifrån 
dotterns perspektiv. Mamman kunde ge dottern stöd i hennes val av 



En fallstudie av en förälders berättelse om en ungdom som rymde och kastades ut hemifrån 

 153 

kamrater samtidigt som mamman tog avstånd från dotterns och kamra-
ternas handlingar. I nästa mening gav mamman ytterligare ett argument 
för att dottern behövde skyddas genom en placering på HVB-hem. Hon 
behövde hitta en reflekterande position i förhållande till sitt liv och åter-
erövra kunskapen om vad som var ett godtagbart handlande och vad 
som inte var det. Mamman argumenterade för att HVB-vården skulle 
leda till en rehabilitering av dotterns normsystem. 

Mamman förde in ett nytt tema som innehöll information om att 
dotterns motiv till att handla som hon gjorde var sammanbundet med 
moderns och dotterns relation. Jag tolkar det så att mamman uppfattade 
dotterns motiv som straffande mot mamman. Ett motiv till varför 
dottern ville ”jävlas” med henne var att hon kände sig sviken av vuxna 
människor. Det fanns enligt mamman en koppling mellan flickans 
handlande och ett förklarande motiv; att hon hade blivit sviken av 
vuxna människor. 

Mamman fortsatte sitt resonerande genom att räkna upp exempel 
på vuxna människor som hon och E ansåg hade svikit henne. Dels var 
de E:s pappa och den äldre brodern. I fallet med brodern tydliggör 
mamman att E själv har sagt att han hade svikit henne när han gifte sig. 
Jag uppfattade att mamman förmedlade att hon som mamman såg sig ha 
en unik position som vuxen i förhållande till sin dotter. Hon var inte en 
som kunde svika. Enligt mammans beskrivning av vad dottern hade sagt 
räknades mammor inte in i samma kategori som exempelvis pappor och 
bröder gjorde. Även om mamman i en mening ”svek” dottern genom 
att låta henne placeras uppfattar jag att mamman här ville förmedla att 
hon som mamma såg sig som den som alltid kommer att finnas för sin 
dotter, oavsett vad som händer henne. Att hon på så sätt gav uttryck 
för det starka band som fanns mellan henne och dottern. 

Rymde hon för att jag har  

varit en dålig mamma? 

Mamman fortsatte berättelsen med att uttala sig om orsakerna till att E 
hade rymt hemifrån. Det var svårt för henne att förstå vems fel det var 
att E hade rymt. Att veta vad som var hönan och vad som var ägget. 
Det fanns inte en felande länk att peka ut utan mamman menade att 
det var många faktorer som samspelade. Men som förälder anklagade 
hon först och främst sig själv. Hon frågade sig vad hon hade gjort för 
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fel, vad hon hade kunnat göra annorlunda? Hade hon varit för 
släpphänt eller hade hon varit för hård? Det var uppenbart för henne 
att hon inte hade räckt till som förälder och i sin fostran av E. Hon 
hade svårt att förstå varför detta hände E och inte hennes två äldre 
barn som blivit fostrade av samma mamma på samma sätt. De äldre 
barnen sa att mamman hade varit för snäll mot E. Men mamman 
värjde sig mot den tolkningen och menade att det egentligen inte fanns 
någon orsak till att de har gått som det har gått för E. 

Andra möjliga förklaringar som mamman reflekterade över var att 
E både var en stark och känslig flicka. Mamman menade att kombina-
tionen av att vara stark och känslig kanske inte var så lyckad. Hon kom 
ihåg när E var yngre och gick på dagis. Det fanns barn som inte orkade 
leka med E eftersom hon var så stark och vild. Det skulle alltid hända 
saker runt E. Hon var orädd och tog kamraterna i försvar mot de 
vuxna. Mamman menade att det inte var alla vuxna som kunde handskas 
med en flicka med en sådan personlighet. Hennes styrka kunde leda till 
att hon fick en negativ roll bland vuxna. Men mamman såg att styrkan 
hos dottern kunde användas på både ett destruktivt och konstruktivt 
sätt. E var också väldigt klok och kunde hon bara vara lite mer konstruk-
tiv trodde mamman att hon skulle kunna komma långt i livet. Mamman 
beskrev henne som född med en ”högre kurs i argumentationsteknik”. Hon 
kunde enligt mamman ”vispa runt” med vem som helst som inte var 
utbildad på ungdomar och som inte visste hur man skulle ta henne. So-
cialarbetaren som hade motiverat E till att acceptera platsen på HVB-
hemmet hade kompetens på att tackla ungdomar som E. Det hade 
mamman lagt märke till. ”Han plockade ned henne på jorden på en gång”. 

En annan förklaring som jag undrade över var om mamman såg att 
E:s pappa hade någon del i det som hände E nu. Mamman menade att 
pappan, som aldrig hade haft någon kontakt med sin dotter, hade en 
mycket större del i E:s belägenhet än vad han själv förstod. 

Mamman hade under årens lopp försökt att få kontakt med pappan 
som befann sig utomlands. E hade uttryckt att hon var väldigt besviken 
på sin pappa. Enligt mamman hade E sagt att hon kunde förstå att en 
man kunde svika en kvinna men inte att en man kunde glömma bort 
att han hade ett barn. Pappan försvann ur E:s liv när hon var fem år. 
Sedan dess har de inte hört från honom. Mamman beskrev att hon var 
medveten om att erfarenheten av att inte ha tillgång till sin pappa var 
svår för E men att hon hade valt att inte ”förstora upp den händelsen”. Hon 
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hade tyckt att det hade varit som att ”lägga sten på bördan” att prata om 
att E hade blivit sviken av sin pappa. 

Efter detta fortskrider berättelsen med att mamman beskrev sitt 
nätverk och vilka hon hade haft hjälp av under åren som hon varit 
ensam om att fostra E. Hon beskrev att hon hade en nära kontakt med 
den äldre dottern och delvis med sonen. Hon har haft ett stor umgänge 
som hon hade fått dra ned på eftersom E varit så livlig så att folk inte 
orkade umgås med dem. Mamman ville inte umgås med folk som inte 
kunde acceptera E som hon var. Mamman har också varit engagerad i 
skötseln av sin egen mamma. Under en period när E var i 
förskoleåldern åkte de ett par gånger i veckan efter dagis tvärs igenom 
stan för att ta hand om mormor som var svårt sjuk. Mamman beskrev 
att det hade funnits få människor runt henne som givit stöd när E 
växte upp. Det såg hon också som en delförklaring till att E och hon 
har hamnat i en sådan svår situation. E och hon har ”nött på varandra 
365 dagar om året”. Det har också varit ekonomiskt svårt hela tiden för 
mamman att klara av att försörja barnen och dessutom hade hon haft 
hög hyra utan att ha fått något bostadsbidrag. Det fanns släkt som E 
hade kunnat åka till men de har inte vågat ta på sig ansvaret för henne 
eftersom hon har varit så livlig. Mamman har egentligen inte haft 
någon avlastning, förutom vid den årliga konferens som arbetet ordnar 
en helg varje höst. Då har E:s syster fått ställa upp och bo över i 
hemmet med E. Några veckor på sommarlovet har E varit på koloni 
och då har E:s mamma passat på att arbeta. Mamman menade att hon 
kunde förstå att dottern blev immun mot en mamma som tjatade på 
henne 365 dagar om året. Mamman berättade att hon hade hört talas 
om att det fanns kontaktfamiljer att få genom socialtjänsten. Men hon 
hade också hört talas om en bekant som hade en negativ erfarenhet av 
det stödet. Därför menade mamman att det var en avlastning som hon 
inte ville använda sig av. 

Det var alltså först när E vid flera tillfällen hade rymt hemifrån som 
mamman fick kontakt med socialtjänsten. Hon beskrev att hon var 
mycket positiv till den kontakt hon fått med socialtjänsten. Hon tyckte 
att hon hade fått förtroende för H, den kontaktman som tilldelades 
henne. Nu satte mamman sitt hopp till att E skulle få en plats på HVB-
hemmet som de hade sökt till. Att E skulle få bo där var verkligen en 
hjälp som mamman uttryckte att hon behövde och ville ha av social-
tjänsten. Mamman hoppades på att placeringen på HVB-hemmet 
skulle innebära att E fick en möjlighet att bryta kontakten med det 
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destruktiva kamratgänget. Sedan skulle hon komma in i rutinerna med 
arbetsplikt och skolplikt som fanns på institutionen. Mamman hade 
också förhoppningar om att placeringen skulle leda till att E skulle få 
en meningsfull fritid. Mamman beskrev hur hon hade försökt få E att 
prova olika aktiviteter som gymnastik, scouter, dans och judo men 
ingenting har passat E utan hon har bara ”flutit omkring”. 

Mamman uttryckte stora förhoppningar att placeringen på HVB-
hemmet skulle fungera som en möjlighet till förändring för E. Att livet 
på landet skulle ge henne en möjlighet att möta andra sorters 
människor och värderingar och att hon skulle kunna få en chans att 
upptäcka att det fanns andra värderingar än de som ”asfaltsdjungeln” 
stod för. Mamman knöt stora förhoppningar till vad vistelsen på HVB-
hemmet skulle kunna leda till. ”Jag tror att HVB-hemmet kommer att vara 
bra för henne det är min stora förhoppning”. 

Mamman berättade sedan om hur hon upplevde omgivningen 
reaktioner på att hon ”lämnade bort” sin dotter. Hon menade att hon 
kände att människor runtomkring henne uppfattade att hon var en 
”dålig förälder” som inte klarade av att ta hand om sin dotter själv. Hon 
hade noga övervägt om hon ansåg att hon skulle kunna klara av att ta 
hand om E och kommit fram till att hon inte gjorde det. Hon tyckte att 
det var bättre att vara en ”dålig mamma” nu i omgivningens ögon och att 
hennes dotter räddades än att vara en ”bra mamma” som alla tyckte synd 
om och som slet och kämpade för sitt barn. ”Sedan om det går åt skogen 
för flickan, då är jag hellre en dålig mamma nu och att hon blir räddad för det är 
det som är det viktiga”. 

Hon uttryckte också att hon tyckte att hon varit en bra mamma 
genom att hon alltid hade försökt att vara öppen och ärlig. Hon tyckte 
att hon hade haft en öppen kommunikation med sina barn. Hon har 
försökt att respektera sina barn. Hon skulle exempelvis aldrig läsa en 
dagbok, utan ungdomarna skulle också kunna ha ett eget liv. 

För mamman hade det varit en konflikt att hon inte hade velat 
prata för mycket med sina äldre barn eller andra vänner om E:s 
situation. Hon ville inte lämna ut E, eftersom det skulle kunna leda till 
att omgivningen fick agg mot henne, menade mamman. Det hade 
också varit svårt att prata med andra föräldrar som hade haft sina 
ungdomar i samma kamratkrets som E. Hon tyckte att de ”gottade sig i 
att deras barn inte var så illa ute som E var”. 
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Socialsekreteraren som mamman träffade genom kontakten med 
socialtjänsten var den enda som mamman uttryckte att hon kände stöd 
ifrån. 

Mamman beskrev att hon tyckte att hon försökte kompromissa 
med E om exempelvis regler och utegångstider. Hennes ambition var 
att de skulle försöka mötas på halva vägen. Men denna ambition hade 
kommit på skam den sista tiden då E och hon hade bråkat allt mer. 
Hon tycker inte att E och hon har kunnat lösa konflikterna som de 
hade haft på något bra sätt. E hade velat göra allt tvärtemot vad 
mamman ville. Det hade också hänt att konflikterna varit så starka att 
de varit våldsamma mot varandra. Vid ett tillfälle hotade E sin mamma 
med kniv och vid ett annat tillfälle fick E en örfil när hon olovandes 
hade tagit ut pengar med hjälp av mormors bankomatkort. Men 
mamman tolkade knivhotet som ett uttryck för att ”E inte varit sig själv” 
den sista tiden. 

Jag frågade vad mamman trodde att E tänkte om sin nuvarande 
situation när hon var akutplacerad på Ungdomsslussen i avvaktan på 
att bli permanent placerad på ett HVB-hem. Mamman svarade att hon 
trodde att dottern var ganska förvirrad. Men mamman kunde också 
märka en förändring hos henne. Att hon faktiskt ville åstadkomma en 
förändring. Men detta ville inte dottern erkänna, det var något som 
mamman försökte utläsa av dotterns förändringar i röstläge och sätt att 
prata om sin situation. Mamman trodde också att E förstod att 
mamman egentligen inte ville bli av med henne, utan att hennes avsikt 
med att skicka bort henne var att rädda henne från att gå under. 
Mamman kunde även här skönja en ökad förståelse hos dottern för 
moderns motiv till den kommande placeringen. Mamman uttryckte på 
så sätt hopp om att placeringen av E skulle leda till något positivt. E 
hade också uttryckt att hon skulle förändras. Hon skulle ”sköta sig” och 
”sluta röka” och hålla sig till reglerna från första dagen vid HVB-
hemmet. 

Jag frågade avslutningsvis om mamman tyckte att hennes roll som 
förälder hade förändrats sedan alla problem med E hade börjat. 
Mamman uttryckte att det svåraste för henne som förälder under de 
senaste åren hade varit att hon upplevde att hon inte räckte till som 
mamma. Att hon inte längre hade kunnat påverka sin dotter. Det som 
mamman tyckte var bra för dottern tyckte inte dottern var bra för 
henne. Andra krafter utanför mamman, som E:s kamrater, hade haft en 
starkare påverkan på dottern än vad mamman upplevde att hon själv 
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hade haft. Den förändrade rollen som hon fått uttryckte hon så här: 
”Det är något av de värsta som man kan råka ut för som förälder när man 
känner att man inte har möjlighet att påverka dom i rätt riktning, utan dom har 
kamrater som påverkar dom negativt istället.” 

Sammanfattande kommentarer 

I det här kapitlet presenteras en förälder och hennes berättelse av hur 
hon uppfattar sin egen och sin dotters situation. Hennes dotter har vid 
flera tillfällen rymt hemifrån och var vid tillfället för intervjun akut-
placerad på Ungdomsslussen och väntade på en permanent placering 
på ett HVB-hem. Hennes personliga berättelse skall ses i sitt kon-
textuella sammanhang, där det under samtalet sker ett identitetskon-
struerande på många olika nivåer. Det underliggande budskapet som 
mamman framställer i olika evalueringar har inte bara som syfte att 
understryka en viss poäng utan också att framställa en värdig presenta-
tion av henne själv och hennes dotter under intervjusituationen 
(Adelswärd & Nilholm 1994). 

I denna sammanfattning vill jag fokusera på de tre fråge-
ställningarna som jag redovisade i början av kapitlet. 

Hur beskriver och förstår föräldern ungdomen i berättelsen? Hur beskriver och 
förstår föräldern fenomenet att rymma och kastas ut hemifrån? Hur beskriver och 
förstår föräldern socialtjänstens roll i berättelsen? 

Hur beskrev och förstod föräldern ungdomen i berättelsen? 
I denna berättelse återfinns ett mönster som strukturerade den utifrån 
två teman som jag uppfattar som ”undergång” respektive ”räddning”. 
På samma sätt som i analysen av en ungdoms berättelse om att rymma 
och kastas ut hemifrån organiserade föräldern sin berättelse kring sam-
ma teman. 

Mamman beskrev under intervjun dotterns väg mot undergången 
och hur hon hoppades att hon skulle räddas. Ungdomen fick i mam-
mans berättelse rollen av den som hamnade i olämpliga sammanhang 
och därför blev delaktig i olämpliga handlingar. Mamman höll E fri 
från ansvar för det olämpliga hon gjorde. I första hand använde mam-
man förklaringar till E:s handlande som låg utanför hennes eget ansvar. 
Mamman redogjorde för att E hade blivit orättvist behandlad av lärare, 
att hon hade råkat komma bland ”fel” kamrater. Inte någonstans under 
intervjun talar mamman om E:s eget ansvar för det som hände henne. 
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Mamman beskrev henne i termer av ett offer som inte kunde ta vara på 
sig själv eller ta ansvar för sina egna handlingar. Under samtalet be-
skrev mamman hur dottern i en accelererad process utsattes för faror 
av andra. En av poängerna i berättelsen var när mamman beskrev hur 
E och hennes kamrater hade blivit bjudna på sprit av tre muslimska 
män. Mamman fokuserade berättelsen på sällskapets aktiva del och för-
minskade därmed E:s eventuella egna del i den handlingen som ledde 
fram till att sällskapet var hemma hos E och mamman. 

Men mamman presenterade också en annan kontrasterande bild av 
E än som offer. Det var bilden av E som en viljestark, argumenterande 
och kämpande ungdom som gärna tog strid för andra som hade blivit 
orättvist behandlade. Hon beskrevs av mamman att ha så starka per-
sonliga drag att det hade fått konsekvenser för vilka de hade kunnat 
umgås med under E:s uppväxt. Mamman beskrev hur släktingar avstått 
från att ta hand om E och att kontakt med vänner upphört på grund av 
att de har ifrågasatt E:s beteende. Mamman hade också fått kritik från 
sina äldre barn för att hon varit för ”snäll” mot E under hennes upp-
växt. Här tonade en annan bild fram av E än bilden av ett värnlöst 
offer. E hade enligt mamman en styrka i sin personlighet som vuxna 
hade svårt att klara av. 

Att unga flickor som rymde hemifrån beskrevs som ”starka” var 
vanligt både bland ungdomarna, deras föräldrar och socialarbetare i 
intervjustudien med 15 ungdomar och deras föräldrar och i socialsekre-
terares beskrivningar av flickor som rymmer hemifrån. Denna egen-
skap beskrevs av vuxenvärlden som problematisk snarare än som en 
kompetens. Att vara stark var något som vuxenvärlden patologiserade 
som ett olämpligt karaktärsdrag. Starka flickor beskrevs som utageran-
de, våldsamma och gränslösa. Flickorna själva beskrev hur deras styrka 
uppfattades som negativ och att de fanns en förväntan från omvärlden 
att de skulle bli ”snälla” igen. 

Mamman var inne på samma tankegång när hon beskrev hur om-
världen, från barnomsorgs- till skolpersonal, hade betraktat E som en 
”vild” flicka. Mamman framställde under intervjun tanken om flickan 
hade varit pojke istället. Hade hon haft ett annat kön hade hennes vild-
het varit mer accepterad av omvärlden. Denna negativa självbild som E 
hade levt med under sin uppväxt blev något som mamman uppfattade 
att E försökte leva upp till genom sitt olämpliga handlande. Det fanns 
spår i mammans beskrivning av E att hennes starka personlighet också 
kunde ses som en kompetens hos henne. Men det var först i framtiden 
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efter behandlingen på HVB-hemmet när E hade fått möjlighet att 
mogna och reflektera över sitt liv och över vad som var rätt och fel som 
denna egenskap skulle kunna förvandlas från en svaghet till en styrka. 

Mamman framställde under intervjun att hon på olika sätt 
ansträngde sig för att föra en dialog med E om hennes framtid. 
Mamman ville försöka få E att förstå och argumenterade för att det var 
det bästa som kunde hända E att hon blev omhändertagen och place-
rad på ett HVB-hem. Det var besvärligt för mamman att E gjorde mot-
stånd och att hon inte kunde dela mammans tolkning av vad som var 
en bra lösning på hennes livssituation. 

I denna analys av berättelsen blev det tydligt att E som ungdom 
hade lite inflytande och en svag position att som individ kunna tillvara-
ta sina egna intressen. I mammans framställan blev hon ett offer som 
beskrevs som mer och mer oförmögen att tillvarata sina egna intressen. 
Hon framställdes som olämplig och ej tillräknelig att själv ha något av-
görande inflytande över de beslut som skulle fattas om hennes framtid. 
Hennes olämpliga handlande kunde ses som bevis för att hon heller 
inte kunde anses som en lämplig person att ha inflytande över beslut 
som rörde hennes egen framtid. 

Bilden av en oansvarig och värnlös ungdom växte fram i mammans 
berättelse. En ungdom som inte förmådde se till sitt eget bästa och som 
behövde räddas och skyddas från en hotfull tillvaro av farliga frestelser 
i storstaden bestående av droger, kriminalitet, farliga kamrater, herrar 
med utländsk härkomst och sexuella utsvävningar. Hennes egen fria 
vilja hade satts ur spel av andra krafter utanför hennes eller mammans 
kontroll. Detta ledde till att mamman beskrev E:s situation som mer 
och mer ohållbar. När E blev akut omhändertagen uppfattade mamman 
att E höll på att ”gå förlorad”, att undergången var nära förestående 
om inte mamman med socialtjänstens hjälp lyckades rädda henne. 

Hur beskrev och förstod föräldern fenomenet att rymma 
och kastas ut hemifrån? 
Fenomenet att rymma och kastas ut hemifrån framställdes av mamman 
som en del av de andra olämpliga handlingar som dottern var med om. 
Mamman framställde i början av intervjun att E hade låtit sig placeras 
på Ungdomsslussen, eftersom hon inte tyckte att det var bra hemma hos 
mamman. Det framgick inte vad E syftade på eftersom mamman inte 
närmare gick in på om det fanns någon koppling mellan det som ut-
spelade sig mellan henne och E i hemmet och att E rymde. 
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Mamman förminskade på detta sätt handlingen att rymma hem-
ifrån till något som definierades in under andra beteenden som att 
dricka alkohol, snatta eller att olovandes ta ut pengar med mormors 
bankomatkort. Inte heller vid den sekvens i berättelsen, där mamman 
berättade om första gången E rymde hemifrån, kopplade hon det till 
någon händelse som hon själv som förälder var delaktig i. Mamman 
beskrev i svepande ordalag att E hade rymt hemifrån när hon var 12 år 
och att hon för att hon var arg på mamman också hade tagit värk-
tabletter utblandade med vatten. När de hade sökt sjukvård för denna 
förgiftning hade personal uppfattat det som en så pass allvarlig signal 
så att de hade fått kontakt med BUP, den öppna barnpsykiatrin i Stock-
holm. Det sjukvården uppenbarligen hade uppfattat som en allvarlig 
signal framställdes av mamman som ”strul”. E:s första rymning som 12-
åring gavs inte någon förklaring. Inte heller hennes förgiftningsförsök 
gavs någon annan förklaring än att E var arg på sin mamma. Jag tolkar 
detta som att mamman framställde E:s rymningar snarare som ett bete-
ende som kunde knytas till individuella förklaringar hos henne än att 
mamman såg rymningen som något som utspelade sig mellan mamman 
och dottern. 

Hur beskrev och förstod föräldern socialtjänstens roll i 
berättelsen? 
Det andra temat som jag kallar ”räddningen” var ett tema som jag tolkar 
hänger samman med hennes position i förhållande till socialtjänsten. 
Vid flera tillfällen förmedlade mamman budskapet att hennes ambition 
var att rädda dottern undan hotfulla kamrater och en hotfull omgiv-
ning. Att påtvinga dottern ett omhändertagande var det sätt som mam-
man ville rädda dottern på. 

En viktig poäng i mammans berättelse var att ge räddningsprojektet 
en positiv innebörd. I mamman räddningsprojekt blev socialtjänsten en 
viktig samarbetspartner. Innan hon tidigare hade egen erfarenhet, hade 
mamman en negativ inställning till den hjälp socialtjänsten hade att er-
bjuda. Hon beskrev hur vänner omkring henne hade vittnat om dåliga 
erfarenheter av socialtjänsten. När hon själv beskrev sin uppfattning 
om den hjälp hon fått, var hon positiv både till sin kontakt med social-
sekreteraren, hur placeringsassistenten hade hanterat E och ”plockat ned 
henne på jorden”. Denna positiva bild av socialtjänsten står i stark kon-
trast till mammans tidigare erfarenhet av skolan som samarbetspartner. 
Trots insatser från hennes och andra föräldrars sida hade mamman i 
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huvudsak negativa erfarenheter av dotterns skoltid. Hon hade stora 
förhoppningar att HVB-hemmet som E skulle placeras på skulle åstad-
komma positiva resultat vad det gällde rehabiliteringen av E. Mamman 
skulle med hjälp av socialtjänsten kunna rädda E, och indirekt sig själv. 
Mammans positiva beskrivning av HVB-hemmet och de spår hon tyckte 
sej se av förändring i dotterns attityd till omhändertagandet kan tolkas 
som att mamman knöt stora förhoppningar till att det skulle bli den 
vändpunkt i hennes och dotterns liv som hon tyckte behövdes. Detta var 
en lösning som socialtjänsten och mamman samarbetat kring. 

Endast en gång i mammans berättelse framställde hon en negativ in-
ställning till socialtjänsten, och det var i samband med att E hade blivit 
akut omhändertagen och att en utredning hade startat. Då stämde inte 
myndighetens formella byråkratiska tillvägagångssätt överens med 
mammans belägenhet som fylldes av oro och ångest över dotterns livs-
situation. Ju mer erfarenhet mamman fick av socialtjänsten desto bättre 
blev samarbetet mellan henne och dem. De handlade mot dottern på 
ett sätt som ingav mamman respekt och som gav henne stöd. I mam-
mans framställning av socialtjänsten framkommer inget om hur dottern 
uppfattade socialtjänstens handlande. Mamman företrädde både dottern 
och sig själv i förhållande till socialtjänsten. Det som mamman upp-
fattade som positivt för henne förmodades också uppfattas som posi-
tivt av dottern åtminstone på lång sikt. 

I denna fallbeskrivning framträder alliansen mellan mamman och 
socialtjänsten i räddningsprojektet av dottern som ett viktigt tema. 
Denna allians mellan socialtjänst och föräldrar, där ungdomen själv 
ställs åt sidan, återfinns också som ett viktigt tema i socialsekreterares 
beskrivningar av hur de arbetar med ungdomar som rymt och kastats 
ut hemifrån. Att upprätta en stark allians med ungdomens vårdnads-
havaren tycks hos socialsekreterare vara en framträdande strategi för att 
kunna ”lyckas” i arbetet med ungdomen. 
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Kapitel 8 

Socialsekreterares beskrivning 
och förståelse av ungdomar som 
rymmer och kastas ut hemifrån 

I det här kapitlet ska jag behandla hur socialsekreterare beskrev och 
förstod fenomenet att ungdomar rymde och kastades ut hemifrån. Em-
pirin till detta och kommande kapitel är hämtat från gruppintervjuerna 
med socialsekreterare i Stockholms kommun. 

Det kommer i vågor att ungdomar  

inte kan bo hemma 

Det framkom att socialsekreterare inte självklart kunde definiera vilka 
ungdomarna var som lämnade sitt hem på detta sätt. Ärenden kom och 
gick och det var svårt att ha någon kontroll över om just denna grupp 
hade ökat eller minskat. Vid vissa tillfällen ökade anmälningar där ung-
domen hade rymt och kastats ut och vid andra tidpunkter var det färre 
ärenden där detta hade hänt. Anledningen till variationen var svår att för-
stå. Ett skäl som angavs var att rykten ibland kunde spridas bland ung-
domar att en individ hade rymt hemifrån och fått bostad av socialtjän-
sten. Det kunde leda till att andelen ärenden av detta slag ökade. Därför 
var det viktigt att genom handläggningen i enskilda fall vara medveten 
om att man gav signaler till ungdomar vad de kunde förvänta sig för 
behandling av socialtjänsten om de rymde och kastades ut hemifrån. Var 
man för frikostig i sin bedömning av ungdomars hjälpbehov kunde man 
så att säga få igen det i form av en ökad tillströmning av ärenden. 

Olika definitioner av ungdomarna 
Det förekom under gruppintervjuerna att socialsekreterare beskrev 
gruppen ungdomar som rymde och kastades ut hemifrån som vilken 
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annan ungdomsgrupp som helst som kom till socialtjänstens kännedom. I 
andra fall var det tydligt för socialsekreterare att just den här klient-
gruppen hade ändrat karaktär under de senaste åren. Ett exempel som 
betonades av flera arbetsgrupper var att ungdomar med en invandrar- 
och flyktingbakgrund hade tillkommit som en ny delkategori av ungdo-
mar som rymde och kastades ut hemifrån. Det var speciellt tydlig i 
arbetsgrupper som arbetade i invandrartäta förorter till Stockholm som 
Tensta, Rinkeby, Hjulsta och Kista. Men även i andra distrikt med liten 
andel av befolkningen med invandrarbakgrund menade socialsekretera-
re att ungdomar med invandrarbakgrund hade ökat i förhållande till 
hela ungdomsgruppens storlek. 

I dessa arbetsgrupper med en liten invandrad andel av befolkning 
beskrevs gruppen dock på ett annat sätt. Utifrån deras upplevelse be-
stod gruppen av övervägande flickor men de kunde också se att 
gruppen hade förändrats till att nu innehålla både ungdomar med ”in-
vandrarbakgrund” och, som man uttryckte det, ”svenska” flickor. Man var 
alltså osäker på om kategorin ungdomar som rymde och kastades ut 
hemifrån hade ökat eller minskat. Trots osäkerheten var det fler arbets-
grupper som beskrev att kategorin hade ökat eller var konstant än som 
beskrev att det var färre ungdomar än tidigare som rymde eller kasta-
des ut hemifrån. 

En grupp ungdomar som beskrevs tillhöra kategorin var de ung-
domar som tog kontakt med socialtjänsten för att söka en bostad och 
hade konflikter med sina föräldrar i hemmet. Det kunde också vara det 
motsatta förhållandet, att föräldrarna sökte hjälp hos socialtjänsten på 
grund av konflikter med den unga hemma och för att man inte tyckte 
att man kunde bo under samma tak som sin ungdom längre. 

I en del av dessa fall hade de unga nått myndighetsåldern men gick 
kvar i gymnasieskolan. Föräldrarna hade då fortfarande försörjnings-
plikt för ungdomen. De kunde då tillhöra kategorin vuxna utifrån fa-
miljens normsystem, men betraktades som minderåriga och tillhörde 
därför kategorin ungdom utifrån samhällets och socialtjänstens regel-
verk. 

Ett uttryck som användes av socialsekreterare för att definiera 
gruppen ungdomar som rymde och kastades ut hemifrån var att be-
skriva att det var ungdomar som hade föräldrar som hade ”abdikerat”. 
Med det menas att socialsekreterare tolkade det så att föräldrar inte 
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lyckades med att upprätthålla den position som de tidigare hade haft i 
familjen. Att de ”detroniserades”51 av ungdomarna. 

Även om socialsekreterare inte hade någon statistik att förfoga över 
som kunde bekräfta deras förmodade uppfattning, så var känslan som 
de förmedlade att de ”satt med fler och fler ärenden” där ungdomar inte 
kunde bo hemma och där det hände att de rymde och blev utkastade 
hemifrån. Vid mitten av 1980-talet hade varje socialsekreterare ett eller 
två sådana ärenden, idag har varje handläggare fyra, fem stycken lik-
nande ärenden i perioder. En förklaring till den upplevda ökningen var 
att det hade blivit lättare att komma till socialtjänsten, att deras verk-
samhet hade blivit mer tillgängliga för människor. 

Jag tycker att det har ökat. Jo, jag tycker att det har ökat. Under 
den perioden som jag har jobbat har det rätt som det är kommit 
in fem stycken ärenden där ungdomen har problem med för-
äldrarna och vill flytta hemifrån. 

Ungdomar med invandrarbakgrund 
Socialsekreterare som arbetade i områden med hög andel invandrare i 
befolkningen uppfattade att framförallt gruppen ungdomar som kom 
från Afrika oftare än tidigare rymde och kastades ut från sina hem. Det 
handlade om ungdomar som inte var födda i Sverige. De hade kommit 
hit de sista fem åren. De kunde komma till socialtjänsten några 
månader innan de fyllde 18 år. Myndighetsdagen var magisk på så sätt 
att de och föräldrarna uppfattade att de var vuxna i den meningen att 
de kunde få hjälp från samhället med ekonomi och bostad. Då kunde 
föräldrarna ”sparka ut dem från boet”, eftersom de var myndiga. Många 
gånger visste inte socialsekreterare i vilken relation ungdomen stod till 
de som uppgavs vara deras mamma eller pappa. Osäkerheten var stor 
kring vem som var vem och i vilket förhållande man stod till varandra i 
de familjer som man kom i kontakt med. 

                                                 
51  Uttrycken att abdikera och detroniseras för tankarna till att fenomenet beskrivs 

utifrån förändrade maktrelationer i familjen mellan ungdom och föräldrar. Att be-
skriva relationer inom familjen utifrån ett maktperspektiv kan härledas till ett fa-
miljeorienterande synsätt (Hansson 2001). 
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Det har ändrat karaktär, de vi mest får kontakt med är flykting-
ungdomar där man inte har velat bo hemma. Man har bott hos 
kompisar och föräldrarna har inte så stor koll på var de har sina 
ungdomar. De är 18, 19 år. Ungdomar går på gymnasiet och för-
äldrarna är ekonomiskt ansvariga fast de är myndiga. De kan bo 
hos en farbror som uppger sig för att vara pappa. De som kom-
mer från Bosnien kan vara en kärnfamilj med mamma, pappa, 
barn. Så står man inte ut med varandra längre. Det kan bero på 
krigsupplevelser och trauman. De afrikanska ungdomarna, där 
vet vi inte hur det ser ut är det pappa eller är det mamma. De 
kan vara så att ungdomen kommer senare till Sverige än övriga 
släkten. 

Socialsekreterare beskrev också att ungdomar med invandrarbakgrund 
som rymde och blev utkastade hemifrån drabbades värre än svenska 
ungdomar. Anledningen till detta var att ungdomar som hade en annan 
kulturell bakgrund kunde drabbas av att bli uteslutna ur familje- och 
den kulturella gemenskapen. 

Det värsta som kan hända är att man blir utesluten ur gruppen. 
Det är det värsta straff man kan tänka sig att man blir utkastad 
och utfryst ur sin kulturella grupp. 

Fler flickor 
Socialsekreterare beskrev också att kategorin utgjordes av en majoritet 
av flickor som rymde hemifrån. Socialsekreterare beskrev att gruppen 
bestod av övervägande ”starka flickor” mellan 15 och 16 år som 
kommer i konflikt med sina mammor. I andra fall där flickorna inte var 
lika påstridiga blev konflikterna inte så starka. I de fallen ledde inte 
konflikterna till att ungdomen rymde och kastades ut hemifrån. Dessa 
flickor beskrevs alltså som speciella i den meningen att de hade ett 
personlighetsdrag som orsakade deras handlande. 

En blandad grupp med relationsproblem inom familjen 
Gruppen beskrevs och definierades också utifrån ett relationsperspek-
tiv, där socialsekreterare menade att gruppen kännetecknades av ung-
domar med relationsproblem. De beskrev att ungdomar som rymde 
och kastades ut hemifrån och som kommer till socialtjänstens känne-
dom kom från familjer med grava relationsproblem. Till följd av rela-
tionsproblemen i familjerna kunde det hända att ungdomar sov hos 
kompisar, hos mormor eller någon annanstans. 
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Ett annat sätt att beskriva relationsproblemen på kunde vara att re-
ferera till fall där den unga hade blivit övergiven av föräldrarna och att 
”ingen vill ha ungdomen” och att det hade lett till uppbrottet hemifrån. 

En annan grupp som beskrevs var de ungdomar som gick i 
gymnasiet och som hade en någorlunda fungerande tillvaro hemma, 
men inte stod ut med att bo hemma. De ville exempelvis vara ute 
längre på kvällarna än vad föräldrarna ville. De var inte våldsamma mot 
föräldrarna men de hade en strategi av att undvika att komma hem. De 
kallades för de ”duktiga tjejerna” som hade det jobbigt hemma. De kom 
till socialtjänsten för att de hade konflikter hemma, de sov över hos 
kompisar och löste konflikterna hemma genom att hålla sig borta från 
hemmet men skötte ofta skolan, trots att de levde ett ambulerande liv. 

Bostadssökande ungdomar som är i konflikt med 
föräldrarna 

Jag tycker att det är många tonåringar mellan 17 och 19 år som 
ringer för att de vill ha hjälp med en lägenhet, inte för att de vill 
ha hjälp med att lösa konflikter med de därhemma. Det finns en 
del av dessa som löser detta genom att rymma.  
Så finns det en del ungdomar som har blivit slagna och kränkta 
och de placeras oftast. 

Det var svårt för socialsekreterare att se skillnad på de som kom och 
sade att de ville ha en egen lägenhet utan att de hade relationsproblem 
hemma och ungdomar där det var allvarliga konflikter hemma. Om 
man hade det jättejobbigt hemma så trodde ungdomarna att det fanns 
en möjlighet för dem att få försörjningsstöd för egen del. I de fall för-
äldrarna redan fick ekonomisk hjälp, kunde ungdomen sträva efter att 
själv få en egen akt, ett eget försörjningsstöd och bli självförsörjande 
på det sättet. Men trots att det var lättare för ett antal år sedan att som 
ungdom få egen socialbidragsakt och bistånd till att bo på ungdoms-
hotell, var det en svårighet för socialsekreterare att skilja ut dessa ung-
domar från övriga kategorin ungdomar, som de uppfattade ”använde 
systemet”. De försökte att få egna fördelar utan att de egentligen enligt 
socialtjänsten bedömning hade rättmätiga behov av socialtjänstens 
hjälp. De kunde samtidigt se de paradoxala följder som en förlängd 
skolgång i gymnasiet i kombination med hårdare regler angående rätten 
till socialbidrag kunde få för enskilda ungdomar. 
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Det är en konstig situation för många ungdomar som är vuxna 
karlar som kanske ska gå några år till i gymnasiet utan att 
försörja sig själva. 

Fler föräldrar som sökte hjälp 
Socialsekreterare uttryckte att gruppen föräldrar som sökte hjälp för 
sin ungdom hade ökat. Orsaken var att man hade konflikter hemma 
och man hade svårigheter med att bo ihop. Socialsekreterare beskrev 
föräldrar som var ”jätte trötta på saker och ting” i familjen och som därför 
slutligen sökte hjälp. 

De säger att: ”Vi orkar inte mer.” Då tycker vi att föräldrar är 
hjälpsökande. Det kan ha hänt att ungdomen har rymt eller 
blivit utkastad. Men familjen ringer själv och är hjälpsökande. 

Det fanns familjer som ringde och sade att ”Nu får ni ta hand om mina 
barn. Nu tänker jag inte ha med dem att göra”. Det var föräldrar som i 
någon slags desperation övergav sina ungdomar och önskade att sam-
hället skulle ta över ansvaret för dem. Dessa föräldrar var, enligt social-
sekreterarna, utsatta i både social och psykisk bemärkelse. 

Fler som rymde och kastades ut när samhällets skyddsnät 
försämrades 
Socialsekreterare förklarade gruppens förmodade ökning som en följd 
av den sociala nedrustningen i samhället. En konsekvens av detta var 
att förälder hade fått det svårare, att det hade blivit tungt att vara 
förälder och att ta hand om sina barn. Ökad arbetslöshet och ned-
skärningar i välfärdssystemet sågs som orsaker till att det hade blivit 
svårare levnadsomständigheter för ungdomar i allmänhet och för svaga 
grupper av ungdomar i synnerhet. 

Socialsekreterare menade att det inte var alla ungdomar som rymde 
och kastades ut hemifrån som kom till deras kännedom. I själva verket 
hade de en uppfattning att det bara var en bråkdel av ungdomarna som 
var med om detta som de fick kontakt med. Denna händelse kunde 
inträffa i familjen utan att socialtjänsten blandades in. 

Det finns ungdomar som rymmer utan att socialtjänsten vet det. 
Inte vet vi så mycket. Det tror jag är vanligt att man rymmer och 
sover över hos en kompis utan att vi får reda på det. 
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Ålder på ungdomar som rymde och kastades ut hemifrån 
Socialsekreterare uppfattade att de flesta ungdomar som rymde och 
kastades ut hemifrån var över femton år. I undantagsfall kunde det 
hända att de kom i kontakt med ungdomar som var yngre än femton år 
som hade rymt och kastats ut hemifrån. Annars var det vanligaste att 
ungdomarna som hade denna erfarenhet var mellan 16 och 18 år eller 
äldre. Men visst kunde det hända i undantagsfall att även yngre barn 
rymde hemifrån och kom till socialtjänstens kännedom. 

Så hade vi en på tio år som rymde och satt i tvättstugan. 

En problemfylld livssituation  

och en utlösande händelse 

Socialsekreterare beskrev att en rymning och utkastning hemifrån 
kunde ses som toppen av ett isberg. Händelsen kunde ses som kulmen 
på flera andra händelser och erfarenheter som ungdomen hade upplevt 
i familjen. Problemen som orsakade rymningen och utkastningen hade 
alltså ofta börjat långt tidigare än i nära anslutning till att de rymde och 
kastades ut. Unga kunde ha växt upp under svåra villkor utan att någon 
utanför familjen hade haft kunskap om det. Föräldrar kunde dröja med 
att komma till socialtjänsten och det var en lång uppladdning innan 
man sökte hjälp. När en ungdom hade rymt hemifrån och när också 
föräldrar väntade med att söka hjälp ledde det till oro hos social-
sekreterare. De unga själva kunde också dröja med att ta kontakt in i 
det längsta, eftersom de kunde vara i lojalitetskonflikt till föräldrarna. 
Det kunde vara svårt att tala om hur besvärligt man hade det hemma 
och exempelvis inte samtidigt röja information om att en styvpappa var 
kriminell eller något liknande. 

Den här rymningen har föregåtts av att det har varit en massa 
elände i familjen. När vi kommer in finns det redan en jättelång 
historia. Det kan vara missbruk som har förekommit länge i 
familjen. De här ungdomarna står ut rätt länge innan de reagerar 
i tonåren. De kan stå ut under förskoleåldern och så kommer de 
upp i puberteten och då händer det. Det kan vara ärenden som 
vi inte alls känner till. Jag tänker på ett ärende med en pojke som 
varit placerad på skoldaghem under lång tid och det har varit 
riktigt eländigt och vi har inte haft en aning om det. Insatserna 
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har skolan stått för. Man har i det här fallet sett skolproblema-
tiken och inte den sociala problematiken. 

Även i dessa fall hänvisade socialsekreterarna till relationsproblem som 
förklaring till rymningen och utkastningen. När man kommer i tonåren 
så aktualiseras problemen, menade socialsekreterare. Det fanns en 
generell uppfattning hos socialsekreterare att ungdomar som rymde 
och kastades ut hemifrån kom från familjer som hade haft svåra pro-
blem under en längre tid. I en del familjer kunde det ha förekommit 
missbruksproblem eller psykiskt sjukdom hos föräldrarna. När ung-
domar som hade levt i familjer med den här typen av problematik blev 
mindre beroende av föräldrarna, kunde de försöka åstadkomma en för-
ändring genom att rymma. Ungdomar kunde också ha erfarenhet av att 
ha blivit misshandlade eller att de har levt i en familj som hade haft för 
stränga regler som till slut blev omöjliga för ungdomen att följa.52 

Det är något som gör att droppen får bägare att rinna över. Det 
gäller för samtliga dessa fall att man har haft det jobbigt i många 
år. Det är inte just en enstaka händelse som leder till att man 
kommer hit. Det är en lång uppladdning innan man söker hjälp. 

Förändrad syn på när man är vuxen 
En förklaring som socialsekreterare angav för att förstå hur familjekon-
flikter kunde utvecklas till att ungdomen rymde och kastades ut hem-
ifrån var att de menade att föräldrarnas värderingar om när ungdomar 
ska räknas som vuxna och flytta hemifrån inte stämde överens med 
samhällets regelsystem och värderingar om när man räknas som vuxen. 

För många föräldrar var det gott nog att barnen klarade sig ur 
grundskolan för att sedan börja arbeta. Utifrån det perspektivet räkna-
des man som vuxen när man var ekonomiskt självförsörjande. Ålders-
mässigt infann sig den perioden mellan 15 och 18 år. Då skulle man en-

                                                 
52  I Barn i Kris- projektets delrapport ”Hotade, Försummade, Övergivna” beskrivs 

att tonåringarna som omhändertogs tillhörde alla kategorin barn som bedömdes 
ha svåra relationsproblem med sina föräldrar. Man kan i det materialet avläsa ett 
slags grundtema i konflikterna mellan föräldrarna och barnen. Det var föräldrar-
nas refusering av barnet, ett bortstötande som hade påbörjats långt före den akuta 
konflikten. Denna konflikt blev synlig därför att barnets vrede till slut kom till ut-
tryck. I det läget ”står inte föräldern ut” och känner sig ”vanmäktig” och blir då 
ofta hjälpsökande. I vissa fall blev det en stark motreaktion, alltså ett förstärkt av-
ståndstagande gentemot barnet (Börjeson & Håkanson 1990). 
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ligt detta synsätt inte längre bo hemma utan flytta ut och stå på egna 
ben. Socialsekreterarna beskrev ett mönster som en stor del av föräld-
rarna själva hade följt när de flyttade hemifrån på 50- och 60-talet. Då 
var det vanligt att söka arbete och flytta hemifrån direkt efter grund-
skolan. I dag är dock situationen en annan. Så gott som alla ungdomar 
läser vidare på gymnasiet efter grundskolan. Det innebär att föräldrar 
är försörjningspliktiga upp till 21 år om de unga fortfarande går i gym-
nasiet då. 

I familjer där föräldrar levde efter de gamla värderingarna kunde 
ungdomarna drabbas, eftersom föräldrarnas inställning var att de inte 
skulle bo hemma samtidigt som ungas möjlighet att flytta hemifrån 
saknades. I de fall de var skoltrötta efter grundskolan och tvingades till 
ytterligare tre års studier kunde det också leda till konflikter i familjen, 
som i förlängningen kunde leda till att ungdomen rymde och kastades 
ut hemifrån. 

Högt ställda förväntningar 
I socialdistrikt som representerades av en befolkning med en relativt sett 
hög ekonomisk standard och där ungdomarna som socialtjänsten kom-
mer i kontakt med kom från hem med en hög ekonomisk standard för-
klarades orsakerna till rymning och utkastning som delvis annorlunda.53 

En vanligt förekommande förklaring hos socialsekreterare som 
arbetade i dessa distrikt var att hänvisa till föräldrars högt ställda för-
väntningar på sina ungdomar. När ungdomarna inte kunde leva upp till 
de förväntade kraven rymde de och kastades ut hemifrån. I dessa fall 
kunde det handla om ungdomar som utifrån socialtjänstens perspektiv 
ansågs vara välfungerande i den meningen att de skötte skolan och att 
de inte var asociala. Men trots det kunde de rymma och bli utkastade 
hemifrån. Det kunde vara små saker som kunde utlösa händelsen, som 
att telefonräkningen hemma var för kostsam. Socialsekreterare tyckte 
sig se att det hade blivit ett vanligare mönster att ungdomar från dessa 
uppväxtmiljöer kastades ut och rymde hemifrån. Hos föräldrarna fanns 
attityden att nu får samhället ta över. 

De säger: ”Jag betalar skatt och nu får ni göra något för min ungdom.” För-
äldrarnas bild av ungdomen var ofta att de skulle bli ett välutbildat barn 

                                                 
53  Jag syftar här på socialdistrikt i centrala Stockholm med ett befolkningsunderlag 

som är ekonomiskt resursstarka, med få ungdomar och en liten andel av befolk-
ningen som får försörjningsstöd (Liljeholm 1999). 
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som gick i föräldrarnas fotspår. Men samtidigt växte klyftan mellan vad 
föräldrarna önskade sig och ungdomens egen vilja och kapacitet. Men 
föräldrarna ville inte se det. Det kunde också vara så att det fanns ett 
syskon i familjen som alltid hölls fram som det ”lyckade” barnet. På 
detta sätt blev inte den unga sedd av föräldrarna som den var utan 
pressades till att leva upp till föräldrarnas högt ställda förväntningar. Till 
slut kunde det brista och ungdomen rymde och kastades ut hemifrån. 

Bilden är att barnet ska bli välutbildat och skötsamt. Men sam-
tidigt så har de hela tiden sett att barnet inte klarar skolan utan 
går på terapiskola, har dyslexi och är mil från Tekniska hög-
skolan. Men föräldrarna vill inte ta in den verkligheten. 

Socialsekreterare beskrev i dessa fall att föräldrarna lade skulden för 
problemen i relationen på ungdomen. De kunde inte kännas vid att det 
fanns några andra problem i familjen. Lösningen för föräldrarna var att 
de unga inte längre skulle bo hemma. De unga blev syndabockar vilket 
i sin tur ledde till frustration hos dem. Det i sin tur kunde leda till en 
upptrappad konfliktnivå i familjen, med slagsmål och våld mellan för-
äldrar och ungdom som följd. 

Ensam och övergiven 
En annan problembild som återkom var socialsekreterares beskriv-
ningar av ungdomar som var ensamma, övergivna och att de upplevde 
ett utanförskap. 

Även om alla de här familjerna är olika och har olika problem så 
finns ensamheten och utanförskapet hos ungdomen som en röd 
tråd. Att man inte är värd något och att man inte lyckats. 

Socialsekreterare beskrev ungdomar som hade fått klara sig på egen 
hand för tidigt och var övergivna av sina föräldrar. Det kunde handla 
om adopterade ungdomar där föräldrarna inte hade tid eller förmåga 
att se barnets behov. Föräldrar hade så stora egna problem så att de 
inte orkade med en krävande tonåring. 

Ungdomar användes också i konflikter mellan föräldrarna. Vid nya 
familjebildningar var det vanligt att ungdomarna kom att få en svagare 
tillhörighet till de vuxna och kunde uppleva sig som hemlös. De visste 
inte var de hörde hemma i de nya familjebildningarna som utvecklades 
när föräldrar separerade och levde med andra partners och barn. 

Det vanliga var att socialtjänsten mötte familjer som hade problem 
med separationer. Där mammorna efter separationen blev ensamma 
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kvar med ansvaret för barnen. Konflikterna och skevheten i relationer-
na efter en separation blev en del av familjens historia. Ungdomen age-
rade då ut känslan av utanförskap och hemlöshet genom att inte gå 
hem. De unga beskrevs bli herrar över sina liv men ofta på ett destruk-
tivt sätt. Föräldrarna blev mer och mer upptagna av sitt nya livsprojekt 
i nya familjekonstellationer och abdikerade från föräldrarollen. 

Ömsesidig avvisning 
Många gånger upplevde socialsekreterare att ungdomarna inte var väl-
komna hem igen efter att de blivit utkastade och rymt. Det kunde vara 
en signal som socialsekreterare tolkade som ett onormalt beteende hos 
föräldrarna. Det ledde till att de såg allvarligt på rymningen och utkast-
ningen. De förstod det som att ungdomen var rejekterad av föräldrarna. 

Föräldrar tänker inte i termer av att de ska försonas, utan det är 
tvärlåst, bort. Det är bara en annan bostad som gäller. Jag måste 
säga att ungdomar är mer kompromissvilliga än föräldrarna. 
Skulle föräldrarna ta ett första steg mot försoning skulle ung-
domen följa med. 

Men det fanns också socialsekreterare som menade att föräldrar och 
ungdomar ömsesidigt avvisade varandra. Ungdomarna ville inte bo 
hemma och föräldrarna ville inte ha dem hemma. Det vanliga mönstret 
var att ungdomar både kunde bli utkastade och rymma hemifrån. Det 
var svårt att veta vem som övergav vem i dessa familjer. Ungdomar 
kunde också ha olika tolkningar av om de hade rymt och blivit utkastade. 

Jag vill inte se dig mer stick härifrån, kan föräldern säga i ett gräl 
och då kan ungdomen känna sig utkastad. Du får gå ut i trappen 
tills du blir snäll, sade en förälder och den ungdomen kände sig 
utkastad. Men enligt förälderns version var dörren öppen och 
ungdomen kunde gå in när som helst. 

Socialsekreterare beskrev andra fall där föräldrarna inte satte sig emot 
att ungdomen skulle flytta hem men när hon väl kom hem fick hon bo 
ensam i lägenheten och föräldrarna bodde någon annanstans. Det 
kunde också inträffa att föräldrar vägrade att ta emot ungdomar i hem-
met i en övergångstid mellan två placeringar i familjehem eller på en 
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institution. Då har ungdomen inget hem att komma till och social-
tjänsten måste hitta på andra lösningar.54 

Våld och övergrepp i familjebakgrunden 
Det var vanligt att socialsekreterare uppfattade att ungdomarna som 
rymt och kastats ut hemifrån hade erfarenhet av våld mellan familje-
medlemmarna eller att de själva varit utsatta för sexuella övergrepp. 

Att det förekom olika typer av övergrepp i de här familjerna var 
någonting som man som socialsekreterare nästan borde förvänta sig 
när man började jobba med ett sådant ärende. Men det var inte alla 
gånger som man fick tillgång till informationen om övergrepp. Det 
kunde, enligt socialsekreterarna, förekomma övergrepp utan att de fick 
veta om det. Klienterna undanhöll information om dylika omständig-
heter. Därför var det ett dilemma för socialsekreterare att komma fram 
till en slutsats där de kunde vara alldeles säkra på att övergrepp hade 
skett mot ungdomen. Ibland berättade ungdomar själva om vad de 
hade varit med om. Men ofta befann sig socialsekreterare i en situation 
att de misstänkte att olika former av övergrepp hade begåtts mot ung-
domen men inte hade säker information som helt kunde styrka deras 
misstanke. I en del fall kunde inte ungdomarna komma ihåg över-
greppen för att de hade varit så små när de hade varit med om dem. 
Andra ungdomar ville inte kännas vid vad de hade varit med om. En 
erfarenhet hos socialsekreterarna var att det kunde ta många år innan 
de unga förmådde berätta om vad som hade hänt dem. 

Vi hade en flicka som har haft problem i många år. Hon är 21 år 
nu och hon rymde och rymde och kunde inte säga varför. Nu 
efter sex sju år har hon berättat för personalen på det behand-
lingshemmet hon är på att hon har blivit utnyttjad sexuellt. Men 
fortfarande är det ingen inom familjen utan en bekant, säger 

                                                 
54  I rapporten ”Hotade, Försummade, Övergivna” bekräftades att gruppen över-

givna barn var större än väntat. Av 89 barn placerades 28 stycken för att de be-
dömdes vara övergivna. Det var den största gruppen barn som placerades i 
familjehem. Att den kategorin var så stor överraskade forskarna. Kategorin dela-
des upp i undergrupper som bestod av barn som överlämnades till anförvanter, 
barn som flytt tillsammans med anförvanter. Deras egna föräldrar kunde vara 
kvar i hemlandet. Barn som placeras därför att föräldrar själva måste gå igenom 
behandling eller straff, en annan grupp var de barn vars föräldrar mer eller mindre 
drev fram en placering av barnet eller barn som var övergivna på grund av föräld-
rars fysiska eller psykiska sjukdom (Börjesson & Håkansson 1990). 
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hon. Fast vi har ju våra funderingar där. Det kan ta lång tid 
innan man berättar. 

Våld i familjerna 
Ett vanligt förekommande mönster som ett flertal socialsekreterare 
påpekade var att ungdomar och föräldrar löste sina konflikter genom 
att ta till våld. Socialsekreterare tyckte att de familjer de kom i kontakt 
med där ungdomen rymt och kastats ut hemifrån var mer våldsbenägna 
än andra familjer. 

Jag har inte jobbat mer än tre år som socialsekreterare och jag 
ser att det är tjejer som slår sina mammor. Jag kanske är naiv, 
men jag trodde inte att det förekom i sådan utsträckning som 
det faktiskt gör. Det känns som något nytt som man inte har 
hört talas om tidigare. 

I en del fall handlade det om att ungdomarna hade blivit slagna som 
barn och att socialsekreterare förstod våldet så att ungdomarna gav 
igen och slog föräldrarna när de själva hade blivit äldre, fysiskt starkare 
och mer oberoende. Problemen hade funnits när ungdomen var yngre 
och sedan när ungdomen kom i tonåren accelererade problemen som 
ofta tog sig uttryck i att man slogs eller blev slagen. I andra fall för-
klarade man våldet i familjerna med att det förekom missbruk hos för-
äldrarna. Ungdomarna slog sina föräldrar för att få dem att vakna upp 
ur missbruket. Eller så slog man sin mamma för att man hade blivit 
övergiven och var besviken över det. 

Jag tänker på en familj där det saknas gränser och där flickan 
slog sin mamma inte för att hon hade blivit slagen utan för att 
hon kände sig lämnad. 

Det var en ganska uppgiven och destruktiv familjebild som beskrevs av 
socialsekreterare där våld och aggressivitet var så vanlig att socialsekre-
terare beskrev att de nästan hade förlorat känslan för vad som var ett 
”normalt” sätt att lösa konflikter på. Eftersom de ofta träffade familjer 
som fungerade på det här sättet, sänktes tröskeln för vad som kunde be-
traktas som ”normalt”. Det blev en del av deras vardag att många famil-
jer levde som de uttryckte det ”som i en krigszon”. I några fall gick de så 
långt att föräldrarna inte förmådde kasta ut sina våldsamma ungdomar. 

De finska killarna slår sina mammor som inte orkar kasta ut 
dem. De hotar med kniv. Välter möbler och slåss. Det blir så 
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katastrofalt sönderslaget och hotfullt hemma så att socialtjänsten 
kommer dit och omhändertar dem till slut och så blir de 
placerade. 

Ett hårdare samhällsklimat 
Ytterligare ett sätt att förstå händelsen att rymma och kastas ut 
hemifrån var att hänvisa till ett hårdare samhällsklimat som en orsak till 
att föräldrar inte orkade med sina ungdomar. En ensamstående 
mamma bedömdes hade svårt att klara ekonomin utan att arbeta långa 
dagar. Man ansåg också att neddragningarna av resurser inom skola 
och fritidsomsorg drabbade barn som levde i familjer där de ekono-
miska och sociala marginalerna var små. En barnfamilj kunde vräkas 
om de inte klarade av att betala hyran eller om de kom efter med betal-
ningarna. Då kunde de hamna i en flyktingförläggning, på hotellhem, i 
ett garage eller i ett andrahandsboende. Nuförtiden kan barnfamiljer kastas 
ut och det hände inte tidigare. 

Det framkom bland socialsekreterare att barnfamiljer generellt hade 
drabbats av ett hårdare samhällsklimat och att detta i sin tur påverkade 
de särskilt utsatta barnfamiljerna som sökte sig till socialtjänsten. 
Familjen som institution förväntades orka med fler och fler uppgifter, 
samtidigt som den familj som föräldrar och ungdomar levde i hade all-
varliga brister och saknade resurser för att kunna fullgöra det som för-
väntades av den. 

Föräldrar förväntas vara på dagis, i skolan, på sjukhuset när 
barnet blir sjukt och detta sker samtidigt som föräldrar pressas 
mer och mer i arbetslivet. 

Socialsekreterare upplevde att tröskeln till att föräldrar ringde och sökte 
hjälp var lägre än tidigare på grund av dessa strukturellt förändrade för-
hållanden. Föräldrar visade sin vanmakt genom att be att socialtjänsten 
skulle ta över fostrarrollen och att föräldrarna därmed var villiga att fri-
villigt ge upp sitt ansvar som vårdnadshavare. 

Jag har mött fler föräldrar nu än tidigare i min yrkesbana som 
har abdikerat. Det har varit så extremt så att jag har haft 
mammor som har kommit till socialtjänsten med en fullmakt där 
de har avsagt sig vårdnaden om sina barn. Det är flera mammor 
som utifrån sin vanmakt säger: ”Nu orkar inte jag längre nu får 
ni ta över.” 
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Ungdomars egen asocialitet och ryktesspridning 
En vanligt förekommande tanke om ungdom och deras förändrade 
relationer till föräldrarna under resan från barn till vuxen är att kamrat-
kretsen blir viktigare som influens ju äldre ungdomen blir. Vad kamra-
terna tycker, tänker och gör anses vara lika mycket normbildande som 
föräldrars och andra vuxnas påverkan (Karlson 2000). 

Det hörde till undantagen att socialsekreterare förstod och beskrev 
fenomenet rymning och utkastning hemifrån genom att beskriva kam-
ratgruppens påverkan. Inte heller beskrivningar av ungdomars egen 
asocialitet var framträdande som förståelse av fenomenet. Det förekom 
bara i enstaka fall att socialsekreterare beskrev att ungdomars egna aso-
ciala beteende skulle kunna förklara rymning och utkastning hemifrån. 
I ett fall beskrevs en 17-årig flicka som hade allvarliga alkoholproblem av 
en socialsekreterare. Hon beskrevs dra med sig ett hov av andra flickor, 
som misstänktes hade klätt ut sig till prostituerade. I det fallet hade 
flickan, enligt socialsekreteraren, varit hemifrån en hel del. 

I andra beskrivningar kunde ungdomars egna missbruk ses som en 
kraft som drog ungdomar bort från hemmet, oavsett förhållandena där. 
Missbruket i sig beskrevs som orsaken till rymningarna hemifrån. I ett 
annat fall beskrev socialsekreterare att ungdomar kunde påverka varan-
dra att rymma hemifrån. Om en flicka började rymma kunde det leda till 
att andra fick samma idé. Men det kunde ändå inte förklara hela vidden 
av problemet, även om det sågs som en delförklaring. En bidragande 
förklaring till problemen som oftare nämndes än kamraternas inflytande 
var, enligt socialsekreterarna, skolkuratorernas attityd till ungdomarna. 

Delvis kan det bero på vad de har för kurator på skolan. Har de 
en kurator som tycker att man ska lösa ungdomars problem 
hemma genom att låta dem flytta hemifrån kan det sprida 
problemet. 

Svårt att hitta en kompromiss 
Vad skiljde ungdomar som rymde och kastades ut hemifrån från andra 
ungdomar som socialtjänsten kommer i kontakt med? Socialsekreterare 
uttryckte att de familjer där ungdomen har rymt och kastats ut hem-
ifrån hade svårare att lösa konflikter och att föräldrarna och ungdomarna 
hade en mer oförsonlig inställning till de svårigheter de hade hamnat i. 
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I de flesta familjer så förekommer samma konflikter men 
skillnaden är att dessa ungdomar och föräldrar inte kan lösa sina 
konflikter och att det inte förekommer någon kompromiss. 

De beskrev föräldrar och ungdomar som hamnade på kollisionskurs 
med varandra där antingen den ene eller den andre har rätt. Även om 
det man bråkade om kunde tyckas trivialt och vardagligt så var styrkan 
och kraften i konflikterna stark, så stark så att den kunde leda till våld. 

I en del fall beskrev socialsekreterare att kraften att ta sig hemifrån 
framförallt fanns hos ungdomen och då var det företrädesvis vilje-
starka, aktiva och handlingskraftiga flickor som man beskrev. Eller så 
beskrev man rigida föräldrar som var trötta på sina ungdomar och som 
varken ville eller tänkte ändra sig för att hitta en fungerande kom-
promisslösning på konflikterna med ungdomen. 

Ungdomarna beskrevs skilja sig från andra ungdomsgrupper på så 
sätt att man upplevde dem som mer övergivna och icke förstådda av 
sina föräldrar i jämförelse med andra ungdomar. 

Att kommunikationen mellan föräldrar och ungdomar inte fungera-
de var något som återkom i beskrivningen av vad som utmärkte ungdo-
mar som hade rymt och kastats ut hemifrån. Låsningar i dialogen mel-
lan parterna ledde till agerande hos ungdomar och föräldrar. 

Som socialsekreterare kunde man i dessa fall hamna i svårbemästra-
de situationer, där ungdomen vägrade att gå hem och där föräldrarna 
vägrade att låta ungdomen bo någon annanstans än hemma, eller att för-
äldrar förvägrade ungdomar att återvända hem. 

Det fanns också socialsekreterare som menade att dessa familjer ut-
märkte sig på grund av föräldrarnas bristande omsorgsförmåga i för-
hållande till ungdomen och att föräldrar gjorde sina ungdomar till synda-
bockar och ansåg att barnet var orsaken till problemet. 

Det handlar om utarmade föräldrar som har så stora egna behov 
som därför inte kan möta tonåringens utveckling. 

Rymning och utkastning – en allvarlig signal eller en 
normal frigörelseprocess? 
Att skilja på vad som var en normal frigörelseprocess hemifrån och vad 
som kunde betraktas som en allvarlig signal på att ungdomen levde 
under svåra hemförhållanden uppfattades som svårt av socialsekreterare. 
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Det fanns inga kriterier eller teoretiska utgångspunkter att följa eller 
vägledas av i de bedömningar som skulle göras av allvarlighetsgraden i 
samband med en rymning och utkastning hemifrån. 

Ändå var det socialsekreterares uppgift att göra en bedömning om 
den ungdom som stod framför dem hade rymt och blivit utkastad 
hemifrån på grund av omständigheter som ungdomen skulle skyddas 
från, eller om händelsen speglade en ungdoms normala frigörelse från 
föräldrahemmet. 

Socialsekreterares första utgångspunkt var att särskilja de normala 
händelseförloppen från de problematiska genom att utgå från att de 
normala fallen inte vanligtvis vände sig till socialtjänsten. 

Om man blev ovän med sina föräldrar och rymde hemifrån och sov 
över hos en kompis så behövde det inte komma till socialtjänstens 
kännedom. De kunde därför utgå från att det endast var de allvarliga 
problematiska fallen som kom till deras kännedom. 

Socialsekreterare ansåg, enligt denna tankemodell, att det inte kun-
de räknas som ett normalt beteende att rymma och kastas ut hemifrån. 
Istället såg de på händelsen som ett rop på hjälp från ungdomen sida. 
Andra ungdomar kunde välja andra uttryckssätt för att göra sig hörda, 
de kunde missbruka eller ägna sig åt kriminalitet. För dessa ungdomar 
som hade rymt och kastats ut hemifrån var det ett sätt att få uppmärk-
samhet på. Att genom denna handling visa omvärlden att allt inte var 
som det skulle i deras liv. 

Det normala det jobbar vi inte med. Det är något mer än en 
vanlig frigörelse. Dom som jag pratar om har rymt för sin egen 
överlevnad. De hoppas att något annat ska bli bättre. Det är 
ungdomar som är väldigt utsatta och att man på olika sätt kan 
känna att man går under hemma. 

Socialsekreterare uttryckte att det var hemmiljön i mer allmänna termer 
som ungdomarna flydde från. Det var svårt att peka ut speciella fakto-
rer i hemmiljön som ledde till just den här händelsen att rymma och bli 
utkastad. Det var så många faktorer som spelade roll och som kunde 
utlösa händelsen. Tanken som återkom i socialsekreterares förståelse av 
fenomenet var att även om man i en tonårsfamilj kunde ha det jobbigt 
på många olika sätt så skulle det mycket till innan det gick så långt så 
att en ungdom valde att rymma och att föräldrarna valde att kastade ut 
honom eller henne. Om det inträffade i en familj var man överens om 
att det måste betraktas som ett ”onormalt” sätt att frigöra sig och att det 
var en allvarlig signal om att allt inte stod rätt till i familjen. 
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Men å andra sidan spelade ungdomens fysiska och psykologiska 
utveckling mot mer autonomi en roll i förståelsen av fenomenet. De 
svårigheter som ungdomar och föräldrar kunde ha i sina relationer 
sammanföll med ungdomens biologiska utveckling. Dessa olika fakto-
rer kunde kulminera i att man inte stod ut med varandra och att det 
inte gick att bo ihop längre. 

Handlingen att rymma och att kastas ut hemifrån ansågs som 
drastisk och den unga respektive föräldrar hade aktivt tagit ställning. 
Det var ett uppbrott av ett våldsamt slag, och i bakgrunden menade 
socialsekreterare att det fanns en allvarlig relationsproblematik mellan 
familjemedlemmarna. 

Det är en allvarlig signal. Föräldrarna lägger ofta skulden på 
barnen. Man byter lås till sitt hem. Man kanske har mindre barn 
som man kan styra och ställa med men har tappat kontrollen 
över sin tonåring. 

Genom att lyssna till ungdomarnas berättelse ökade socialsekreterares 
insikt om att de verkligen hade det besvärligt hemma. Att ta sig tid och 
lyssna på ungdomarnas egna beskrivningar av sina levnadsöden ökade 
vissheten om allvarlighetsgraden i problematiken för ungdomen. 

Men ju mer man pratar med ungdomarna så förstår man hur 
pass allvarligt det är och hur pass svårt de har det. De beskriver 
att de är stränga hemma då kan man tro att det är en vanlig 
ungdomsrevolt, men det är inte det de handlar om. Det 
upptäcker man så småningom. Allteftersom kommer de in på 
hur det ganska länge har varit hemma och hur de känner sig. 

Men även om socialsekreterare gav uttryck för att de såg rymningen 
och utkastningen som en allvarlig händelse, framkom det också att det 
fanns en misstro mot ungdomar om att de ”drog på” om dåliga 
hemförhållanden för att de hade behov av att eget boende. Frågan var 
om socialsekreterare verkligen kunde lita på ungdomarna när de sade 
att de inte kunde bo hemma för att hemförhållandena var olidliga. 

Ett sätt att lösa detta dilemma, det vill säga att leta efter de trovär-
diga ”sanna” berättelserna från de ”falska”, var att ta ungdomens be-
rättelse på allvar och informera dem om boendealternativ som social-
bostad, eller familjehem. 

Då märker man direkt vilka som backar och vilka som verkligen 
kan tänka sig att flytta hemifrån. Man märker vilka som 
verkligen har ett behov av att flytta hemifrån. De står på sig och 
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säger: ”Jag gör vad som helst bara jag kommer hemifrån.” Det 
är ganska tydligt så det är inte så svårt att skilja de allvarliga 
fallen från de andra. 

Men varje fall man arbetade med var individuellt och krävde sin egen 
unika bedömning. En rymning av en familjeflicka som plötsligt ”ballar 
ut” helt och hållet ansågs var mer dramatiskt än om en utåtagerande 
flicka som strulat tidigare rymde. 

Socialsekreterare uttryckte att rymning och utkastning av ungdomar 
inte kunde räknas in i en normal frigörelseprotest, handlingen var för 
dramatisk. Dessutom uttryckte man att det inte var rätt sätt att frigöra 
sig. Den underliggande tanken var att det fanns ett ”idealt” sätt att fri-
göra sig. Det innebar att man trots eventuella konflikter ändå kunde 
hantera dem så att de inte ledde till så drastiska handlingar som att 
lämna hemmet på detta sätt. 

En idealisk frigörelseprocess beskrevs i termer av att som förälder 
successivt skapa ett avstånd till sina ungdomar och på ett kontrollerat 
sätt kunna fortsätta att bo under samma tak, trots att den unga utveck-
lade en ökad autonomi. 

Jag tycker inte man ska frigöra sig på ett sådant här sätt. Jag 
tycker det är ett dåligt sätt att frigöra sig på att rymma hemifrån. 
Däremot kan det vara ett bra sätt att få uppmärksamhet på att 
det inte står rätt till hemma. För de som rymmer hemifrån har 
som jag ser det långt allvarligare relationsproblem än vad som är 
normalt. 

Förklaringar utifrån ett 

kulturkonfliktperspektiv 

En vanligt förekommande förklaring hos socialsekreterare till att 
ungdomar med invandrarbakgrund rymde och kastades ut hemifrån var 
att hänvisa till kulturkrockar mellan generationerna i familjen. Genom 
socialiseringen i skola och bland kamrater anpassade sig ungdomarna 
snabbare till den svenska kulturen och dess livsmönster än vad deras 
föräldrar gjorde. Detta kunde leda till spänningar i relationerna mellan 
ungdomar och föräldrar. Föräldrarna hade svårigheter med att accep-
tera att barnen ”försvenskades”. De vuxna hade en uppfattning att det 



Kapitel 8 

 182 

sättet som ungdomarna tillägnade sig var en skam för släkten och den 
tradition som familjen bar med sig från hemlandet. 

Vi har inte de här klassiska familjerna med flickor som är 15, 16 
år som drogar och där kanske föräldrarna drogar och att de är 
en massa konflikter hemma. De fallen försvinner i ett sådant här 
distrikt, där det finns så många andra typer av problem. Det vi 
ser är att man har konflikter hemma och så är ungdomarna ute 
mer och mer, men de är ganska duktiga, de försöker anpassa sig. 
Föräldrarna blir inte heller så upprörda alla gånger. Man 
kommer hit för att man vill ha en lägenhet eller ungdomarna vill 
ha en svensk familj. 

En krock mellan två olika värderingssystem 
Socialsekreterare beskrev i intervjuerna hur föräldrarnas föreställningar 
om vad svensk ungdom gör och hur de lever ofta var överdriven och 
gav en orealistiskt bild av verkligheten. De använde ordet ”vanföre-
ställningar” för att beskriva föräldrars bild av svenska ungdomars lev-
nadssätt. I den bilden ingick föreställningar om sexuell frigjordhet vilket 
föräldrarna ansåg drabbade flickorna i familjerna. Men även vad det 
gällde pojkarna så levde föreställningar hos föräldrarna om att deras 
ungdomar kunde ”smittas” av svenska ungdomars drogmissbruk och 
kriminalitet. De exempel som socialsekreterarna beskrev mer ingående 
handlar dock om flickor och hur framförallt de drabbades av krocken 
mellan den gamla traditionen i hemlandet och kulturen i det nya landet. 

Jag hade en flicka från Somalia som kom hit som 14-åring. 
Pappan hade valt att leva strikt muslimskt i Sverige som han inte 
gjorde i hemlandet. Så flickan fick också sätta på sig huvudduk 
och be flera gånger. Det här blev förstås jättekrångligt för hen-
ne. Hon kom till ett nytt land där hon skulle leva på ett annat 
sätt än vad hon hade gjort hemma. I och med att hon har slagit 
bakut och trotsat pappan har hon blivit en dålig flicka i hans 
ögon. På det sättet är hon utstött. Hon är välkommen tillbaks 
om hon lever enligt de regler som han vill. 

Ett sätt för socialsekreterare att förstå dessa händelser var att definiera 
dem som kulturkonflikter, att beskriva det som en krock mellan olika 
traditioner och värderingssystem. De traditioner som föräldrarna har 
med sig från hemlandet kommer i konflikt med den kultur som ung-
domar levde i här. De hade mer frihet här, enligt föräldrarnas sätt att se 
det. Föräldrarna tyckte att det svenska samhället understödde en i deras 
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ögon dålig uppfostran av ungdomar. Som en konsekvens av detta 
ställningstagande ville föräldrarna skydda sina flickor från den svenska 
kulturens dåliga inflytande. De var rädda att deras flickor skulle råka illa 
ut när de exponerades för den nya kulturen. 

Andra socialsekreterare kunde också se och beskrev att det kunde 
handla om föräldrarnas egna svårigheter att anpassa sig till den nya kul-
turen. De vuxna hade svårigheter att anpassa sig och förstå hur sam-
hället fungerar. De hade kanske haft stöd i sin föräldraroll av den öv-
riga släkten som bodde kvar i hemlandet. När de kom till en ny kultur 
miste de både tidigare stöd och förmågan att fungera som fostrare i 
den nya kulturen. De hamnade i en situation som beskrevs som van-
mäktig. De ville inte ta in det nya som omgav dem och de valde en an-
passningsstrategi som innebar att de blev mer traditionsbundna i sitt 
nya hemland än vad de tidigare hade varit och att de isolerade sig från 
den nya kulturen. Föräldrarna ställde också krav på ungdomarna att de 
skulle använda sig av samma anpassningsstrategi som föräldrarna. När 
föräldrarna blev mer traditionsbundna i det nya landet krävde de det-
samma av sina ungdomar. 

Det kunde leda till en generationsmotsättning i familjerna som 
kunde lösas på lite olika sätt. Socialsekreterare beskrev familjer där 
ungdomarna – framförallt flickorna – skickades tillbaka till sina hem-
länder för att uppfostras av kvarvarande släkt, när de har överträtt nor-
mer i det svenska samhället som stred mot föräldrarnas värderings-
system. När ungdomen exempelvis kommer hem sent på natten, upp-
levde föräldrarna att det nya samhället inte förmådde att skydda deras 
barn och lösningen blev att skicka tillbaka den unga till hemlandet. 
Föräldrarna upplevde att majoritetskulturen i det nya landet utgjorde 
ett hot mot deras uppfostringsideal. Att låta de unga åka till hemlandet 
var, menade socialsekreterarna, att i en mening kasta ut dem. Men 
denna strategi från föräldrarnas sida kunde också leda till att ungdomar 
försvann hemifrån. Hotet om att skickas tillbaka till exempelvis Afrika 
kunde betyda att de höll sig undan både för socialtjänsten och för för-
äldrarna. Men det var inte alltid att vistelsen i hemlandet bjöd på 
mindre frihet. Det fanns beskrivningar som visade på en från 
föräldrarnas sida ambivalent inställning till frihet i flickornas liv, som 
var svår att förstå för socialsekreterarna. 

De turkiska tjejerna berättar att när de åker till Turkiet får de gå 
på disco och gå med bikini på badstranden, men här får de gå 
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beslöjade. Så det är en stor skillnad och de tycker det är jätte kul 
att åka dit, eftersom frihetens portar öppnar sig där. 

Ett annat sätt för föräldrar att hantera kulturkonflikter på, som social-
sekreterare beskrev, var att föräldrarna ”släppte” sina ungdomar och ”lät 
samhället ta över ansvaret” för dem. Om föräldrarna i Sverige inte fick 
fostra ungdomarna på ett sätt som stämde överens med deras normer 
och värderingar, resulterade det i ett ställningstagande från en grupp för-
äldrar att samhället fick ta över uppfostringsansvaret helt och hållet. 

Ett problem är föräldrar som blir kränkta över att svensk lag 
kränker dem som föräldrar och det drabbar barnen. Om barnen 
polisanmäler pappan för att han slår dem så är barnen de som 
kommer i skottgluggen i dessa fall. 

Men många gånger var problembilden än mer komplex, enligt social-
sekreterarna. Det kunde handla både om konflikter mellan ungdomarna 
och föräldrarna kring regler som kontrollerade ungdomarnas frihet, som 
exempelvis regler kring tider, samt att de också levde med en påfrestan-
de livssituation som att de var ”trångbodda och gick varandra på nerverna”. 

Ungdomar sågs som handlingskraftiga och som överlevare 
Ett annat sätt att förstå varför ungdomar rymde och kastades ut hem-
ifrån var att utgå från ungdomens position. Ungdomar kunde utöva ut-
pressning på sina föräldrar när de uppfostrade dem på ett sätt som 
ungdomarna förstod stred mot lagar och gängse normer i Sverige. 
Majoritetssamhällets normer och värderingar blev de vapen som ung-
domarna kunde använda sig av i argumentationen med föräldrarna om 
ändrade regler och förhållanden. De kunde säga: 

Är det så att du fortsätter uppfostra mej som i Turkiet så 
anmäler jag dej. 

Då kommer föräldern och säger: ”Jag får inte slå min unge, jag 
vet inte hur jag ska göra. Ta hand om henne ni, för ni vet ju 
bättre”. 

Socialsekreterare kunde beskriva ungdomarna som kompetenta aktörer 
som handlade väldigt medvetet för att nå sitt mål. Ungdomarna 
skaffade sig bundsförvanter bland skolkuratorerna som blev deras tales-
män och förhandlade med socialtjänsten. Ungdomarna beskrevs som 
företagsamma ”överlevare” som visste vilka kontakter de skulle ta för att 
driva sin sak. 
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En annan aspekt på samma tema kunde uttryckas av social-
sekreterare som en kamp för ett självständigt liv hos ungdomen. Att 
söka stöd hos socialtjänsten var ett led i kampen för att få leva ett liv 
utan hot om våld och aga. 

Det har varit mycket konflikter i dessa familjer redan i 
hemlandet, med inslag av mycket aga. När man får kontakt med 
de här ungdomarna så kryper det fram hur de har haft det. När 
de kommer till Sverige står de inte ut med hot eller aga utan 
väljer att flytta från familjen. Ungdomarna vet om att de våld-
samma uppfostringsmönster som de har varit utsatta för i hem-
landet inte är tillåtet här. 

Socialsekreterare kunde också beskriva en grupp ungdomar som kom 
från länder där det hade pågått krig, och att ungdomarna hade erfaren-
heter av kriget som givit dem svåra upplevelser. Men socialsekreterare 
uttryckte att de hade lite kunskap om hur dessa skador såg ut och hur 
de påverkade ungdomarna och deras familjer. En annan aspekt av 
krigsupplevelserna som beskrevs var att det ledde till att ungdomarna 
härdades och stärktes vad gällde konsten att överleva. De hade gått ige-
nom så mycket svåra upplevelser att det hade givit dem en styrka som 
gjorde att de klarade sig under omständigheter som aldrig kunde gälla 
för svenska ungdomar. 

En somalisk pojke, som väntade på att få plats på ett stödboende 
för ungdomar, hade klarat sig själv sedan han var 16 år. Han hade bott 
hos kompisar som bodde på hotellhem trots att man inte får bo i andra 
hand där. Han var enligt socialsekreteraren ”väldigt självgående” och ytligt 
sätt verkade han må bra. Han var duktig i skolan men hade svårt att 
tänka sig att bo i en familj. Det var svårt för socialsekreteraren att veta 
hur hon skulle hjälpa den här pojken. 

Jag tror ganska många av de här har blivit härdade vad det gäller 
sin överlevnad. De är så starka så de kan klara sig på ganska lite. 
De vill mycket och de klarar mycket. 

Sammanfattande kommentarer 

Det var svårt för socialsekreterare att definiera vilka ungdomar som 
tillhörde kategorin som rymde eller kastades ut hemifrån. Det var 
också svårt för socialsekreterare att veta om gruppen hade ökat eller 
minskat. Det fanns variationer mellan få och många anmälningar men 
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vad som orsakade dessa var man osäker på. Trots osäkerheten var det 
flera arbetsgrupper som beskrev att kategorin ungdomar som rymde 
och kastades ut hemifrån hade ökat eller var konstant än arbetsgrupper 
som beskrev att det var färre ungdomar än tidigare. Det var viktigt att 
socialtjänsten gav ”rätt signaler” till ungdomar, så att inte rykten spreds 
bland dem att det gick att få lägenhet genom att gå till socialtjänsten. 
Några ungdomsgrupper som framträdde tydligare än andra, där 
rymning och utkastning förekom, var bland ungdomar som hade in-
vandrar- och flyktingbakgrund. I stadsdelar där andelen invandrare var 
få beskrevs gruppen bestå av övervägande flickor som hade föräldrar 
med etnisk svensk bakgrund. I dessa fall beskrevs flickorna som ”starka” 
och med en problembakgrund som tog sig uttryck i att de hade kon-
flikter med sina mammor. 

Socialsekreterares vaga begrepp om vilka dessa ungdomar egent-
ligen var framstod tydligt. Klientgruppen formades och omformades 
utan att man riktigt förstod vad som låg bakom förändringarna. Grän-
serna mellan att tillhöra gruppen ungdomar med relationsproblem och 
gruppen rymmare och utkastade ungdomar var oklar och föränderlig. 

Detta vaga sätt att förhålla sig till sin uppgift kan förstås utifrån att 
socialtjänsten i en mening genom sina administrativa rutiner också for-
made kategorin ungdomar som rymde och kastades ut hemifrån. So-
cialtjänsten fick rollen av att vara grindvakt och sorteringsinstrument 
på samma gång (Lipsky 1980; Cedersund 1992; Öhlund 1997). Genom 
socialtjänstens agerande och genom definitioner och tolkningar av vilka 
som ingick i gruppen ungdomar som rymde och kastades ut hemifrån, 
konstruerades samtidigt ramarna för vilka som inte ingick i den gruppen. 

En svårighet som socialsekreterare hade var att skilja på de all-
varliga fallen där ungdomen inte ville bo hemma och i de fall där ung-
domar ”använde” systemet för att få hjälp med att komma hemifrån. 
Det fanns en misstänksamhet hos socialsekreterare om att de blev lurade 
av ungdomarna. Ungdomar kunde enligt socialsekreterare vara för-
slagna och manipulativa och med skicklighet navigera sig fram till bi-
stånd av olika slag. 

Det belyser en intressant motsättning i socialsekreterares tanke-
mönster att samtidigt som de beskriver ungdomarnas utsatta livssitua-
tion och problematiska uppväxtmiljöer också misstänker ungdomarna 
för att försöka manipulera sig till insatser som de inte har behov av. 

Socialsekreterares förståelse och beskrivning av fenomenet att 
rymma och kastas ut hemifrån centrerades kring ett relationsorienterat 
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tänkande. Det drama de beskrev utspelade sig därför i första hand på 
hemmaplan, inom familjen och inte på gatan, i skolan eller i ung-
domens kamratkrets. Gänget eller kamratkretsens avgörande betydelse 
nämndes inte under någon gruppintervju. 

Utifrån socialsekreterares perspektiv var ungdomen själv, föräldrar-
na och andra familjemedlemmar i detta drama huvudrollsinnehavare. I 
denna relativt sett ”lilla värld” hittade socialsekreterare de trådar som 
sedan vävdes samman till deras bild, och förståelse av vad det egent-
ligen var som hände den gången den unga ”stack hemifrån” eller när för-
äldrarna ”stängde dörren” för ungdomen. 

Ett annat uttryck för det familjeorienterade och relationsinriktade 
synsättets framträdande plats i socialsekreterares förståelse var att 
skolans betydelse saknades som grund för förståelse av fenomenet i so-
cialsekreterares beskrivningar. Trots att ungdomar vistas i skolan under 
merparten av sin vakna tid så förefaller skolan vara en arena som so-
cialsekreterare intresserade sig föga för. Många ungdomar i studien av 
de 96 individuella ärendena (se kapitel 5) hade dokumenterade skolpro-
blem. Även i kapitel sex och sju framgick att skolan var en viktig arena 
som kunde förstärka en negativ respektive positiv roll hos ungdomen. 
Jag fick under gruppintervjuerna endast enstaka information om hur 
skolan för ungdomar kunde generera problem och bidra till händelser 
som att ungdomar rymde och kastades ut hemifrån. Däremot framkom 
att socialsekretare uppfattade skolkuratorer som onyanserat lierade 
med ungdomarna. De blev utifrån socialsekreterarnas perspektiv par-
tiska talesmän för ungdomarna. Fredin (1993) har skrivit om att klien-
ter inom socialtjänsten kan använda andra professionella experter i 
kontakten med socialtjänsten för att stärka sin position. Socialsekrete-
rares förståelse av detta fenomen tog sin utgångspunkt i att ungdomar-
na som rymde och kastades ut hemifrån hade erfarenhet av svåra upp-
växtvillkor. Den mörka bild som socialsekreterare beskrev av dessa ung-
domars uppväxtvillkor var i stort samstämmig. Socialsekreterares är er-
farenhetsmässiga beskrivning av dessa ungdomars uppväxtvillkor också 
på många punkter samstämmig med den internationella forskningen 
som tidigare presenterats (se kapitel 3). 

Det var tydligt i socialsekreterares beskrivningar och förståelse av 
detta fenomen att fokus var mer centrerat kring föräldrars brister än 
ungdomars asociala beteende. Ungdomarna sågs som offer för föräld-
rarnas oförmåga att fullfölja sin roll som föräldrar i ett föränderligt 
samhälle. En del föräldrar kunde reagera med att själva handla och kasta 
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ut den unga. I andra fall var det ungdomen som reagerade på föräl-
derns bristande omsorg genom att rymma, eller så förekom en ömse-
sidig avvisning mellan föräldrar och ungdomar. Socialsekreterare be-
skrev att föräldrar kunde lämna över ansvaret för ungdomen till sam-
hället. Att föräldrar abdikerade från sin fostrarroll var något som oroa-
de och upprörde socialsekreterare. De såg bland annat som sin uppgift 
att återupprätta den abdikerade föräldern. 

Spänningar i relationen mellan ungdomar och föräldrar beskrevs 
också som förklaring till fenomenet. Dels kunde det handla om olika 
uppfattningar och förväntningar på när ungdomar skulle flytta hem-
ifrån. Dels kunde det handla om olika uppfattningar om regler och lev-
nadssätt mellan de unga och föräldrar i familjer med annan kulturell 
bakgrund än den svenska. Bland dessa familjer beskrevs att flickor 
drabbades värst. Hotet om att skickas tillbaka till hemlandet när de 
hade brutit mot familjens och kulturens regler kunde driva fram att 
ungdomar rymde och höll sig borta från socialtjänsten. Socialsekrete-
rare uttryckte att det var svårt för invandrarungdomar att bli förskjutna 
av sin familj och släkt när de hade överträtt olika regler. Ungdomar 
med invandrarbakgrund kunde ha svåra upplevelser med sig från sina 
hemländer i form av krig och andra trauman. Socialsekreterare ut-
tryckte att dessa upplevda svårigheter kunde ge vissa ungdomar en 
ökad förmåga att överleva, trots att förutsättningarna kring dem var 
mycket bristfälliga. Det fanns ungdomar som man kände till sedan en 
längre tid, som förde ett kringflackande liv utan fast bostad eller kon-
takt med sin familj. Samma resonemang om att svårigheter och trau-
man kunde ge styrka och överlevnadskraft fördes inte kring ungdomar 
med svensk etnisk bakgrund. 

Att frigöra sig från föräldrarna genom att rymma hemifrån värdera-
des som ett onormalt beteende av socialsekreterare. De frigörelseideal 
som man utgick ifrån var att ungdomar och föräldrar trots allt skulle bi-
behålla starka band mellan sig. En frigörelseprocess som tog sig så 
drastiska uttryck som att ungdomar rymde och kastades ut hemifrån 
ansågs vara tecken på en onormal frigörelse. Denna idealiserade och 
normativa bild av hur ungdomar frigör sig öppnade inte upp för för-
klaringar eller förståelse av detta fenomen som tog nya familjebild-
ningar och dess konsekvenser för unga i beaktande. Det föreföll som 
om den mall för normal frigörelse som socialsekreterare använde sig av 
hade sina rötter i en syn på familjen där kärnfamiljen var normen för 
det som ansågs som normalt. Kunskapen om nya familjebildningar och 
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dess konsekvenser för exempelvis ungdomar fick inte genomslag i 
intervjuerna med socialsekreterare. Inte heller förekom alternativa tolk-
ningar av ungdomarnas brutala uppbrott från familjen genom rymning 
och utkastning. Frågor som hur en frigörelse såg ut från en förälder 
som man uppfattade sig övergiven från ställdes inte. Inte heller reflek-
terades kring om det fanns situationer då det kunde vara nödvändigt att 
klippa banden mellan ungdomar och föräldrar. Kunde exempelvis ett 
våldsamt uppbrott hemifrån vara en uttryck för en överlevnadsstrategi 
hos ungdomen och föräldern? 

Att vara socialsekreterare och att möta unga som hade rymt och 
kastats ut hemifrån uppfattades vara en grannlaga uppgift. Det gavs lite 
vägledning om de bedömningar som skulle göras av socialsekreteraren. 
De var i hög grad utelämnade till sin egen individuella bedömning av 
varje individuellt fall. Tröskeln mellan vad som var acceptabla levnads-
omständigheter och vad som liknades vid att leva i en krigszon kunde 
många gånger vara svåra att urskilja. När socialsekreterare lyssnade på 
ungdomarnas berättelser ökade många gånger deras insikt om hur 
svåra livssituationer ungdomar hade bakom sig och att dessa erfaren-
heter ledde till att de kom att lämna sitt hem på detta dramatiska sätt. 



Kapitel 9 

 190 

Kapitel 9 

Socialsekreterares beskrivning 
och förståelse av sitt arbete med 
ungdomarna och deras föräldrar 

I det här kapitlet ska jag behandla socialsekreterares förståelse och 
beskrivning av vad som hände i mötet mellan ungdomar, föräldrar och 
socialtjänst när de unga hade rymt och kastats ut hemifrån. 

Ungdomars och föräldrars  

kontakt med socialtjänsten 

Kunskapen om att ungdomen hade försvunnit hemifrån kunde komma 
till socialtjänsten kännedom på många olika sätt. Det kunde vara andra 
myndigheter eller institutioner som anmälde till socialtjänsten om att de 
saknades. Det kunde också vara så att ungdomar och föräldrar själva tog 
kontakt med socialtjänsten utifrån den situation som uppstått. I de 
fallen ansökte de själva om bistånd hos socialtjänsten. 

En vanligt förekommande uppfattning hos socialsekreterare var att 
skolkuratorn, skolsköterskan eller rektorn ofta anmälde dessa ungas 
hjälpbehov. Det förekom också att polisen hörde av sig till socialtjänsten 
angående en aktualisering av ett sådant ärende. 

För några år sedan hände det vid flera tillfällen att skolsköter-
skan ringde på fredag eftermiddag och sade: ”Jag sitter här med 
en flicka och hon vill inte gå hem. Kan ni ta hand om henne.”  

Föräldrar och ungdomar kunde också höra av sig själva till socialtjänsten. 
Unga kunde också ta kontakt med socialtjänsten indirekt genom andra 
kamrater. En kamrats förälder kunde också höra av sig och göra en an-
mälan. Det kunde hända om ungdomen exempelvis tillfälligt hade bott 
över i kamratens familj. 
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Socialsekreterare beskrev också att en del anmälningar kunde vara 
”falska larm”, en ungdom kunde hota med att rymma eller föräldrar 
kunde hota med att kasta ut ungdomen. Det var i färre fall än de 
socialtjänsten hörde talas om som det faktiskt hände att unga rymde 
och kastades ut hemifrån. 

På tre månader så är det sex föräldrar som har signalerat att de 
inte orkar med ansvaret som föräldrar. Det är ungefär samma 
problematik i de fallen som där ungdomen rymt eller kastats ut 
hemifrån men hos dem har det inte hänt ännu. 

Grundbulten i jobbet är utredningen55 
När socialtjänsten fick en ansökan eller anmälan började de en §-50 ut-
redning, enligt Socialtjänstlagens bestämmelser. Socialsekreterare som 
hade som uppgift att utreda ärendet började ofta med att ta kontakt 
med ungdomen, föräldrarna och skolan. Om de befann sig ”på rymmen” 
uppmanade man föräldrarna att kontakta polisen och efterlysa den 
unga som försvunnen. Ofta försökte socialsekreterare hjälpa föräld-
rarna att efterforska var ungdomen kunde befinna sig. Föräldrarna hade 

                                                 
55  Under åren har olika influenser från metod- och behandlingsutvecklingen påver-

kat den sociala barnavårdens arbete och utredningsformer. En relativt ny form av 
utredning beskrivs som den nätverksfokuserade utredningsmodellen (Hessle m.fl. 
1996). I den modellen har utredningsarbetet ett utvecklings-ekologiskt perspektiv 
(Bronfenbrenner 1979). Det kan innebära att nätverket aktiveras på olika sätt 
under utredningsprocessen exempelvis i en strukturerad modell som i det så 
kallade familjerådslaget där nya former för samarbete utvecklats mellan myndig-
heterna och den utvidgade familjen under utredningen och i beslut om insats 
(Sundell & Haeggman 1999; Sjöblom 1999; Haeggman & Sjöblom 2000). I den 
nätverksorienterade utredningen är syftet att göra klienterna mer delaktiga i 
problemlösningen. Den mest dominerande utredningsmodellen är dock den som 
bär spår av det som Lundström (1993) benämner den byråkratiska och professio-
nella utredningen. Den kallas också i litteraturen för den informationsprövande 
utredningsmodellen. Den lägger tonvikten vid insamling av information och 
prövning av information där slutdokumentationen betonas. Socialsekreterarna har 
till uppgift att kritiskt analysera olika utsagor och förhålla sig kritiskt till olika 
källor för information (Hessle 1996). En annan utredningsmodell som fått visst 
fäste i utredningssammanhang är den lösningsorienterade utredningsmodellen. Den 
har hämtat inspiration från kortidsterapi och lösningsfokuserade behandlingsme-
toder (De Shazer 1994; Törngren 1995). I den modellen skiljs inte utredning och 
insats åt utan hela processen ses i skenet av ett förändringsarbete. Socialsekretera-
ren har som uppgift att vara medskapare i en dialog kring ett förändringsarbete där 
klientens egna lösningar och förslag ska ges stort utrymme (Törngren 1995). 
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i de flesta fall en aning om var de var. Men i de fall föräldrarna inte 
visste det efterlystes den unga hos polisen. Det hände också att man 
under utredningen tog kontakt med andra personer i nätverket kring 
familjen. Personer som hade kontakt med den unga på fritiden kunde 
också bidra med information till utredningen. 

Syftet med att göra en utredning beskrevs vara att ta reda på så 
mycket information som möjligt om den unga och dess förhållanden 
och informationen skulle alltid samlas in i samråd med föräldrarna. 

Utredningen förväntades att efter tre månader mynna ut i ett beslut 
grundat på den information socialtjänsten samlat in. 

Det var vanligt att socialsekreterare beskrev att utredningsarbetet 
både syftade till att vara informationssökande och behandlande. En 
tanke var att socialsekreteraren som en utomstående person som sam-
talade med familjen kunde bidra till att föräldrar och ungdomar kunde 
se på sina problem från ett annat håll. Tanken som förmedlades var att 
utredningsprocessen i sig skulle kunna bidra till att lösa upp konflikter-
na mellan familjemedlemmarna. 

Socialsekreterare beskrev att de hade olika strategier för att orien-
tera utredningsarbetet mot ett mer bearbetande och förändrande syfte. 

Genom sättet att ställa frågor och sättet att söka information på 
kunde ett förtydligande av mönster i relationerna mellan familjemed-
lemmar friläggas. Socialsekreterare uppfattade att detta kunde leda till 
en bearbetande process av familjens problem. Redan på detta stadium 
var siktet inställt på att ha en bearbetande, processorienterad attityd i 
utredningsarbetet hos socialsekreterare. 

Att ställa frågor inför ungdomen till föräldrarna kan få effekt 
och sätta igång en process. Föräldern kan kanske se att ung-
domen känner sig övergiven 

En annan strategi som nämndes var att under utredningsprocessen 
”nästla sig in” och försöka bli en person som familjen kände tillit till. 
På det sättet försökte socialsekreterare under utredningstiden också 
motivera familjen att vilja ta emot hjälp i form av familjebehandling 
exempelvis. 

Att komma med en beställning istället för att lösa konflikten 
Socialsekreterare beskrev att deras utgångspunkt i handläggningen av 
dessa ärenden var att göra ”som de brukade”. Att en ungdom hade rymt 
eller kastats ut hemifrån föranledde ingen annan handläggningsrutin 
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eller förhållningssätt än ”den vanliga”. Att följa sina gängse utrednings-
rutiner var viktigt även i dessa ärenden. 

Att utreda innebar att socialsekreterare samtalade med föräldrarna 
och ungdomen. Man försökte göra sig en bild av vad som hände och 
på så sätt lösa de konflikter som uppstod mellan parterna. Syftet med 
att utreda beskrevs alltså innehålla minst två aspekter; att samla infor-
mation till ett beslutsunderlag för att kunna vidtaga en åtgärd och att 
bistå med professionell konfliktlösningshjälp. Om det gick att genom-
föra detta och på vilket sätt var svårt att få grepp om. Socialsekreterare 
hade svårt att formulera innehållet i konfliktlösningshjälpen. Deras be-
skrivningar av vad de konkret gjorde var ofta vaga och oartikulerade. 
Det föreföll som om de hade en stor tillit till själva samtalet, dialogen, 
sättet att ställa frågor på, mötet mellan dem och klienten, och att de i 
sig skulle skapa förutsättningar som ledde till att knutar löstes upp i 
familjen. Att de arbetade i ett byråkratiskt system, som utifrån dess 
ramar och regler kunde styra eller påverka mötet med klienterna, var 
inte något som socialsekreterare artikulerade sig kring. Det föreföll mer 
centralt för dem att beskriva arbetets bearbetande karaktär. Socialsekre-
terarna problematiserade överhuvudtaget inte vilka begränsningar eller 
dilemman de kunde hamna i som professionella representanter i ett 
byråkratiskt regelstyrt system. 

De förmedlade dock att de ofta ”misslyckades” i sina försök att 
genom samtal lösa konflikterna mellan familjemedlemmarna. Dessa 
misslyckanden förklarades ofta vara knutna till ungdomarnas och för-
äldrarnas individuella brister. Socialsekreterarna hänvisade till att kon-
flikterna var så starka och positionerna så låsta mellan ungdom och 
föräldrar att det inte fanns något förhandlingsutrymme mellan ungdom 
och föräldrar. Det var oftast endast hos socialsekreterare själva som 
viljan fanns att arbeta med dessa konflikter. Utifrån deras perspektiv 
var det klienternas oförmåga och bristande motivation som satte 
käppar i hjulet för den hjälp till bearbetning av problemen som de 
tyckte de kunde bidra med. 

Det som socialsekreterarna uppfattade som vanligt förekommande 
var att föräldrar och ungdomar kunde ha en färdig ”beställning” som de 
ville ha hjälp med när de kom till socialtjänsten. Ungdomar kunde säga: 

Jag vill ha hjälp med att flytta hemifrån, jag vill ha en lägenhet, 
eller jag vill flytta till en svensk familj. Jag har varit med på 
många möten där vi vill samtala och att ungdomen bara vill ha 
en lägenhet. K försökte en halvtimma att få igång familjen men 
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pappan sade bara: ”Nu är det här er sak. Min son vill inte bo 
hemma, han har bestämt sig, nu får ni göra något.” Då finns det 
inte så mycket att prata om. 

Socialsekreterare uttryckte att de upplevde en skillnad mellan de behov 
som ungdomarna och föräldrar kunde ha formulerat och vad de själva 
uppfattade var klienternas behov. Ungdomar och föräldrar kunde anse 
att de unga hade rätt till hjälp med lägenhet och försörjning. Men de 
ville absolut inte ha någon hjälp med att lösa de konflikter de hade 
hemma. Socialsekreterare kunde däremot se att både ungdom och 
föräldrar hade behov av att lösa sina relationsproblem. 

Socialsekreterarna beskrev att det var provocerande för dem att 
familjer kom med ”färdiga beställningar” av detta slag istället för att vilja 
få hjälp med de som socialsekreterarna ansåg att de behövde hjälp med; 
att lösa sina konflikter och relationsproblem. De menade att föräldrar-
na och ungdomarna inte hade en korrekt uppfattning om vad för sorts 
hjälp en socialsekreterare kunde och skulle bistå med. 

Vi är ingen bostadsförmedling och vi vill ju jobba med kon-
flikten också, så vi säger att man inte bara kan komma hit med 
sin beställning. 

Det var svårt för socialsekreterarna att i dessa fall få föräldrar och ung-
domar att ta socialsekreterarens perspektiv och att försöka samtala om 
konflikterna hemma. Istället kunde det hända att de unga och föräldrar-
na kom att ena sig och istället hamnade på kant med socialsekreteraren 
och på så sätt förenades genom att de hade en yttre gemensam fiende. 

Tillbaka till familjen 
Ett annat arbetssätt uttrycktes i en arbetsgrupp där man hade ett uttalat 
familjeperspektiv i sitt arbete. Målsättningen där var att så långt som 
möjligt inte placera barn och ungdomar utanför familjen, utan sträva 
efter att barn och ungdomar inte skulle skiljas åt från sina föräldrar. 

När en socialsekreterare träffade en familj för första gången var de 
noga med att klargöra att de inte tänkte placera ungdomen i familjehem 
eller på ett HVB-hem. Istället uppmanades de att gå hem igen och för-
söka lösa sina problem tillsammans. 

Vi säger: ”Det vi kan erbjuda er är att ni försöker lösa det här 
inom familjen och kommer tillbaka om en vecka.” Då blir ung-
domarna ofta sura på oss för det var inte det de hade tänkt sig. 
Det kanske låter som om vi är helt föräldrafixerade fast vi har 
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flera exempel på att vi i längden kan få en bra kontakt både med 
ungdomar och med föräldrar för att man inte särade dem åt eller 
tog ställning för en part i konflikten. 

På andra arbetsenheter hade man en mer pragmatisk inställning till hur 
man förhöll sig när den unga blev aktuell hos socialtjänsten i samband 
med rymning och utkastning hemifrån. I en arbetsgrupp kunde de 
hända att den unga blev placerad i jourhem eller på utredningshem, 
men det kunde också hända att ungdomen skickades hem igen. 

Innan socialsekreterare handlade och vidtog en åtgärd ville man 
återföra ungdomen till familjen och fråga sig hur den akuta situationen 
med ungdomen hade uppstått. Grundförutsättningen som uttalades 
var den överordnade principen att ungdomar ska bo hemma med sina 
föräldrar. Den utgångspunkten kom också att styra socialsekreterarna i 
deras utredningsarbete; att syftet med arbetet var att ungdomarna 
skulle hem igen. 

Det ligger i det att man kommer ihop sig om hur länge man ska 
vara ute. Om det bara är det är det inte så svåra ärenden då är 
det ganska lätt att prata hem ungar. Om det bara är på det sättet 
och inga andra svårigheter. Men det är ofta andra faktorer som 
tillkommer som att man är trångbodd och att nerverna ligger 
utanpå folk, kulturkonflikter. De växer åt olika håll och ungdo-
men är trött på att höra om hur det är i hemlandet. 

Det var inte ovanligt att socialsekreterare beskrev att de unga kunde 
komma akut till socialsekreteraren och säga att de inte skulle gå hem 
igen. Dessa situationer uppfattades som väldigt svårt att hantera av 
socialsekreterare. Helt plötsligt satt den unga i väntrummet och vän-
tade på att något skulle hända omedelbart och vägrade att gå hem igen. 
I den situationen brukade socialsekreterare börja med att ta kontakt 
med föräldrarna och försöka ta reda på vad som hade hänt hemma. 
Socialsekreterare behövde föräldrars hjälp för att lösa akuta problem. 
De behövde informera sig och prata om bakgrunden till att ungdomen 
tog kontakt med socialtjänsten. Det räckte inte för dem att bara höra 
de ungas version av en händelse och agera utifrån den informationen. 
Det kunde också vara svårt för socialsekreterare att få en ungdom att 
säga något om orsakerna till att han eller hon inte tänkte gå hem mer. 
De unga sökte socialtjänsten för att de hade ett behov av att få hjälp 
med ett boende, men ville inte alltid prata om varför eller vad som 
hade hänt hemma. De ville ha tak över huvudet. I den här situationen 
löste socialsekreterarna situationen genom att skapa ett ”provisorium”. 
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De försöker hitta en lösning som kunde se väldigt olika ut från fall till 
fall. Ungdomarna kunde placeras hos en kompis, i ett jourhem eller på 
en akutinstitution. Under detta provisorium fortsatte socialsekreterarna 
att försöka förstå vad som hade hänt i familjen. Den akuta insatsen 
varierade beroende många olika faktorer som tillgång på platser på akut-
institutioner, resurser i familjens nätverk, socialsekreterares tidsutrymme, 
arbetsbelastning och en bedömning av ungdomens behov av skydd. 

Många gånger hittar man en tillfällig lösning och så rullar tiden 
på och jag kan tänka många gånger vad har vi gjort egentligen, 
ingenting. Det har löst sig av sig själv på något sätt. 

Utredning och behandling 
Att utredningsarbetet också innehöll en förändrande process var något 
som socialsekreterare framhöll. Att bedriva parallellt utredningsarbete 
med ett lösningsfokuserat förhållningssätt var något som flera arbets-
grupper framhöll som ett fungerande arbetssätt. Utgångspunkten var 
att samtidigt både utreda och behandla familjen. Syftet var att hjälpa 
familjen med det de uttryckte att de behövde hjälp med samtidigt som 
man samlade kunskap och information om familjen till utredningen. 

Vi har gått på kurs i lösningsfokuserat arbetssätt och vi försöker 
att inte fastna i problemen och att hitta konstruktiva lösningar. 
Med ungdomar är det bra med skalfrågor. Var tycker du att du 
befinner dig på en skala…. 

Ett utredningsförfarande där man distanserade sig och betraktade 
familjen på avstånd ansåg socialsekreterare vara mindre bra. Det ledde 
till att ”familjen känner sig som marsvin i bur”. 

I en del arbetsgrupper uttryckte man att utredningsarbetet var 
jämförbart med behandlingsarbete. Att utreda en familj var att se vad 
de bakomliggande orsakerna var till att ungdomen inte kunde bo 
hemma. Genom att utreda och arbeta parallellt med relationsproblem i 
familjen, undersöktes möjligheten för de unga att kunna flytta hem 
igen. Även om det alltid fanns relationsproblem i de fall där ungdomen 
rymde och kastas ut hemifrån, kunde dessa vara av olika art. Genom 
utredningen kunde man få en inblick i hur försonliga föräldrarna var. 
Om föräldrarna var oförsonliga kunde arbetet med att få ungdomen att 
flytta hem ta längre tid och ibland inte fungera alls. Detta kunde leda 
till en placering av ungdomen utanför hemmet. Att kunna förena utred-
ningsarbete med behandlingsarbete tyckte socialsekreterare var positivt. 
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De här ärendena tar tid, det måste få ta tid. Vi har också möjlig-
het att jobba med behandling samtidigt som vi utreder. Det här 
är ett distrikt där det arbetssättet fungerar. Visst kan det vara 
svårt att ta sig över familjens fasader och höga trösklar men har 
du väl gjort det så kan du hjälpa till med mycket. 

Socialsekreterare beskrev att de, trots sina behandlande ambitioner, på 
grund av det utredande arbetets karaktär och den höga arbetsbelast-
ningen, var tvungna att skicka behandlingsuppdrag vidare till andra in-
stanser. När det uppstod ett omfattande behandlingsbehov hos en 
familj så remitterade man ärendet vidare. I en del fall fanns det familje-
center knutna till arbetsgruppen. I andra fall remitterade man familjen 
till BUP eller så använde man sig av privata behandlare, vars tjänster 
köptes in från den öppna marknaden. 

Vid några arbetsgrupper var personalen utbildad i familjeterapi. Där 
var det naturligare att socialsekreterarna såg sig själva som både utredare 
och behandlare. De hade de ambitionen att inte remittera ärenden till 
andra behandlingsinstitutioner. Det var ingen arbetsgrupp som arbetade 
med gruppbehandling av ungdomar eller föräldrar. Endast vid ett social-
distrikt hade personalen möjlighet att remittera föräldrar till en föräldra-
utbildning som drevs av en privat behandlare. Socialsekreterare ägnade 
sig inte åt något pedagogiskt inriktat arbete med ungdomar och föräldrar 
och inte heller förekom någon social träning som tänkbar insats. 

Vi har ett familjecenter. Där försöker vi få föräldrar och ungdo-
mar att gå i samtal. De blir erbjudna det av oss som ett bistånd. 
Familjecentret gör ett jättebra jobb. Men sedan är det olika hur 
familjer tar till sig samtalen. De familjer som har utländsk bak-
grund har inte varit så villiga att gå dit. Det är ett par familjer 
som går dit. Det bygger ju på en egen motivation. 

Det var också socialsekreterare som beskrev att de under utrednings-
arbetet samlade familjens nätverk. Ungdomarna fick rita nätverkskartor 
och det kunde inträffa att man på så sätt hittade möjliga personer som 
ungdomen kunde bo hos i avvaktan på att konflikten med föräldrarna 
skulle lösas. Attityden hos socialsekreterare var att det gällde att akti-
vera andra runt familjen istället för att öka aktiviteten hos socialsekrete-
raren själv. Som professionella experter skulle de mer fungera som 
igångsättare av en process medan familjen och dess nätverk aktiverades. 

Det kan mycket väl vara så att en ensamstående mamma som 
har konflikt med sitt barn kan få hjälp av pappan i ett sådant här 
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akut skede. Det kan vara det mest rimliga första försöket att lösa 
situationen på och på så sätt slå en riktig ring kring ungen. 

Socialsekreterarens uppgift att introducera behandlande 
insatser 
Som socialsekreterare hade man en viktig uppgift att motivera familjer 
att vilja söka hjälp utanför utredningens ram. På en del socialdistrikt 
hade socialsekreterarna ägnat mycket tankemöda att förstå svårigheter-
na som gjorde att en familj inte ville ta emot kvalificerad familjebe-
handling. I en familj exempelvis där ungdomen hade rymt hemifrån, 
hade utredningen lett fram till att ungdomen skulle placeras på §12-
hem och att den ensamstående mamman och flickans syskon skulle ta 
emot stöd och behandling genom en privat familjebehandlare som ofta 
anlitades på det här socialdistriktet. 

För att en familj ska släppa in en främmande behandlare i familjen 
krävs stor ”fingertoppskänslighet” av en socialsekreterare. Det handlar om 
att socialsekreteraren visar familjen respekt för den rädsla som de kan 
uttrycka och samtidigt inte ger vika från sin ursprungliga plan. Social-
sekreterare beskrev att de exempelvis först byggde upp en förtroende-
full relation till familjen som de sedan kunde använda som förtroende-
kapital för att få familjen att våga släppa in en familjebehandlare. När 
relationen var etablerad mellan socialsekreteraren och familj sa social-
sekreteraren till familjen att hon inte hade tid att jobba tio timmar i 
veckan med bara deras familj och det brukade familjer acceptera. Men 
det gick inte att skicka hem vilken familjebehandlare som helst till en 
familj. Det var lika aningslöst som att skicka en ungdom till vem som 
helst på BUP att låta vem som helst gå in i en familj, menade social-
sekreterarna. Familjebehandlaren måste passa ihop med familjen. 

Även om man i en utredning hade kommit fram till att erbjuda en 
familj familjebehandling så kunde man ”få nobben” av familjen. Det 
hände om man inte som socialsekreterare var ”inne” i familjen, det vill 
säga att man inte har familjens förtroende. Man måste ha blivit en 
person som betydde något för dem. 

Det handlar om att kryssa och balansera väldigt mycket. Ger 
man sig på de här mammorna så är det kört och så kommer de 
bara att ringa när det är kris. Man får lov att svälja deras otroliga 
dumheter som de säger. Man får lov att hålla med fast man hör 
att de är skruvade i skallen. Så får man då och då lägga in en 
fackla som långsamt integreras i dem för att få dem att ta emot. 
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Som socialsekreterare måste man bygga upp ett nätverk av professio-
nella kollegor som man litade på och som man kände. På några social-
distrikt använde socialsekreterare sig av privata familjebehandlare. 

Vi lägger ut ganska mycket pengar för att köpa in de här familje-
behandlande tjänsterna. Det kan vara bra att vara fristående fa-
miljebehandlare. De kommer hit och gör sitt jobb för övrigt är 
de inte här och fikar eller så. 

Ett eget boende 
Eftersom ett flertal av de ungdomar som rymde och kastades ut hem-
ifrån kom till socialtjänsten med en önskan om ett eget boende, var det 
intressant att undersöka i vilken utsträckning socialsekreterare kunde 
hjälpa ungdomarna med deras så kallade beställning. 

Det visade sig att det var mycket svårt att hjälpa ungdomar till ett 
eget boende. Det framkom att socialtjänsten i vissa undantagsfall 
kunde hjälpa till att ordna ett andrahandsboende eller ett ungdoms-
boende56 som fanns vid några få socialdistrikt. Det rörde sig då om 
ungdomar som var över 18 år och hade möjlighet att försörja sig själva 
genom egna ekonomiska tillgångar eller genom socialbidrag. Det kräv-
des av dessa ungdomar att de skulle vara ”välfungerande” och att de be-
dömdes klara av ett eget boende. I de fall socialtjänsten kunde hjälpa 
till med ett eget boende hade hemsituationen bedömts vara ohållbar 
efter att en återgång till hemmet för ungdomen hade provats. Men 
dessa fall tillhörde undantagen. I ett fall som beskrevs handlade det om 
en flicka som under två års tid från och till varit på rymmen hemifrån. I 
perioder har det fungerat för flickan att bo hemma och i perioder så 
hade konflikterna mellan flickan och mamman lett till ”en katastrof” 
mellan dem. Till slut var situationen så ohållbar och med mammans 
hjälp ordnades ett andrahandsboende till flickan. 

Socialsekreterares inställning var att så långt som möjligt ”ligga lågt” 
med att ordna ett eget boende till ungdomar som rymt och kastats ut 
hemifrån. Skulle de börja hjälpa ungdomar med bostäder skulle det 
innebära att socialsekreterare inte skulle få göra annat än att ordna 

                                                 
56  Ungbo är ett stödboende som vid undersökningstillfället fanns vid tre socialdi-

strikt i Stockholms kommun. Där kunde ungdomar över 18 år bo i en lägenhet 
med tillgång till praktiskt stöd av en hemvårdare på dagtid. Detta boende kunde 
ses som ett steg på väg till ett eget boende. Man kunde bo där ett till tre år. Sam-
manlagt fanns 18 lägenheter att tillgå genom Ungbo 1996.  
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lägenheter till ungdomar som av en eller annan anledning inte kunde 
bo hemma längre. Socialsekreterares uppfattning var att deras bered-
skap att lösa bostadssituationen för ungdomarna också kunde bidra till 
att ungdomens situation förvärrades. Resonemanget som fördes var att 
socialtjänsten, genom att eventuellt ge ungdomen ett eget boende, i sitt 
handlande tog ställning för ungdomen mot föräldrarna, och att det vore 
fel av socialtjänsten att ta ställning för någondera av parterna i familjen. 

Ju mer benägna vi är att lösa bostadsfrågan genom att sätta 
dessa ungdomar i egna lägenhet ju fler sådana här ärenden får vi. 
Det sprider sig som en löpeld: ”Socialtjänsten ger ut lägenheter, 
nu flyttar vi hemifrån”. Men det är inte alla lägen som är akuta. 
Det kan hända att ungdomar flyttar hem igen när de förstår att 
vi inte har lägenheter att ge dem. När de förstår att inte social-
tjänsten kan lösa allt flyttar de hem igen. 

När en ungdom sökte hjälp för att få ett eget boende i samband med 
rymning och utkastning hemifrån blev ofta beskedet att socialtjänsten 
varken kunde hjälpa till med eget boende eller ge ungdomen ekono-
miskt bistånd. Med det beskedet till ungdomen kunde ärendet avslutas. 
Det var först om någon ny anmälan gjordes som ärendet togs upp på 
nytt. Det kunde leda till att man ”släppte” ärendet utan att socialtjänsten 
tog något ansvar för eller hade kunskap om var ungdomen tog vägen. 
Det var bara om man av en slump stötte ihop med ungdomen utom-
hus, eller om ungdomen eller föräldrarna hörde av sig igen som ärendet 
följdes upp. 

De flesta sover hos kompisar 
Uppfattningen bland socialsekreterare var att ungdomar som rymde 
och kastades ut hemifrån för det mesta fann tak över huvudet hos en 
kompis. Visst kände de till ungdomar som hade sovit utomhus i cykel-
källare, på nattbussen eller i en portuppgång. Men det vanligaste till-
fälliga boendealternativet var dock att bo hos en kamrat. Det behövde 
inte innebära att det var ett ”tryggt ställe” som ungdomen bodde på. 
Även om ungdomen hade skaffat ”tak över huvudet” på detta sätt, me-
nade socialsekreterare att ungdomar som lämnade hemmet på detta sätt 
lätt hamnade i ”farliga” miljöer. De vistades ute på gator och torg och 
de exponerades för risker som droger och kriminalitet. De kunde ”flyta 
runt” mellan dessa farliga miljöer och hamnade lätt i gränszonen till 
kriminalitet, missbruk, sexuellt utnyttjande och annan asocialitet. 
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Socialsekreterare kunde beskriva ungdomar som hade bott hos 
olika kompisar under en längre tidsperiod, upp till ett år eller mer. De 
kom till socialtjänsten och sökte hjälp när de inte längre fungerade att 
bo hos kompisarna. I flera arbetsgrupper beskrev man att unga flickor 
som rymde hemifrån ofta hamnade i en riskfylld miljö med äldre män, 
där det fanns risk för att de kunde utnyttjas sexuellt. Detta var speciellt 
ett svårt problem för flickor med en muslimsk familjebakgrund. 

En muslimsk flicka som gör sexuell debut på det sättet och om 
släkten får reda på det är det kört för och det kan bli väldigt 
rörigt. 

Det var socialsekreterare som också tyckte att det var ”alarmerande” att 
kamraters föräldrar lierade sig så starkt med ungdomarna så att de 
kunde låta ungdomar som var på rymmen sova hos dem utan att de tog 
kontakt med den rymmande ungdomens föräldrar. Att de med andra 
ord förhöll sig till de unga som om den var självständig i förhållande till 
sin familj. 

Familjeperspektivet 
Att arbeta med relationer i ungdomens familj var det mål som social-
sekreterare tydligast formulerade i deras arbete med ungdomar som rymt 
och kastats ut hemifrån. Utgångspunkten i deras resonemang var att 
föräldrarna alltid hade ansvaret för sina barn och ungdomar. Föräldrarna 
var vårdnadshavare och skulle i första hand ta hand om sina ungdomar. 

Om det finns barn under 18 år så är föräldrarna vårdnadshavare 
och då kan man inte göra något om det inte finns skäl för att 
omhänderta barnen. 

Målsättningen var att jobba med hela familjen. Viktigast var att jobba 
med konflikthantering och familjerelationerna. Tanken som styrde 
arbetet var att få relationen och samspelet att bli bättre mellan ungdom 
och föräldrar så att ungdomen kunde flytta hem igen. Det fanns dock 
socialsekreterare som såg en skillnad hos gruppen ungdomar som var 
18 år och äldre och att det i de fallen handlade om att 

Alla i familjen skulle vara nöjda med lösningen och att det 
kanske innebar att man flyttade isär. 

I de fallen kanske inte målsättningen till varje pris skulle vara att 
ungdomen skulle flytta hem. Men även i dessa fall med äldre ungdomar 
var tanken att socialsekreterare skulle arbeta med att underlätta för en 
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bra relation mellan ungdom och föräldrar och att det fanns kvar som 
ett viktigt mål i arbetet. 

Redskapet som man arbetade med var att försöka skapa en dialog 
mellan föräldrar och ungdom. Socialsekreterare tyckte att det var viktigt 
även om föräldrar och ungdomar skulle separera. Socialtjänsten såg 
även då som sin uppgift att hjälpa till med att upprätthålla dialogen 
mellan de olika parterna. 

Eftersom familjeperspektivet framtonade som ett så självklart mål i 
arbetsgrupperna så framställdes också att ett mer individuellt inriktat 
förhållningssätt skulle kunna ledde till konflikter och svårigheter. Om 
man exempelvis skulle ha ett individinriktat förhållningssätt när ung-
domar själva tog kontakt med socialtjänsten kunde det orsaka svårig-
heter för socialsekreterarna. 

När ungdomar själva dyker upp är det inte så lätt. Då står man 
där och ska hitta tak över huvudet. Vi gör ingenting utan att 
prata med föräldrarna. Vi kan ju inte placera ungdomar utan att 
ha pratat med föräldrarna. Det vi har gjort i de här akuta 
situationerna det är att vi tar ungdomen i hampan och åker hem 
till familjen. 

Hur man arbetade med relationer 
Det fanns få beskrivningar av hur den relationsbehandling man hade 
som mål att ge familjerna såg ut, och hur den genomfördes i praktiken. 
Vilka redskapen var och vad som var behandlingens kärna. 

Det behandlande förhållningssättet var tydligast i de arbetsgrupper 
där personalen hade en klart uttalat familjeorienterande inriktning och 
där socialsekreterarna också ofta var utbildade enligt den familjetera-
peutiska skolan. 

Vårt fokus är att gå in i ett behandlingsarbete och börja jobba. 
Du har allt upplagt på bordet, kulturkonflikten, krisen att börja 
jobba med. Vi går in tillsammans med familjen och ser vad de 
kan behöva för stöd. De redskap vi använder är dels egna och 
färdigproducerade. Hantverkare hittar sina egna verktyg, de 
färdigproducerade kanske inte passar så bra. Då får man upp-
finna egna verktyg för att de ska passa just den här situationen. 
Psykodrama tycker jag att jag har haft mycket nytta av. Att jobba 
med människors olika bilder. 
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Sammanfattande kommentarer 

En av huvuduppgifterna för socialtjänsten i sitt arbete med ungdomar 
som har rymt och kastats ut hemifrån var att utreda bakgrunden till 
den uppkomna situationen och föreslå åtgärder och insatser för att 
kunna hjälpa ungdomen till en bättre fungerande livssituation än den 
rådande. Det visade sig att utredningsarbetet beskrevs på lite skilda sätt 
av de olika arbetsgrupperna. Ett förhållningssätt karaktäriserades av att 
socialsekreterare såg som sin huvuduppgift att utreda och åtgärda ung-
domarnas problem med hjälp av befintliga insatser. De arbetsgrupper 
som arbetade efter den modellen såg som sitt uppdrag att i första hand 
utreda individuella fall och därefter låta andra yrkesgrupper ta vid som 
behandlare. Den arbetsmodellen kan också beskrivas som en informa-
tionsprövande utredningsmodell. Fokus i arbetet med utredningen var 
ett källkritiskt insamlande och prövande av information som samman-
ställdes i ett skriftligt dokument. I detta förhållningssätt fanns inslag 
som syftade till att bearbeta och behandla ungdomens och föräldrarnas 
problem, men jag uppfattade detta syfte som underordnat själva utred-
ningsarbetet.  

Ett annat förhållningssätt var att se på själva utredningsarbetet som 
underordnat i förhållande till uppgiften att behandla och bearbeta de 
problem som ungdomen och familjen presenterade för socialsekretera-
ren. Det förhållningssättet skulle kunna uppfattas som en familjeorien-
terad arbetsmodell. I de arbetsgrupper som arbetade efter den mo-
dellen såg de utredningen som en del i ett förändringsarbete. Tyngd-
punkten låg vid att bearbeta och behandla familjens problem och rela-
tionerna i familjen. Insamlandet av information och själva utrednings-
förfarandet skedde i dessa arbetsgrupper parallellt med att socialsekre-
terarna tog rollen som familjebehandlare i förhållande till familjen. Den 
här arbetsmodellen kan beskrivas som en blandform mellan en nät-
verksorienterad och lösningsorienterad utredningsmodell. Syftet var att 
göra ungdomarna och deras familjer och nätverk delaktiga i problem-
lösningen. Det gjordes ingen skillnad mellan utredningen och insatsen, 
eftersom hela utredningen sågs som ett förändringsarbete. 

De tjugo intervjuade arbetsgrupperna fördelade sig lite olika mellan 
dessa bägge utredningsmodeller. En del arbetsgrupper uttryckte att de 
stod närmare en familjeorienterad arbetsmodell medan andra uttryckte 
att de stod närmare en traditionell byråkratisk orienterad arbetsmodell. 
Andra tyckte att de både utredde traditionellt och arbetade utifrån en 
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familjeorienterad arbetsmodell. De arbetsgrupper som mest uttalat ar-
betade utifrån ett familjeorienterat arbetssätt hade också utbildat sig i 
familjeterapi, medan de andra grupper som arbetade enligt den traditio-
nella utredningsmodellen inte hade genomgått den typen av utbildning. 

Gemensamt för alla arbetsgrupper var att de samfällt såg som sitt 
huvudmål att ungdomar som rymde och kastades ut hemifrån i första 
hand skull tas om hand av sina vårdnadshavare. Målsättningen i arbetet 
var att de efter rymningen och utkastningen skulle flytta hem till 
föräldrarna igen. Först därefter, om ärendet aktualiserades igen och till-
bakaflyttningen inte kunde komma tillstånd eller inte fungerade, kunde 
socialtjänsten överväga andra insatser. Eget boende för de unga var 
därför något som socialtjänsten vid samtliga arbetsgrupper drog sig för 
att bidra till. Det ansågs som svårt att bidra till, på grund av de begrän-
sade resurserna. Men socialsekreterarna gav också tydligt uttryck för att 
det inte var en lösning som de i de flesta fall tyckte var acceptabel och 
lämplig. Genom att uppmuntra till ett eget boende skulle socialtjänsten 
kunna bidra till ytterligare påfrestningar i relationerna mellan ungdo-
men och föräldrarna och det sågs därför inte som någon ”lyckad” lös-
ning av socialsekreterare. 

När socialsekreterarna närmare skulle beskriva innehållet i sitt ar-
bete med ungdomar och föräldrar, använde de uttryck som ”vi gör som vi 
brukar”. Jag tolkar det som ett uttryck för att socialsekreterare hade 
svårigheter med att artikulera hur de tänkte och vilket innehåll de gav 
sina arbetsmetoder. Denna artikulationsproblematik inom det sociala 
arbetet är dokumenterad av andra forskare både inom den sociala 
barnavården och inom andra fält av det sociala arbetet (Bergmark 1996; 
Billinger 2000; Lundström 2000). 

Att arbeta relationsorienterat i förhållande till ungdomar och 
föräldrar var det mål som socialsekreterare tydligast uttryckte att de 
hade i sitt arbete. Hur kan man förstå denna inriktning i arbetet? 
Forskning har visat att definitioner av målgrupper påverkas av social-
sekreterares egen moral om hur de bedömer att en tillräckligt bra 
förälder är (Dingwall et al 1983; Egelund 1997; Parton, Thorpe & 
Wattam 1997). De insatser som socialsekreterare erbjuder barn, ung-
domar och familjer är formade av den rådande diskursen, där för-
äldrars sviktande omsorg anses vara den främsta orsaken till att barn 
och ungdomar far illa. Därmed individualiseras och psykologiseras 
orsakerna till och lösningarna på att barn och ungdomar far illa. Det 
leder till att socialsekreterare i sitt arbete formulerar familjers problem 



Socialsekreterares beskrivning och förståelse av sitt arbete med ungdomarna och deras föräldrar 

 205 

utifrån tankemodeller som blir individuella och relationella till sin 
karaktär. Lösningarna på avvikelser från det normala föräldrabeteendet 
blir begränsat till den behandlingsmässiga insatsarsenal som finns 
tillgänglig inom den sociala barnavårdens organisation (Egelund 1997; 
Sundell & Egelund 2000). 

En annan oartikulerad aspekt av socialsekreterares arbete var 
avsaknaden av reflektioner och problematiserande om hur deras roll 
som myndighetsutövare kunde tänkas påverka utredningsprocess och 
behandlingsarbetet. Socialsekreterarna uttryckte snarare en frustration 
över ungas och föräldrars individuella brister och saknaden av motiva-
tion hos dem att vilja behandla sig enligt den problemformulering som 
socialsekreterare fann giltig. Ett uttryck för detta var att de sa att ung-
domar och föräldrar kom med beställningar istället för att de ville bear-
beta sina konflikter. I tidigare forskning, där samtalsanalys genomförts 
av socialsekreterares möte med klienter, har det framkommit liknande 
svårigheter hos socialsekreterare att se problemställningar ur klienters 
perspektiv. Istället var myndighetsperspektivet framträdande i mötet 
mellan klient och socialsekreterare. Socialsekreterare var de som under 
samtalet hade kontrollen, makten och tolkningsföreträdet i samtals-
spelet som utvecklades mellan dem själva och klienten. Det vill säga att 
socialsekreterare hade en diskursiv dominans (Fredin 1993). 

I detta kapitel har också socialsekreterares starka tilltro till samtalet 
framkommit. Tron på samtalet som ”botemedel” står dock i stark kon-
trast till socialsekreterares värdering av komplexiteten i familjernas pro-
blematik som både beskrivits tidigare i kap 8 och i kapitel 5. I praktiken 
visade det sig att ungdomarnas problem inte löstes genom samtal utan 
genom placering utanför hemmet på institution eller i familjehem. 
Ytterligare en paradox som framträdde i detta kapitel var att social-
sekreterare hade som strategi att undvika att prata om det som ungdo-
mar sökte hjälp för, det vill säga ett eget boende. På så sätt markerade 
socialsekreterarna att ungdomarnas bostadssituation inte hade relevans 
för det sociala arbetet med dessa ungdomar. Att föra samtal om 
boendefrågan med ungdomar kunde bara ske om ungdomar var be-
redda att samtidigt samtala om sina egna och föräldrarnas relations-
problem. På så sätt utdefinierades det problem som hade hög ange-
lägenhetsgrad för ungdomarna från de sociala arbetet med dem. 
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Kapitel 10 

Socialsekreterares förståelse av 
och beredskap för ett ungdoms- 

och familjeperspektiv 
I det här kapitlet kommer socialsekreterares förståelse av ungdoms- 
och familjeperspektiv att behandlas och hur eventuella dilemman 
mellan dessa perspektiv löstes. 

Att förena familje- och 

ungdomsperspektiv – en svår balansakt 

Även om socialsekreterare uttryckte att det var viktigt att träffa ung-
domen själv och höra dess bakgrundshistoria, så framkom det att man 
som myndighetsutövare uppfattade sina begränsningar vad gällde att ha 
ett ungdomsperspektiv. 

Socialsekreterare uttryckte att det inte var en framkomlig väg att 
bara lyssna till ungdomens behov. Den svåra balansakten de beskrev att 
de hade att genomföra var att lyssna både på föräldrarna och på ung-
domen, och inte ta parti. Att socialsekreterare arbetade i dessa familjer i 
sammanhang som kännetecknades av konflikter, där risken var stor att 
man lockades till att ta parti, gjorde att arbetet i dessa ärenden var 
svårt, men just därför också utmanade. 

Jag tycker inte det är svårt att förena vuxnas och barns behov. 
Jag försöker hålla balansen. Det är spännande. Det här är det 
roligaste jag vet. Det får inte bli så att man kastar skit på ungen 
eller att ungen kastar skit på mamman. Det är ju inte så att det är 
ens fel och det är så spännande att hitta den där balanspunkten. 

Men trots balanserandet mellan olika perspektiv, beskrev socialsekrete-
rare att de först och främst arbetade utifrån ett familjeperspektiv. Ut-
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gångspunkten och den överordnade principen i dessa ärenden var att 
ungdomar skulle flytta hem. Socialsekreterare uppfattade att det var 
deras främsta uppgift. Även om den inte var uttalad som en rekom-
mendation från något håll, så var tanken som formade deras förståelse 
och förhållningssätt att ungdomar i första hand skulle bo hemma i sin 
familj. Den föreställningen kunde formuleras i termer av att social-
sekreterare beskrev att de arbetade utifrån en familjesyn, eller att man 
mer rakt på sak uttalade att målsättningen i dessa ärenden var att i 
första hand ”jobba hem ungarna”. Att exempelvis placera ungdomar utan-
för hemmet utan att de hade konfronterats med föräldrarna förekom 
inte. Det betonades att det var samspelet mellan föräldrar och ungdom 
som man i huvudsak arbetade med och som var det kärnområde som 
socialsekreterare hade i fokus. Det perspektivet lämnade man bara i 
undantagsfall. 

Familjeperspektivet en självklar utgångspunkt 
Familjeperspektivet som ideal ifrågasattes inte under gruppintervju-
erna, även om vissa socialsekreterare också kunde formulera vilka 
eventuella konsekvenser det kunde få för ungdomarna. 

Vi har ett familjeperspektiv och med risk för att känna mig dum 
så kan det innebära att man glömmer bort ungarna. 

Det var lättare att ta ett familjeperspektiv än ett ungdomsperspektiv. 
Skulle man också ha ett ungdomsperspektiv, innebar det att social-
sekreterarna var tvungna att gå utanför sina vanliga rutiner. Det var till 
exempel att två handläggare arbetade i ett ärende, där en fick rollen av 
att ha fokus på ungdomen och en ha fokus på föräldrarna. Andra so-
cialsekreterare kunde beskriva hur de ansträngde sig för att balansera 
mellan de vuxnas och de ungas behov. Det var viktigt att exempelvis ha 
enskilda samtal med både föräldrar och ungdom. Gjorde man hembe-
sök var det viktigt att lära känna alla i familjen och att lyssna på alla, 
även barnen och ungdomarna. Det var viktigt att ungdomarna visste 
vem socialsekreteraren var och att hon eller han också var en person 
som var till för dem. 

Även om socialsekreterarna var tvungna att gå emot de ungas vilja 
och tvångsplacera dem på §12-hem och på så sätt vara den som satte 
stopp och kontrollerade dem, gick det, enligt socialsekreterarna, att 
företräda ungdomen. Genom att man skapade en relation till både den 
unga och föräldern visade man att man var till för bägge två. 
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Socialsekreterares roll var dels att lyssna på en ung person och hans 
eller hennes utryckta behov att till exempel komma hemifrån, dels att 
hjälpa den unga att hitta tillbaka till föräldrarna. Denna dubbla roll 
uppfattade socialsekreterarna som utmanade och svår. 

Det fanns en underförstådd föreställning hos socialsekreterarna om 
att ungdomar i första hand hör hemma hos sina föräldrar, i familjen, 
även om den berättelse som ungdomen förde fram talade emot det. 

Sist hade vi ett samtal med en pojke som hade stuckit hemifrån 
och varit borta några veckor. Vi hade samtalet här på byrån och 
han skulle inte hem. Då frågade vi skulle du vilja att konflikten 
med mamma tog slut, då fick killen tårar i ögonen och efter 
några dagar flyttade han hem. Det är det som jag tror är det vik-
tiga att inte bara fokusera på var killen ska bo utan ge en för-
hoppning om att de ska kunna lösa sina konflikter. Du som är 
14 år kanske inte vet hur du ska göra men mamma som är 30 år. 
Hon kanske kan hjälpa dig. Det är viktigt att ge en förhoppning 
om att konflikter går att lösa och att vi kan hjälpa till med det. 
Ofta tar barn i den här åldern på sig stort ansvar för sin mamma 
och ska hitta alla lösningar själva och de kan skolkuratorer också 
hamna i att de också tycker att ungdomen har lösningen. Om 
man kan vända på det så att barnet kan känna att mamman och 
han kan hitta lösningen tillsammans är det bra. 

För att kunna förena ungdomar och föräldrar la man ned mycket tid på 
att motivera ungdomar att vilja träffa sina föräldrar. Men det var också 
vanligt att socialsekreterare fick motivera föräldrar att vilja träffa sina 
ungdomar. Det kunde exempelvis vara så kärvt i kontakten mellan ung-
domar och föräldrar att man inte ville sitta i samma rum och samtala. 
Även om ungdomen vägrade att flytta hem och placerades på ett HVB-
hem så lämnade socialsekreterare inte tanken på att sammanföra de 
unga och föräldrar och att arbeta med relationen mellan dem. Hade 
inte socialsekreterare själva tid att utföra det jobbet kunde de beställa 
att det specifika arbetet utfördes av andra behandlare på institutioner, 
inom öppenvården eller i privat regi. 

Det är ett långsiktigt jobb speciellt om ungdomen har blivit sla-
gen. Jag tänker på ett fall där ungdomen placerades på en insti-
tution där de fick i uppdrag att jobba på att hitta en vettig rela-
tion mellan ungdom och föräldrar. 
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Att bara lyssna på ungdomen är ingen hjälp 
Socialsekreterare hade förståelse för att ungdomar kunde känna sig 
åsidosatta i kontakten med socialtjänsten. De menade att det egentligen 
inte var så konstigt, eftersom det inte var socialtjänsten uppgift att bara 
företräda en part i familjen. Ungdomar som uppfattade att de inte helt 
och fullt var företrädda av socialtjänsten hade uppfattat situationen 
korrekt. Eftersom socialsekreterare uttryckte att de såg på sin uppgift 
att fokusera på samspelet mellan familjemedlemmarna, var det viktigt 
att förhålla sig opartisk. Det innebar att man inte skulle ta någons parti. 

Det är det de handlar om att något inte fungerar i samspelet och 
jag tror inte att vi skulle hjälpa ungdomar om vi bara lyssnade på 
dem. Men ungdomar kan tycka att det är jobbigt att inte vi stöt-
tar dem till hundra procent gentemot föräldrarna. Men det gör 
vi inte. 

Andra socialsekreterare kunde uttrycka samma sak men med en annan 
nyansering. De menade att de både tyckte att de företrädde ungdo-
marna och att de ville göra det, men trots det uppfattade inte ungdo-
marna det. Eftersom de också menade att samspelet och relationen 
mellan föräldrar och de unga var i fokus i arbetet kunde ungdomarna 
uppfatta att de blev åsidosatta. När de tog kontakt med socialtjänsten 
kunde de ha orealistiska förväntningar på att socialsekreterarna skulle 
kunna fixa en lägenhet och ”nästan kunna trolla”. När det inte gick 
kunde ungdomarna bli besvikna. Men förklaringen till ungdomarnas 
besvikelse var, utifrån socialsekreterarnas perspektiv, att det var ett ut-
tryck för deras personlighet snarare än att se det som att ungdomar 
kunde ha behov som stod i motsättning till de vuxnas behov.  

Det fanns alltså ingen intressemotsättning mellan vuxna och 
ungdomar i socialsekreterares föreställningar. De konflikter som upp-
stod mellan vuxna och de unga skulle lösas genom att socialsekrete-
rarna fokuserade på en psykologisk förståelsenivå, där kommunikatio-
nen, samspelet och relationen var nyckelbegrepp i arbetet. Socialsekre-
terarna såg sig som ”experter” på samspel och kunde på så sätt hålla sig 
distanserade från att endast lyssna på ungdomens historia. 

Jag tror att ungdomar fungerar så att de känner sig motarbetade 
om man inte stödjer dem helt och fullt. 

När ungdomarna hade lättare problem och bara behövde komma på 
samtal var det troligare att de kände sig företrädda och nöjda med kon-
takten med socialtjänsten. Men om kontakten med socialtjänsten resul-



Kapitel 10 

 210 

terade i att man blev placerad i Norrland på ett HVB-hem eller familje-
hem och att det inte var vad ungdomen hade tänkt sig var de inte nöjda. 

Lättare för andra instanser att ta ungdomars parti 
Eftersom uppgiften var att företräda hela familjen framkom också den 
uppenbara svårigheten med att också företräda ungdomarna. Social-
sekreterare jämförde sig med andra sociala inrättningar för ungdomar, 
så som Ungdomsmottagningar. De som jobbade där var ofta populära 
hos ungdomarna eftersom de bara kunde se till ungdomens situation, 
till skillnad mot socialtjänsten. Det fanns också exempel på ungdoms-
hem som hade som behandlingsprofil att fokusera på ungdomarna och 
deras behov och helt och hållet stod på ungdomarnas sida. Det kunde 
inte socialsekreterare göra eftersom de hade ansvar för hela familjen 
och skulle se till allas behov. 

Även om man skulle vilja arbeta mer utifrån ungdomars behov, be-
gränsades man av hur man uppfattade socialtjänstlagen som alltid kräv-
de föräldrars samtycke när det gällde frivilliga insatser. Det innebar att 
man exempelvis inte kunde placera ungdomar utan föräldrars samtycke, 
om det inte fanns skäl till att göra en tvångsplacering. Däremot 
diskuterades inte att även ungdomars samtyckte krävdes vid frivilliga 
placeringar av ungdomen. 

Det var enstaka socialsekreterare som pratade om hur de arbetade 
utifrån ett ungdomsperspektiv. I ett fall handlade det om att föräldrarna 
hade förlorat så mycket i auktoritet gentemot barnen att det var svårt 
för socialsekreterarna att återupprätta dem i föräldrarollen igen. 

Men ungarna fortsätter att agera ut, det är deras sätt att visa att 
de inte mår bra. Då kan man inte återupprätta föräldrarna till 
slut. Man måste sätta stopp för ungarna. Då har vi vid några till-
fällen gjort så att vi har gått in och jobbat på ungarna och sys-
konen och börjat bygga runt dem. Det är långsiktigt, syskonen 
kommer alltid att finnas för varandra så den relationen är också 
viktig i dessa utsatta familjer. 

I ett annat fall refererade socialsekreteraren till att det kunde vara svårt 
att förstå och mödosamt för ungdomar att artikulera vilka hjälpbehov 
de hade. I ett fall var det en flicka som hade gått på samtal med föräld-
rarna för att lösa konflikterna hemma. När konflikterna hade löst sig 
ville flickan fortsätta komma på samtal. Socialsekreteraren kunde inte 
förstå varför, men lät flickan komma själv på besök till byrån. 
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Så blev det så att jag en dag gick med henne och några andra till 
Fryshuset och då kom det som hon inte hade kunnat beskriva 
att hennes problem var att hon inte fungerade med andra ung-
domar, det var hennes problem. Då blev det viktigt att hjälpa 
henne med det. 

Skydd av ungdomar och 

myndighetsutövning 

Enligt socialtjänstlagen är skydd av barn en av socialtjänstens viktigaste 
uppgifter. Socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) innehåller bestämmelser som har till syfte att 
skydda ungdomar. Det är kommunen som ungdomen bor i som har 
det yttersta ansvaret för att ungdomar ska få växa upp under goda och 
trygga förhållanden. Om de sociala myndigheterna får kännedom om 
att en ung person far illa är de skyldiga att ingripa. Det gäller när de 
unga lever på ett sådant sätt att deras hälsa och utveckling äventyras. 
Den grundläggande principen i lagstiftningen är att åtgärder och insat-
ser i så hög utsträckning som möjligt ska baseras på frivillighet. I LVU-
lagen stadgas om de undantag, där det är befogat att frångå principen 
om frivillighet. I LVU-lagen från 1980, som reglerar tvångsomhänder-
taganden av barn och ungdomar, används begreppet ”brister i omsorgen” 
för sådant som kan innebära fara för barns och ungdomars hälsa och 
utveckling och därmed leda till tvångsåtgärder. Efter kritik om vaga 
formuleringar åtgärdades det i 1990 års lag. Särskilda situationer som 
barnmisshandel och otillbörligt utnyttjande uttalades som specifika 
indikationer för tvångsomhändertagande utöver den mer allmänt hållna 
om brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet som är 
en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling ska komma till 
skada. När det gäller barns och ungdomars eget beteende är indikatio-
nerna på tvångsomhändertagande knutna till barnets eller ungdomens 
kriminalitet och missbruk av alkohol och droger. Ungdomar som är över 
15 år kan omhändertas för vård eller beredas annat stöd utanför hem-
met även om inte samtycke föreligger från föräldrarna eller den unge. 

Den nuvarande lagstiftningen har kritiserats för att den lämnar ett 
utrymme för olika bedömningar av situationer där ett tvångsomhänder-
tagande av barn och ungdomar kan ske. Det innebär att socialsekrete-
rare som i sitt arbete gör dessa bedömningar har en stor handlings-
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frihet att tolka och bedöma ungdomars olika livssituationer i förhållan-
de till lagtextens relativt allmänt hållna formuleringar (Lundström 2000). 

När socialsekreterare kom i kontakt med ungdomar som hade rymt 
och kastats ut hemifrån var skyddsaspekten av ungdomar en fråga som 
skulle tas i beaktande. 

Om socialsekreterare misstänkte att en ung person som rymt och 
kastats ut hemifrån for illa i föräldrahemmet och att han eller hon hade 
berättat om det var ambitionen hos socialsekreterare att försöka kon-
trollera om de uppgifter som ungdomen kommit med stämde. Det rim-
liga var då att man först tog kontakt med föräldrarna och försökte ta 
reda på vad som hade hänt därhemma. 

Socialsekreterare försökte genom utredningsarbetet få fram infor-
mation och foga samman en bild av ungdomens situation så långt det 
var möjligt. Det var långt ifrån alltid som ungdomarna själva talade om 
under vilka omständigheter de levde. Ungdomar som kom från hem 
med en auktoritär uppfostringskultur brukade exempelvis ha svårt att 
berätta om missförhållanden hemma. Det kunde dröja både en och två 
gånger innan ungdomar vågade prata om hur de hade det. 

I andra fall kunde socialsekreterare framstå som ett hot i familjen 
och både föräldrar och ungdomar försökte undvika socialtjänstens 
inblandning. Som representant för en myndighet måste socialsekrete-
rare tränga sig på om de misstänkte att den unga for illa trots att föräld-
rarna undvek en kontakt. Det var svårt att skapa en kontakt med både 
ungdom och föräldrar under sådana förhållanden. Föräldrar kunde vara 
rädda för socialtjänsten och det kunde tolkas av socialsekreterare som 
en inbyggd misstänksamhet mot deras verksamhet som föräldrarna 
förde över på ungdomarna. Ungdomar tilläts inte att ha en bra relation 
till socialtjänsten, menade socialsekreterare. 

Jag tänker på ett fall där jag träffar flickan och mamman. Det 
finns missförhållanden hemma det vet jag. Jag har därför sagt att 
jag vill träffa flickan själv. Då råkar det bli så att flickan blir sjuk 
varje gång vi ska träffas själva. Om jag framstår som ett hot i 
familjen kommer mamman bara att avbryta kontakten. 

I andra fall kunde beteendet hos barnen vara så farligt att ett om-
händertagande blev ett oproblematisk självklart ställningstagande hos 
socialsekreteraren. I ett fall handlade det om två pojkar som planerade 
att rymma för att det inte fungerade hemma. De hade ”inget socialt nät-
verk” och ”drogs till farliga miljöer”. I det fallet menade socialsekreterarna 
att myndighetsutövandet i form av att omhänderta pojkarna var befogat. 
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De ungdomarna placerade för att de inte skulle hamna i en situation 
där de ”flöt runt”. Omhändertagandet sågs som en markering från sam-
hällets sida och som ett stopp och skydd för dessa bägge ungdomar. 

Att hävda att ungdomar måste skyddas var något som socialsekrete-
rare inte självklart förde fram under gruppintervjun. Det var när jag 
ställde direkta frågor om det som jag fick svar. Jag tolkar det som att 
det var ett dilemma för socialsekreterare att arbeta både enligt en 
familjesyn och att samtidigt se till behovet av att skydda ungdomarna 
från deras föräldrar. Utgångspunkten i arbetet var ju att ungdomar som 
rymmer och kastas ut hemifrån skulle hem, men gick inte det så tvinga-
des socialsekreterare exempelvis placera ungdomen. Att ta ställning för 
att skydda de unga innebar ofta att man var tvungen att omhänderta 
dem, antingen med föräldrars samtycke, eller göra tvångsingripanden 
mot ungdomars vilja och ibland också mot föräldrars vilja. Det var 
åtgärder som både var moraliskt svåra att besluta om och ekonomiskt 
kostsamma. Därför ville man undvika dessa åtgärder i det längst. Men 
många gånger gick inte det. Händelseutvecklingen i ärendet ”rullade på” 
och när man kanske minst anade stod socialsekreteraren inför fullbor-
dat faktum att den enda insats som återstod var att besluta om en pla-
cering av ungdomen på en institution eller i familjehem. 

När det blir en placering 
Utgångspunkten i socialsekreterarnas beskrivningar var att placeringar 
skulle utgöra undantagen. Men alltför ofta var de tvungna att göra pla-
ceringar, trots att de själva var tveksamma till insatsens värde och trots 
att de av besparingsskäl försökte hitta andra lösningar. 

Vi har skurit ned på placeringar. Det hände förr men inte nu. Vi 
har inga pengar att placera för, vi som myndighet ska inte ta 
över och vi har luppen på oss när det gäller placeringar. 

Socialsekreterare började med att jobba med ärendet på hemmaplan. 
Det var inte så att man började med att prata om placering som ett 
alternativ på en gång. Men det fanns en gräns för hur länge man kunde 
se på att den unga for illa. Till slut var måttet rågat och socialtjänsten 
ansåg att man hade nått en gräns. Men exakt var och när och hur den 
gränsen såg ut var svårt att få grepp om. Det föreföll vara flera faktorer 
som spelade in och som verkade på flera plan. 

Ibland kunde man använda sig av mer okonventionella arbetssätt 
för att slippa placera ungdomar. I ett fall beskrev socialsekreterarna ett 
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ärende med en pojke som hade misshandlat sin mamma. Det hade 
orsakat oro hos socialsekreteraren, som funderade på att omhändertaga 
pojken. Men istället lät de öppenvårdsteamet komma in i ärendet och 
jobba med ”krisen på en gång”. 

Vi gav ett ultimatum till familjen att nu måste ni ta emot den här 
hjälpen annars placerar vi pojken på en gång. Vi tvingade dem 
till en krisbehandling. 

Det var tre familjeterapeuter som arbetade i den här familjen och man 
planerade också att ha ett familjerådslag i ett senare skede. 

För att skydda ungdomar 
När ungdomar blev misshandlade eller om det handlade om misstänkta 
sexuella övergrepp och där relationerna mellan de unga och de vuxna 
var låsta under en längre tid var det svårt att se någon annan lösning än 
en placering av ungdomen. 

Det kunde hända att ungdomar flyttade hem efter en rymning men 
dök upp igen efter tag hos socialtjänsten efter att de rymt igen. Det 
kunde alltså gå en tid innan socialsekreterarna upptäckte att det ”fanns 
mer” i familjens bakgrund än de såg vid första tillfället. ”Första förbandet” 
i form av att flytta tillbaka hem räckte inte och då kunde det leda till en 
placering i ett senare skede. 

För yngre ungdomar var möjligheten större att de placerades. En 
18-årig som hade rymt hemifrån löpte mindre risk att placeras än en 
14-åring. 

Med en 18-åring kan man ha lite is i magen. Men med en 14-år-
ing är risken större att man gör en akutplacering. 

Uttrycket ”att ha is i magen” tolkar jag som att socialsekreteraren me-
nade att när de gällde äldre ungdomar fick de större handlingsfrihet att 
själva hitta ett ställe att bo på om de inte ville eller kunde bo hemma. I 
de fallen såg inte socialsekreteraren genast till skyddsaspekten och att 
omhänderta dem. I kraft av sin ålder fick ungdomen mer ansvar att 
själv hitta någonstans att bo. Det vanliga var att de sov hos kompisar 
eller hos någon i sitt nätverk. Om de själva inte hade något eget alter-
nativt boende, försökte socialsekreteraren hitta ett jourhem åt dem. 
Annars försökte de med en placering på en akutinstitution som exem-
pelvis Ungdomsslussen, men det var bara i akuta skeden. Ungdomar 
kunde också placeras på utredningshem, HVB-hem eller i familjehem. 
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Det finns en uppsjö av olika ställen. Först blir det en akutpla-
cering när de rymmer. Är de stökiga så låser man in dem på ett 
§12 hem eller så är alla överens om att fallet måste utredas då 
hamnar de på ett utredningshem. 

Det framkom att socialsekreterare tyckte att det var viktigt att föräld-
rarna var införstådda med att ungdomen skulle placeras och bo utanför 
hemmet. Om en placering skulle bli bra skulle den helst göras i dialog 
med föräldrarna. Ett skäl till att göra kortvariga placeringar kunde vara 
att det ansågs nödvändigt att låta ungdomar och föräldrar vila från var-
andra. Syftet med en sådan placering var att ”få lite distans”. Socialsekre-
teraren kunde fortsätta att jobba med relationen mellan de unga och 
föräldrar efter placeringens slut. 

Trots att socialsekreterare var väl medvetna om att det hände att de 
var tvungna att omhänderta ungdomar som rymt och kastats ut hem-
ifrån med tvång fanns det arbetsgrupper som hade ett annat uttalat för-
hållningssätt. De argumenterade mot omhändertagandet som en verk-
ningsfull insats. Det var framförallt arbetsgrupper som hade en uttalad 
familjeorienterande arbetsmodell. Föreställningen som de lutade sig 
mot var att ungdomar, oavsett livsomständigheter alltid mådde bättre 
av att banden till föräldrarna upprätthölls. I de grupperna uppfattade 
jag att personalen i hög utsträckning var fortbildade i familjebehand-
ling. Handledningen i arbetet uppfattade jag var inriktad mot ett 
familjeorienterande arbetssätt. 

Det var ytterst sällan som man i dessa arbetsgrupper gjorde placer-
ingar utanför hemmet, sa man. Det som socialsekreterare var mest 
negativa till var att göra akuta placeringar i de fall då ungdomen inte 
hade någonstans att bo till följd av rymning och utkastning. 

När en ung person hade rymt och kastats ut försökte man ordna 
boendefrågan genom att hitta ett ställe för den att bo på som både 
ungdomen och föräldrarna kunde acceptera. Det kunde ofta vara hos 
en kompis till den unga. Var föräldrar och ungdomar nöjda med det 
förslaget som familjen funnit, accepterade socialtjänsten det också. 

Att undvika att göra akutplaceringar hade alltså varit en medveten 
”strategi” under ett längre tag, eftersom de sällan ledde till något posi-
tivt, varken för ungdomen eller för föräldrarna. 

Vi tror att en placering på Ungdomsslussen motverkar sitt eget 
syfte. Där möter man ungdomar som har samma eller värre 
problem än man själv. Då förstärker man ungdomarnas känsla 
av utanförskap. Men jag tycker inte om att vi formulerar oss så 
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att vi vill undvika placeringar. Snarare är det så att vi vill jobba 
med att återupprätta dialogen i familjen och det brukar resultera 
i att placeringar blir onödiga men vi undviker inte placeringar av 
ekonomiska skäl. 

I en annan arbetsgrupp med ett tydligt familjeperspektiv på arbetet 
hade socialsekreterarna samma negativa inställning till att placera 
ungdomar utanför hemmet framförallt på en akutinstitution som exem-
pelvis Ungdomsslussen. Det var det ”dummaste vi kan göra” att placera 
ungdomar där. Då gav man, enligt socialsekreterarna, föräldrarna bud-
skapet att de hade fel, att de hade uppfostrat den unga fel och att han 
eller hon hade rätt. Ibland kunde det hända att ungdomar redan var 
akutplacerade på exempelvis Ungdomsslussen av socialjouren. Det var 
ett mycket svårare utgångsläge för socialsekreterarna att jobba utifrån. 

När ett fall där ungdomen rymt och kastats ut hemifrån dök upp, 
gällde det att inte handla för snabbt och börja placera ungdomen akut. 
Det gällde att förhålla sig ”kyligt” till ”överhettade” lärare och skolkurato-
rer som hade ”lyssnat för mycket” till ungdomens berättelse. Socialsekre-
terare hade som uppgift att se till hela systemet, och då var det viktigt 
att vänta och även lyssna på vad föräldrarna hade att säga. Om ungdo-
men inte hade tak över huvudet uppmuntrades han eller hon att bo hos 
någon kompis om han eller hon inte ville eller kunde gå hem igen. 
Sedan försökte man samla familjen till ett möte. Även om situationen 
för den unga vid första tillfället kunde verka allvarlig så menade social-
sekreterare att de inte efter ett enda samtal kunde veta hur det förhöll 
sig med allvarlighetsgraden i hans eller hennes berättelse. Det kunde 
vara så att konflikten mellan de unga och föräldrarna gränsade till att 
vara en normal tonårskonflikt som man lätt kunde förstärka om man 
frestades att lyssna till och ta parti för bara den ungas version av 
berättelsen. Det kunde snarare befästa konflikten än att hjälpa till att 
lösa den. Om socialsekreterare exempelvis skulle följa skolkuratorernas 
linje så ”skulle vi få placera alla ungdomar” 

Nu till våren kommer det komma en våg där kuratorer ringer 
och säger att ungdomarna inte kan bo hemma. Deras uppgift är 
att lyssna på barnet och det kan ställa till stora problem eftersom 
de inte ser hela sammanhanget. Det kanske är så att man har 
olika bilder. De kan anse att de har en klar bild även om de bara 
träffat en person i systemet. De kan tycka att det blir bättre om 
barnet placeras. Vi tycker inte att det gynnar barnet att placeras 
det leder alltid till separationer. Vi tycker inte att det är bra att 
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placera ett barn och kanske befästa en tonårskonflikt kanske tio 
år framåt för att man har varit för snabb att se problemet ur ett 
ungdomsperspektiv och inte ur familjens perspektiv. Det är ju 
inte så att vi inte har ett barnperspektiv bara för att vi inte vill 
placera ungdomar. 

Det här familjeförenande förhållningssättet hade utvecklats under de 
senaste tre åren i den här arbetsgruppen och socialsekreterarna hade en 
uppfattning om att den medvetna strävan att göra färre placeringar också 
hade givit resultat. ”Vi har mindre placeringar nu än vi hade för tre år sedan” 

Ett skäl till varför man hade blivit tveksam till att placera utanför 
hemmet var erfarenheten av ett fall med en flicka som akutplacerades 
på hemlig ort efter anmälan från skolkuratorn. Föräldrarna blev 
informerade i efterhand. Det visade sig senare att föräldrarna hade ett 
”jätte bra förhållande” till flickan. Flickan hade fått rådet av någon att gå 
till kuratorn och ”dra på” ordentligt för att ha någon chans att komma 
hemifrån. ”Hon drog på av bara fan och alla gick på det och vi fick igenom det.” 

När socialtjänsten anser sig behöva sätta en gräns 
I ett fall beskrev en socialsekreterare hur hon använde insatsen tvångs-
omhändertagande för att markera att hon som representant för sam-
hället bedömde det som nödvändigt att sätta en gräns för unga. Hon 
hade haft erfarenhet av flera fall med ungdomar som rymt hemifrån och 
hon tyckte att det var mycket allvarligt om en ungdom höll sig borta från 
hemmet vecka efter vecka. Då var det viktigt att socialtjänsten i egenskap 
av samhällets förlängda arm visade i handling genom omhänder-
tagande att det fanns en vägs ände även för socialtjänsten i dessa fall. 

Hon som var borta fyra veckor i somras. Jag försökte lösa det 
med frivillighet och snack och ge henne tider. Men när hon 
nobbar tider och håller sig hemifrån då omhändertar jag och 
bokar plats på ett §12-hem. Det är mycket tacksamt, eftersom 
de inte vill bli inlåsta. Jag slår till direkt, om man tänker att man 
använder ett omedelbart omhändertagande så är det ganska ef-
fektfullt. 

I det här fallet tog flickan kontakt med släktingar som förmedlade en 
kontakt mellan henne och socialsekreteraren, eftersom flickan inte vå-
gade gå hem. Flickan placerades så småningom i ett jourhem. Social-
sekreteraren beskrev att tvångsomhändertagande var en bra insats att 
använda sig av, dels för att sätta stopp för ungdomar, dels för att visa 
att det hände någonting. I ett fall beskrev hon en pojke som har slagit 
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sin mamma. Han blev akut omhändertagen på ett §12-hem. Placering-
arna brukade inte vara så länge. Efter en vecka kunde den unge vara 
ute i friheten igen. Men socialtjänsten hade, enligt socialsekreteraren, 
genom åtgärden visat att de hade reagerat och visat att de inte accepte-
rade ungdomen beteende. 

Sammanfattande kommentarer 

Socialsekreterare beskrev att de hade ett familjeperspektiv i sitt arbete. 
Detta innebar att de såg som sin uppgift att se till hela familjen även 
när det var en ungdom som hade rymt och kastats ut som sökte hjälp 
hos socialtjänsten. Socialsekreterare tyckte att de kunde klara uppgiften 
att både lyssna på ungdomen och föräldrarna, och att det var viktigt att 
klara av det. De uppfattade att de i första hand skulle vara neutrala och 
inte företräda någon part framför den andra. Deras uppgift var att ar-
beta med samspelet och relationerna mellan ungdomar och föräldrar 
och i det arbetet ville de ha en neutral position. Ungdomar kunde ha 
förvrängda föreställningar om vad de kunde ha socialtjänsten till. De 
kunde tro att de skulle få hjälp med eget boende och ekonomin. När 
det stod klart för dem att socialsekreterare arbetade utifrån en familje-
syn med hela familjen kunde ungdomar bli besvikna. Det låg i de ungas 
natur att inte uppfatta sig som företrädd av socialtjänsten, menade 
socialsekreterare. Fick de inte total uppställning för sin sak blev de be-
svikna. Det var alltså svårt för socialsekreterare att bara lyssna och ar-
beta efter ungdomars uppdrag. Dels hade socialsekreterare och ungdo-
mar olika uppfattning om socialtjänstens uppgift. Socialsekreterare 
uppfattade att ungdomar tyckte att de skulle ”fixa lägenheter åt ungdomar 
som ville flytta hemifrån”. De såg som sin uppgift att återförena ungdomar 
och föräldrar så att ungdomar kunde flytta hem igen. Ungdomar kunde 
tro att socialsekreterarna nästan kunde ”trolla”. Dessa olika uppfatt-
ningar och förväntningar på socialtjänstens uppgift som fanns hos 
ungdomarna kunde leda till att de blev besvikna på socialtjänsten. 

Ett konkret uttryck för familjeperspektivet var uttalandet att 
uppgiften var ”att jobba hem ungdomarna”. Även i de fall när ungdomen 
var placerad på en institution och vägrade att bo hemma, uppfattade 
socialsekreterare att deras uppgift var att skapa förutsättningar för en 
bättre relation mellan den unga och föräldrarna genom att arbeta med 
samspelet mellan dem. 
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Det förekom inte hos socialsekreterarna något ifrågasättande av det 
som uttrycktes som socialtjänstens formulerade uppdrag: att arbeta 
utifrån ett familjeperspektiv. Det uppfattades som något självklart att 
de i första hand skulle arbeta med de hinder som fanns i relationerna i 
familjerna, eftersom dessa stod i vägen för att ungdomarna skulle 
kunna flytta hem igen. 

Denna skillnad i uppfattning mellan det som ungdomar formule-
rade som socialtjänstens uppdrag och det uppdrag som socialsekrete-
rare själva formulerade kan förstås i termer av en transformationspro-
cess mellan ungdom och socialsekreterare. En transformation från ung-
domarnas vardagsverklighet till den byråkratiska systemvärlden. Den 
problemsituation och erfarenhetsvärld som ungdomarna presenterade 
transformerades om till att ingå i socialtjänstens byråkratisk system-
värld (Fredin 1993). Socialsekreterarna och ungdomarna befann sig i 
två olika världar där socialsekreterarna var tvungna att distansera sig 
från ungdomarnas vardagsverklighet och omforma delar av ungdo-
marnas berättelse så att den blev gångbar i socialsekreterarnas egen 
verklighet. Denna omformade berättelse kunde tjäna socialtjänstens 
uppdrag och organisatoriska uppgift, det vill säga att förvandla männi-
skor till administrativa kategorier (Egelund 1997).57 

Ungdomarnas uppdrag till socialsekreterarna betraktades av 
socialsekreterarna som icke relevant eller adekvat, och kunde därför 
avfärdas. Att exempelvis söka autonomi genom att rymma hemifrån 
uppfattades inte som legitimt. Det fanns hos socialsekreterarna en viss 
förståelse för att ungdomar som uppnått myndighetsålder skulle kunna 
vilja flytta hemifrån. Men man ansåg inte att det var en rättighet att 
flytta hemifrån när man var 18 år och därför ingenting man kunde för-
vänta sig att socialtjänsten skulle bistå med. 

Oavsett situationen som ungdomarna befann sig i, fanns det i 
huvudsak två möjliga handlingsvägar för socialsekreterare när en ung-
dom rymt och kastats ut hemifrån. I första hand erbjöd man ungdo-
marna möjlighet att flytta hem. Det innebar att ungdomar och föräldrar 
skulle få hjälp att arbeta med sin relation och försöka överbrygga de 

                                                 
57  Samma förhållande som råder mellan klient och socialsekreterare förekommer 

också i relationen mellan läkare och patient inom medicinens område, där perso-
nen och subjektet, under ett undersökande samtal med en läkare, transformeras 
till patient och objekt som är föremål för läkarens distanserade och noggranna 
diagnostisering. Denna skillnad mellan läkarens intention och patientens perspek-
tiv skapar ett utrymme för missförstånd och glapp i kontakten (Young 1989).  
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hinder som hade förorsakat rymningen och utkastningen hemifrån. 
Nyckelorden här var att arbeta med samspelet, relationen och kommu-
nikationen. När de alternativet hade tömts ut, återstod socialtjänstens 
gängse insatsarsenal med omhändertagandet som den slutgiltiga lös-
ningen, när inget annat fungerade. 

Endast i undantagsfall beskrev socialsekreterare att perspektivet var 
inställt på att lyssna på ungdomen och att uppfatta ungdomen som 
uppdragsgivare. När socialsekreterare arbetade på det sättet, beskrevs 
det förorsaka administrativa problem som att man var tvungen att vara 
två socialsekreterare och ta mer tid i anspråk i utredningsarbetet. Det 
kunde ta tid att vänta ut ungdomar som hade svårt att artikulera sig och 
utröna vad ungdomarna hade för behov. 

Ett annat uttryck för familjeperspektivets dominans var att social-
sekreterare uttalade som sin uppgift att söka föräldrars samförstånd i 
samband med olika insatser. Att socialsekreterare också har som upp-
gift att söka ungdomars samförstånd kring insatser framkom inte. En 
tolkning kan vara att socialsekreterare gav uttryck för att föräldrars 
samförstånd var liktydigt med ungdomarnas inställning. Det vill säga 
att det inte kunde råda någon motsättning mellan föräldrars och ung-
domars intressen. Utifrån ett sådant perspektiv fanns det heller ingen 
större skillnad mellan att ha ett familjeperspektiv och ett ungdomsper-
spektiv. Som en konsekvens av detta, sågs ungdomar som en förläng-
ning av sina föräldrar och inte som egna individer med behov och 
rättigheter som kunde vara i konflikt med föräldrarnas intressen. 

Att behandla skyddsaspekten av ungdomar som misstänktes fara 
illa i sina hem var något som socialsekreterare inte självklart resonerade 
om under gruppintervjun. Det var först när jag ställde direkta frågor 
om det som jag fick svar. Jag tolkar det som om att det var ett dilemma 
för socialsekreterare att arbeta både enligt en familjesyn och enligt 
skyddsaspekten. Utgångspunkten i arbetet var ju att ungdomar som 
rymde och kastades ut hemifrån skulle ”jobbas hem”, men gick inte det 
så tvingades socialsekreterare exempelvis placera ungdomen. Att ta 
ställning för att skydda ungdomarna innebar ofta att man var tvungen 
att omhänderta ungdomarna antingen med föräldrars samtycke eller 
mot ungdomars vilja och ibland också mot föräldrars vilja. 

Det var åtgärder som både var moraliskt svåra att besluta om och 
dessutom ekonomiskt kostsamma. Åtgärder som man i det längsta där-
för ville undvika. Men många gånger gick inte det och ungdomen blev 
placerad. Det beskrevs som att händelseutvecklingen i ärendet ”rullade 
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på”. Det var svårt att få detaljerade beskrivningar av varför ungdomar 
omhändertogs. Det föreföll vara flera faktorer som spelade in och som 
verkade på flera plan. Dels handlade det om ungdomars eget beteende 
och föräldrars bristande omsorg. Men också faktorer som i samband 
med dessa beslut hade med organisationen av arbetet, arbetsbelastning 
och ekonomiska överväganden att göra. Till detta kom också moraliska 
överväganden. 

De ställningstaganden som socialsekreterare gjorde föreföll inte 
vara grundade på speciella utarbetade kriterier för när ett omhänderta-
gande skulle göras eller inte göras. Hur dessa beslut fattades och utifrån 
vilken kunskapsbas var svårt att få grepp om. Tidigare forskning har 
just pekat på svårigheten i det sociala barnavårdande arbetet att basera 
beslut på vetenskapligt grundad kunskap om barn och ungdomar. Den 
kunskap som socialsekretare använder sig av i beslutsprocessen bygger 
på common sense uppfattningar, det vill säga generella normativa vär-
deringar om ungdomar och deras uppväxtvillkor. Hur föräldrar bör 
vara mot sina ungdomar, när det är lämpligt att sätta gränser för ung-
domar och hur man gör det på ”rätt” sätt.58 

Ungdomars ålder föreföll vara ett riktmärke för vilka ungdomar 
som placerades. Yngre ungdomar placerades i högre utsträckning än de 
som exempelvis var 18 år. De äldre ungdomarna fick större ansvar att 
själva söka boende och sätt att klara sig på innan en placering kom ifråga. 

Även vad det gällde placeringar framhölls vikten av att söka föräld-
rars samförstånd. Utan föräldrars motivation att vilja placera ungdo-
men ansågs placeringen vara näst intill verkningslös. Däremot sades 
inget om placeringens verkan när ungdomars samförstånd saknades. 

Det fanns arbetsgrupper som hade en uttalat strategi att undvika att 
placera ungdomar utanför hemmet. De försökte hitta lösningar på ung-
domars boendefråga i familjens nätverk. Målet var att bibehålla famil-
jen så intakt som möjligt och att undvika ytterligare uppbrott och sepa-
rationer. För socialsekreterare gällde att hålla huvudet kallt och att inte 
                                                 
58  Socialsekreterares praxis vägleds snarare av moraliska överväganden än veten-

skaplig forskningsbaserad kunskap (Parton, Thorpe & Wattman 1997). Denna 
normativa kunskapsstrategi, menar Egelund (1997), får sin legitimitet i utform-
ningen av socialpolitiken i lagar och reglementen och i organisatoriska förhållan-
den. Detta resonemang förs också av Levin 1998, som har undersökt behandling-
en på §12-hemmen. En av hans slutsatser var att kärnan i §12-hemmens organisa-
tion var att skapa legitimiteten mot omvärlden medan innehållet i verksamheten 
och de behandlande redskap som styr den förblir vaga, oprecisa och styrda av en 
normativ praktik.  
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handla överilat och göra onödiga akuta placeringar bara för att skolku-
ratorer och andra var partiska och stod på ungdomens sida. Skolkura-
torer uppfattades av socialsekreterare som en motpart snarare än en 
samarbetspartner. De såg som partiska i den meningen att de hade tagit 
ungdomarnas perspektiv gentemot föräldrarna. Det kunde leda till att 
tonårskonflikter mellan ungdomar och föräldrar befästes och att 
ungdomar kom att placeras i onödan. 

På ett annat socialdistrikt beskrevs hur socialsekreteraren använde 
tvångsomhändertagandet som en effektfull gränssättning. Hennes in-
ställning var att om föräldrar inte satte gränser för sina barn var det 
socialsekreterarens uppgift som samhällets förlängda arm att göra det. 
Ungdomar som rymde hemifrån behövde få veta att de hade överträtt 
en gräns och att samhället inte accepterade det. 

Det förefaller vara ett problem för socialsekreterare i arbetet med 
ungdomar som har rymt och kastats ut hemifrån att använda insatser 
som inte innebär att ungdomar flyttar hem och som inte innebär att 
ungdomar placeras utanför hemmet inom socialtjänstens dygnsvård. 
Det var få arbetsgrupper som beskrev insatser som ledde till några 
andra alternativa boendeformer för ungdomar. 

Att arbeta utifrån ett familjeperspektiv framstår som en klart domi-
nerande föreställning hos socialsekreterare med ungdomar när de har 
rymt och kastats ut hemifrån. Val av perspektiv tycks exempelvis en-
dast påverkas marginellt av åldern på ungdomarna. Flertalet av ung-
domarna som kom i kontakt med socialtjänsten i samband med att de 
rymt och kastats ut gick mot myndighetsåldern. Att ungdomar var pla-
cerad på institution eller i familjehem tycktes inte spela någon roll, även 
då framhölls familjeperspektivet som vägledande för arbetet. Hur ska 
familjeperspektivets dominans i förhållande till ett ungdomsperspektiv 
förstås? Är familjeperspektivet ett uttryck för socialsekreterares ideal-
bild av den goda familjen och dess betydelse för barns och ungdomars 
utveckling? Blir målet med arbetet att så långt som möjligt försöka åter-
upprätta ”detroniserade” och ”abdikerande” föräldrar en följd av den 
idealbilden? Blir familjeorienteringens dominans en legitimering av att 
inte behöva ”göra något” åt ungdomars egna uttryckta livssituation; på 
väg ut från familjen mot ett eget livsprojekt? Blir familjeperspektivets 
utövande ett sätt att medverka till en förlängd ungdomstid och ett ökat 
beroende av föräldrar för unga? 
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Kapitel 11 

En fallstudie av två 
socialsekreterargruppers 

berättelser om ungdomar som 
rymmer och kastas ut hemifrån 

Här följer utdrag ur två gruppintervjuer med socialsekreterare vid två 
olika Individ- och familjeomsorgsenheter. Vid en tidigare analys av 
materialet framkom två inriktningar på hur socialsekreterare förstod 
och hanterade problemet med ungdomar som rymde och kastades ut 
hemifrån. Dessa inriktningar var dels det som jag benämner den 
traditionellt byråkratiskt orienterade arbetsmodellen, dels den familjeorienterade 
arbetsmodellen. Med en traditionellt byråkratiskt orienterade arbetsmodell 
menar jag en arbetsgrupp som beskrev att deras arbetsuppgift i första 
hand var att utreda och åtgärda barns och ungdomars problem med 
hjälp av befintliga insatser. Deras uppdrag var i första hand att utreda 
individuella fall och därefter låta andra yrkesgrupper ta vid som 
behandlare. Den kan också beskrivas som en informationsprövande 
utredningsmodell. Den modellen har sitt fokus i ett källkritiskt insam-
lande och prövande av information, där slutdokumentationen blir 
avslutningen av själva utredningsprocessen. 

I den familjeorienterade arbetsmodellen såg man på utredningen 
som en del i ett förändringsarbete, där socialarbetaren tillsammans med 
ungdomen och dess familj arbetade med relationer i familjen. Social-
sekreterarna uppfattade som sin huvudsakliga uppgift att arbeta med 
relationerna i familjen så att förutsättningar skapades för den unga att 
kunna flytta hem igen. Den kan också beskrivas som en blandform 
mellan en nätverksorienterad och lösningsorienterad utredningsmodell. 
I denna modell är syftet att göra ungdomarna och deras familjer och 
nätverk delaktiga i problemlösningen. Det görs ingen skillnad mellan 
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utredning och insats, eftersom hela utredningen ses som ett föränd-
ringsarbete. 

Jag ska i detta kapitel, med hjälp av utdrag ur intervjuerna, analysera 
socialsekreterares förståelse och framställning av fenomenet i förhållan-
de till dessa bägge inriktningar. I analysen av intervjuerna är fokus in-
ställt på hur poänger och evalueringar framställdes. Jag vill också under-
söka hur förklaringar och argumentation bidrog till att klargöra social-
sekreterares föreställningar och förståelse av fenomenet (se kap 4). 

Det är tre frågor som jag har haft som utgångspunkt i analysen av 
dessa bägge fall: 

− Hur framställdes och förstods ungdomen i de respektive arbetsgrupper-
nas berättelser? 

− Hur framställdes och förstods fenomenet att rymma och kastas ut hem-
ifrån av socialsekreterarna? 

− Hur framställde och förstod socialsekreterarna sin roll? 

Den traditionellt byråkratiskt 

 orienterade arbetsmodellen 

En strid ström av ärenden 
Den arbetsgrupp som får representera den traditionellt byråkratiskt 
orienterade arbetsmodellen bestod av fyra socialsekreterare, var av en 
var gruppledare. Alla var kvinnor. De arbetade i en närförort till Stock-
holm som byggdes på 40-talet. Vi träffades i deras arbetslokaler som 
låg inrymda i en administrativ byggnad, där andra verksamheter som 
försäkringskassa och övrig socialtjänst var placerade. Genom en av vakt 
bevakad reception slussades jag upp till arbetsgruppen som arbetade 
med ungdomar som hade rymt och kastats ut hemifrån. Gruppledaren 
hade en central roll under intervjun. Hennes röst blev gruppens röst 
och hon kom under intervjun, uttryckt med Goffmans terminologi, 
framträda som gruppens oemotsagda företrädare (1998). I detta sam-
manhang representerade hon inte bara gruppen som sådan utan blev 
den som representerade socialtjänsten som myndighet. Hon markerade 
att hon var gruppens talesman. Hon tittade i pärmarna där anmäl-
ningar av fall samlades och visade på så sätt att det var hon som hade 
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legitimitet att uttala sig i kraft av sin position som chef  och långa er-
farenhet som socialsekreterare. Genom uttalandet ”Jag som har varit med 
väldigt länge” i början av intervjun tog hon på så sätt talutrymmet från 
de andra i gruppen och markerade sin position som talesman för dem. 

Förutom gruppledaren var ytterligare en socialsekreterare mycket 
aktiv under intervjun. Den tredje socialsekreteraren var något mindre 
aktiv medan den fjärde endast deltog vid några tillfällen i samtalet. Hon 
var också tvungen att lämna gruppen under intervjuns gång. En social-
sekreterare som vanligtvis arbetade i gruppen var frånvarande men 
omnämndes under intervjun. 

Sammanfattning av intervjun 
Under intervjuns början diskuterades vilka ungdomar som ingick i den 
kategori som jag undersökte. Genomströmningen av barn och 
ungdomsärenden brukade vara cirka hundra stycken under ett år på det 
här socialdistriktet. Till och börja med sa gruppledaren att hon kände till 
fem ungdomar som hade rymt eller kastats ut hemifrån under det 
senaste året. Vid slutet av intervjun hade den gruppen ökat till att sam-
manlagt vara åtta ungdomar. Utgångspunkten i samtalet var att social-
sekreterarna själva var osäkra om gruppen hade ökat eller minskat och 
vilka ungdomar som de skulle räkna in i gruppen. Vardagen i det so-
ciala arbetet beskrevs av socialsekreterarna som en strid ström av ären-
den som skulle processas genom utredningsmaskineriet. För den en-
skilda socialsekreteraren behandlades varje ärende individuellt, vilket i 
sin tur innebar att socialsekreterarens fokus var på just det specifika 
ärendet och hur just det skulle hanteras. Det lades inte ner tid på att 
exempelvis dokumentera likheter och skillnader mellan de individuella 
fallen. Den kunskapen förblev en tyst kunskap som varje socialsekrete-
rare kunde förmodas besitta utan att den explicit uttalades eller efter-
frågades av någon. 

Socialsekreterarna beskrev att situationen med ungdomar som 
rymde och kastades ut hemifrån hade förändrats. Ungdomarna som 
tidigare kunde få hjälp av socialtjänsten med både bostad och ekonomi 
hade försvunnit. En hjälp som tidigare funnits att tillgå för ungdomar 
som inte kunde bo hemma hade minskat. Det innebar att socialsekrete-
rarna inte längre har tillgång till den sortens insatser som de tidigare 
hade haft. Förutsättningarna för att kunna hjälpa hade förändrats, även 
om det ursprungliga problemet med ungdomar som inte kunde bo 
hemma kvarstod. Problemets storlek föreföll stå i relation till social-
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tjänstens möjlighet att hjälpa. Tidigare var det väldigt många ungdomar 
som vände sig till socialtjänsten för att söka hjälp när de hade konflik-
ter hemma med föräldrarna. Det hade förändrats och upplevelsen i nu-
läget var att färre sökte hjälp av de skälen. 

Socialsekreterarna visste inte om denna förändring berodde på en 
slump. Arbetsgruppen kunde inte avgöra hur denna förändring hade 
uppstått, hur tillflöden av ärenden minskade respektive ökade. De såg 
inte heller som sin uppgift att förstå eller ta reda på orsakerna bakom 
förändringarna. Deras uppgift var att, oavsett orsaken till förändringen, 
enligt rutinen hantera det flöde av ärenden som strömmade genom 
systemet. 

Intervjun fortsatte med att gruppledaren formulerade sig om vilka 
ungdomar som kunde räknas in i kategorin ungdomar som rymmer 
och kastas ut hemifrån. En grupp som pekades ut var de aggressiva 
pojkarna, som socialtjänsten till slut måste skydda föräldrarna ifrån 
genom att de placerades utanför hemmet, på institution eller i familje-
hem. Ett uttalande av gruppledaren ”det blir ju till slut att de hamnar på en 
placering” indikerade att ungdomarna likt i ett ödesbestämt drama ingen 
kunde stoppa blev utstötta hemifrån och placerade utanför hemmet. 
Vem som bar ansvaret för det blev inte klart uttalat. Socialsekreterarna 
uttryckte att de var hjälplösa inför den osynliga kraft som leder till att 
ungdomar blev placerade. Var den kraften fanns var också oklart. 
Fanns den inom pojkarna, i deras relationer, i det omgivande samhället 
eller i den byråkratiska beslutprocessen? 

Det börjar ofta så och de är så störda de här ungarna när de är 
sexton, sjutton år har de ofta växt om sina mammor. De är ofta 
så störda. Det går att hantera dem tills sönerna blir så fysiskt 
starka så att mammorna är rädda för sina söner. 

En förklaring som presenterades till att ungdomarna blev utstötta hem-
ifrån och omhändertagna var att de bedömdes som störda och när 
störda ungdomar blev fysiskt starka utgjorde de ett hot för sina ensam-
stående mammor. Ungdomarna hade vänt upp och ned på maktbalan-
sen mellan sig och mamman. Den inverterade maktbalansen 
manifesterades i handlingen att aggressiva pojkar kunde slå sina mam-
mor och att mamman med hjälp av socialtjänsten såg till att ungdomen 
lämnade hemmet. Dessa ungdomar kunde bli utkastade hemifrån av 
sina mammor. Men ibland orkade mammorna inte med det och då fick 
socialtjänsten träda in och skydda mamman. 
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Att bedöma fall där ungdomar rymde och kastas ut hemifrån och 
att ge den rätta hjälpen vara, enligt socialsekreterarna, något av de svå-
raste i jobbet. 

Det är något av det svåraste i det här jobbet att bedöma om det 
är ett tonårstrots mot sina invandrade föräldrar och att det 
handlar om kulturkonflikter eller om det är något mer som lig-
ger bakom. Därför är det viktigt att ta signalen på allvar. En ton-
årsunge ska ju inte kunna komma hit och säga: ”Jag vill flytta 
hemifrån.” En unge ska ju inte få ta över, det här måste ju redas 
ut. Det är svårt men vi tar det allvarligt. 

I nästa sekvens av intervjun följer en längre berättelse som beskriver ett 
fall där socialsekreteraren59 hade påbörjat en utredning efter anmälan 
från en skolkurator och där ungdomen rymde hemifrån under utredningen. 

Utdrag 1: Vad kan vara utlösande för att ungdomar rymmer hemifrån? 
1B Det är ett klart händelseförlopp det var i mars.  
2 Skolkurator ringer och vill beställa tid för att komma hit med en ungdom  
3 som kommit till henne i skolan. Det var inte akut på dagen. Så kom de hit  
4 skolkuratorn flickan och en kompis. Hon berättar att hon har det jävligt hemma 
5 och att hon vill bo i en annan familj. Ja ha. Så sa vi då att vi skulle  
6 träffa henne några gånger och föräldrarna också. Hon ville absolut inte att  
7 föräldrarna skulle komma. Efter ett möte till med henne själv så sa jag att  
8 jag ville träffa föräldrarna. Hon var 15 år. Allt var väldigt diffust.  
9 Föräldrarna ville gärna komma hit. Så hade vi ett möte. Både flickan och  
10 föräldrarna var mycket upprörda alla skrek på varandra. Tjejen satt  
11 och bara skrek. De var fruktansvärt arga på varandra. Så gjorde vi upp att  
12 jag skulle träffa flickan några gånger ensam och andra personer här skulle  
13 träffa föräldrarna ensamma för att få någon sorts lugn och ro i deras  
14 berättelse. Så skedde också. Varje gång som jag träffade henne sa hon:  
15 ”Det händer inget när får jag komma till en familj.” Det finns inga skäl.  
16 Jag försökte fråga på ett neutralt sätt vad hade hänt utan att lägga orden i  
17 munnen på henne. Jag sade exempelvis inte: ”Om du nu säger att du blivit  
18 sexuellt utnyttjad då får du komma till en fosterfamilj.” Det sade jag inte.  
19A Hon sade att hon tyckte att pappan var äcklig.  
20 Han hade öppnat badrumsdörren två gånger å så där. Hon stängde in sig  
21 på sitt rum och hon ville inte ha med dem att göra och de hade bråkat  
22 hemskt mycket. Hon är också ensamt barn va, de har släkt men inte i  
23 Sverige. Så att till slut så blev de ändå så att hon blev ändå väldigt besviken.  

                                                 
59  I utdraget är B den utredande socialsekreteraren. A är gruppledaren och Y är 

intervjuaren. 



Kapitel 11 

 228 

24B Ja sa det att vi ser inget skäl att placera dig det är inget akut  
25 så att säga och familjen ville inte heller det. Då rymde tjejen.  
26A Hamnade i Oslo.  
27B Det var en planerad rymning. Hon hade snott pengar, tagit med sig sovsäck  
28 och mat och åkte först till Småland, tror jag. Hon ringde inte hem utan  
29 till en kompis. Kompisen berättade det för någon annan kompis, så kom de  
30 till skolkuratorn och berättade det här och de här flickorna kom till kuratorn  
31 och sa ”det är hennes pappa det är incest”. Föräldrarna hade anmält  
32 henne som borta hos polisen. Så småningom fick hon genom kompisarna i  
33 uppgift att ringde till en viss kvinnlig polis här i distriktet. Det gjorde hon.  
34 Då var hon i Oslo. Då frågade polisen: ”Vill du komma hem?” Ja svarade hon. 
35 Gå då till polisen i Oslo. Norska polisen tog hem henne. Hon vägrade  
36 fortfarande att gå hem till föräldrarna. Då placerades hon på Ungdomsslussen.  
37 Men nu gick föräldrarna med på att hon skulle placeras där.  
38 Det hade de inte gjort tidigare. Då hade hon fått sin vilja fram att inte bo hemma. 
39 Hon bodde där ett tag. Hon vägrade att träffa sina föräldrar,  
40 hon vägrade ha möten med dem sitta i samma rum som dem.  
41 Mamman kom till Ungdomsslussen och lämnade lite kläder. Så ja så har det  
42 varit olika samtal på längden och tvären. Så placerades hon till slut på ett  
43 utredningsställe där hon fortfarande är. Så är det.  
44Y Ni vet fortfarande ingenting?  
45B Vi vet fortfarande ingenting. Hon har inte sagt mera där å hon har  
46 inte sagt mera om att hon har blivit övergreppad.  
47A Man måste ändå ha det i bakhuvudet.  
48B Men det är oerhört svårt att veta för det är väldigt starkt att inte vilja  
49 träffa sina föräldrar ens i samma rum vid möten. Det har jag aldrig varit med om. 
50 Det är en utredning på gång. Sedan slutet av juni har hon varit där tre  
51 månader. De har sagt att en psykolog pratat med henne. Hon var  
52 jättemycket emot att träffa en psykolog. Föräldrarna har sagt till henne att  
53 hon är psykiskt sjuk att hon ska in på behandling. Så det var så kränkande  
54 för henne så hon ville inte träffa någon psykolog. Sedan hade hon varit  
55 positivt överraskad. Vad de sade till mig så tyckte inte psykologen att hon  
56 hade någon psykisk sjukdom så hon är på utredning. Hur det här kommer  
57 att gå det vet vi inte va.  

Kommentarer till utdrag 1: Vad kan vara utlösande för att 
ungdomar rymmer hemifrån? 
I början av berättelsen får vi reda på att en flicka vänder sig till social-
tjänsten. Hon anmälde själv sitt hjälpbehov som var att hon ”ville bo i en 
annan familj”. Handlingen i början av berättelsen utspinner sig kring 
flickans motvilja att ta med föräldrarna i samtalen, och socialsekretera-
rens försök att hantera den explosiva situationen som uppstod i mötet 
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med flickan och föräldrarna. En annan komplikation som framställdes 
var flickans bristande tålamod. Varken hon eller föräldrarna gav ifrån 
sig information som skulle kunna motivera socialsekreteraren att be-
sluta om att flickan skulle ”få en annan familj” som hon önskade. 

Den första evaluering som framställdes i berättelsen började på rad 
15. Flickan ställde socialsekreteraren till svars: ”Det händer ingenting när 
får jag komma till en familj .” Socialsekreteraren lät flickan tala i direkt an-
föring och utföra evalueringen. Flickan fick genom dessa yttranden 
rollen av att vara uppdragsgivare. 

Hennes förfrågan om ett nytt hem transformerades om till en 
outtalad utredande hypotes om att flickan hade utsatts för sexuella 
övergrepp. Socialsekreteraren beskrev i berättelsen hur hon eftersökte 
information som kunde styrka hennes outtalade hypotes om misstänkta 
sexuella övergrepp för att på så sätt kunna tillgodose flickans önskan 
om en ny familj. 

Socialsekreteraren kunde endast på det sättet inom sina institutio-
nella ramar tillfredsställa flickans förfrågan om en ny familj. 

På rad 24 kom ytterligare en evaluering i berättelsen. Här markerar 
socialsekreteraren att en evaluering görs genom tempusbyte från 
imperfekt till presens. ”Ja sa det att vi ser inget skäl att placera dig det är inget 
akut…” Jag tolkar innebörden i yttrandet att socialsekreteraren redovi-
sade att hon inte funnit flickans egna redovisade skäl till att få en ny 
familj som tillräckliga. Eftersom inte flickan kunde producera godtag-
bara skäl för socialsekreteraren till att bli placerad var hon alltså tvung-
en att avvisa flickans begäran. 

En eskalering blir synlig genom hur interaktionen mellan flickan 
och socialsekreteraren framställdes. Socialsekreterarens bemötande av 
flickans begäran att få en ny familj var att hon sa till henne att hon inte 
uppfattade hennes behov som akuta. Flickans respons på det som det 
uttrycks på rad 25 kan ses som ytterligare en eskalering då hon i 
handling visade att hon var beredd att utmana socialsekreteraren och 
möjligen sina föräldrar genom att rymma och på så sätt visa att hon 
menade allvar med sin begäran om en ny familj. 

Det dilemma socialsekreteraren hamnade i var att hon utifrån sin 
institutionella ram, blev tvungen att transformera om flickans begäran 
om en ny familj till en begäran som var godtagbar (Goffman 1974). 
Flickans yttrande att hon har det ”jävligt hemma” tolkar jag som för vagt 
för att det, inom socialtjänstens ramar, skulle kunna kvalificera flickan 
till att få en annan familj. Socialsekreterarens uppgift blev därför att leta 
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efter andra hypotetiska spår som skulle kunna motivera den insats som 
flickan önskade. Hon kunde inte lägga rätt ord i flickans mun, det 
skulle vara att bryta mot det institutionella regelsystemet. 

Ett vanligt mönster i berättelser som analyserats inom ramen för in-
stitutionella samtal är att det förekommer en berättelsekamp mellan 
den professionella och den som är klient eller patient. Även i denna be-
rättelse fann jag spår som kunde tolkas som en berättelsekamp i form 
av socialsekreterarens indirekta försök att hjälpa flickan att konstruera 
”rätt” berättelse. Det hon gjorde var att, enkelt uttryckt, försöka få 
flickan att berätta den ”rätta” historien om varför hon inte ville bo 
hemma. En historia som hade ett helt annat manuskript än den flickan 
hade framfört. När inte flickan levererade ”rätt” berättelse försökte 
socialsekreteraren indirekt få henne att förstå vad hon borde ha sagt 
för att kunna bli placerad i en familj.60 

Denna berättelse har på många sätt också en redovisande karaktär. 
De förklaringar och redovisningar som finns i berättelsen kan tolkas 
som att de fyller funktionen av att legitimera socialsekreterarnas hand-
lande. Utan dessa förklaringar skulle deras handlande kunna riskera att 
uppfattas som ”felaktigt” eller klandervärt. Gruppledaren intog en 
stödjande roll gentemot sin kollega genom sin funktion att komma 
med legitimerande förklaringar inskjutna i berättelsen då och då. 

En av förklaringarna återfinns med början på rad 19. I de yttran-
dena gav gruppledaren en förklaring till varför hon utgick från att 
flickan kunde vara sexuellt utnyttjad. Hon visade att ordet ”äcklig” för 
henne hade en sexuell värdeladdning. Det blev ett signalord som kom 
att innehålla en outtalad innebörd. Hon förstärkte ytterligare sin 
redogörelse genom att berätta om pappans ”öppnande av badrumsdörren”. 
Den underförstådda innebörden i den förklaringen tolkar jag som att 
hon menade att pappan genom den handlingen hade gjort någon form 
av gränsöverträdelse som kunde tolkas ha en sexuell underton. Hon 
invigde på detta sätt lyssnaren i de överväganden hon själv gjort och 
sökte genom denna redovisning legitimering för sin hypotes om att 
flickan kunde ha varit utsatt för sexuella övergrepp och att det var 
anledningen till att hon sa att hon ville komma hemifrån. 

                                                 
60  Det finns ett flertal forskare inom den narrativa traditionen som just har pekat på 

att det finns en berättelse som är den ”rätta” inom institutionen. I ett komplext 
samkonstruerande mellan den som utfrågas och den som ställer frågor formas en 
berättelse som är gångbar inom de institutionella ramarna (Clark & Mishler 1997; 
Hydén & Hydén 1997; Adelswärd 1990). 
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På rad 27 och 28 kommer berättelsens nästa förklaring kring flick-
ans handlande. ”Det var en planerad rymning. Hon hade snott pengar, tagit med 
sig sovsäck och mat och åkte först till Småland, tror jag.” Det som beskrevs 
var att rymningen inte var någon impulshandling utan planlagd. Hon 
hade förberett sig genom att ta pengar, ordna med sovsäck och mat. På 
rad 31 kommer nästa evaluering ”det är hennes pappa, det är incest”. Ge-
nom att låta kompisarna prata är det svårt att veta vems röst vi egentli-
gen hör i denna del av berättelsen. Är det socialsekreteraren röst som 
hörs? Söker hon legitimitet för sin hypotes om sexuella övergrepp? 
Eller är det flickans röst som hörs, som indirekt genom att låta kamra-
terna prata i hennes ställa avslöjar det som låg bakom uttrycket att hon 
hade det ”jävligt” hemma? Jag tolkar det som att socialsekreteraren be-
skrev den svårighet hon hamnat i genom att försöka utröna den sanna 
historien om flickan. Har hon eller har hon inte varit utsatt för övergrepp? 

På rad 35 och 36 kommer nästa evaluering ”Hon vägrade fortfarande 
att gå hem till föräldrarna. Då placerades hon på Ungdomsslussen. ” Jag tolkar 
innebörden i det som socialsekreteraren sa att hon på grund av flickans 
vägran att gå hem blev tvungen att placera henne. Det vill säga att an-
svarsbördan för placeringen och omhändertagandet av flickan på detta 
sätt tillskrevs flickan själv. Det var hennes eget beteende, att hon väg-
rade att gå hem, som ledde till att hon blev placerad. Flickan beskrevs 
av socialsekreteraren på så sätt som den aktivt handlande, den som 
styrde beslut och ställningstaganden, medan socialsekreteraren blev den 
som kom att ställas inför fullbordat faktum. Socialsekreteraren beskrev 
också att hon nu kunde luta sig mot föräldrarna i sitt beslut, eftersom 
de hade ändrat inställning och var positiva till att flickan nu placerades. 

Yttrandet från socialsekreteraren på rad 38 att flickan ”fått sin vilja 
fram” tolkar jag som ett uttryck för att hon uppfattade sig inbegripen i 
en maktkamp med flickan. Att det i någon mening handlade om vem 
av dem, flickan eller socialsekreteraren, som skulle få rätt. Socialsekre-
terarens hypotes om att flickan kunde ha varit utsatt för sexuella över-
grepp, fick som vi tidigare sett, stöd av gruppledaren. På rad 47 gav 
gruppledaren återigen sitt stöd för hypotesen om sexuella övergrepp 
som den outtalade orsaken till flickans beteende med ytrandet ”Man 
måste ändå ha det i bakhuvudet”. När socialtjänsten hade placerat flickan 
på ett utredningshem kvarstod förhoppningen om att deras hypotes 
om sexuella övergrepp skulle kunna bekräftas. Förhoppningen de hyste 
var att flickan där skulle berätta ”hela” berättelsen om varför hon inte 
ville bo hemma. 
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Ett annat intressant mönster som framträdde under den här 
berättelsen var hur socialsekreteraren förhöll sig till ungdomens föräld-
rar. Vid flera tillfällen i berättelsen nämnde hon föräldrarna och att hon 
på olika sätt sökte deras samtycke. 

De första tillfället där föräldrarna fördes in i berättelsen var på rad 
5 och framåt: 

Så sa vi då att vi skulle träffa henne några gånger och föräldrarna 
också. Hon ville absolut inte att föräldrarna skulle komma. Efter 
ett möte till med henne själv så sa jag att jag ville träffa föräld-
rarna. Hon var 15 år. Allt var väldigt diffust. Föräldrarna ville 
gärna komma hit. 

Jag tolkar denna förklaring som att socialsekreteraren inte kunde upp-
fatta flickan själv som sin uppdragsgivare. Flickan var enligt hennes 
synsätt för ung för att kunna delta i samtal i kraft av en egen person. 
Att enbart samtala med henne hade, enligt socialsekreterarens synsätt, 
kunnat leda fel i arbetet. Flickan sågs som en del av sin familj och där-
för blev det viktigt för socialsekreteraren att hitta former för att föra in 
föräldrarna i ett samarbete. Att flickan själv protesterade föreföll inte 
påverka socialsekreteraren i hennes beslut att ta med föräldrarna i samta-
len. Det tolkar jag som att flickan hade mindre inflytande över vilka som 
skulle delta i samtalen än vad socialsekreteraren och föräldrarna hade. 

Socialsekreteraren kunde inte ta några beslut utan att först under-
söka hur föräldrarna ställde sig till hennes ställningstaganden. Här föl-
jer några exempel på samspelet mellan föräldrar och socialsekreterare. 
Rad 24 

Ja sa det att vi ser inget skäl att placera dig det är inget akut så 
att säga, och familjen ville inte heller det. Då rymde tjejen. 

Senare i berättelsen med början på rad 35 

Hon vägrade fortfarande att gå hem till föräldrarna. Då placera-
des hon på Ungdomsslussen. Men nu gick föräldrarna med på 
att hon skulle placeras där. Det hade de inte gjort tidigare. 

Trots att flickan uttryckte kritik mot föräldrarna som vårdare, innebar 
inte det någon förändring i förhållningssätt hos socialsekreteraren, vare 
sig mot flickan eller mot föräldrarna. Det tolkar jag som att flickan i 
mötet med socialtjänsten inte kunde ges möjlighet till eget inflytande i 
någon egentlig mening. 
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Sammanfattning av den fortsatta intervjun 
Arbetsgruppen fortsatte med att beskriva hur de arbetade i sitt utred-
ningsarbete. Vid en anmälan tog de kontakt med skolan, fritidsledare 
och andra i ungdomens nätverk. Målet med arbetet var att relationerna 
skulle bli så bra som möjligt, så att ungdomarna skulle kunna bo 
hemma. När de handlade om äldre tonåringar som var 18 eller 19 år, 
var utgångspunkten att alla i familjen, inklusive ungdomen skulle vara 
nöjda med den lösning man kom fram till. Det kunde innebära att man 
flyttade isär. Men med yngre ungdomar vad det en annan sak. Men vad 
gäller 15-åringar så ska de väl ändå bo hemma i första hand. 

Så följde beskrivningar av individuella fall där ungdomar blev över-
givna när föräldrar flyttat tillbaka till hemländerna och ungdomarna 
stannade kvar i Sverige. Ett annat fall som beskrevs handlade om en 
pojke som var 18 år som bråkade med sin mamma. Han hade inga egna 
problem och han fick en liten lägenhet till slut. Han beskrevs vara mo-
gen nog att klara av att flytta hemifrån. I det fallet handlade det om att 
ta konflikten på allvar och att kunna hjälpa till med frigörelsen, förkla-
rade gruppledaren. Denna insats beskrev socialsekreterarna inte vara 
tillgänglig idag. 

De beskrev sin uppgift som att utreda ärenden i första hand. Utred-
ningen skulle leda fram till en insats. Man såg inte som sin uppgift att 
gå in i någon längre behandlingskontakt med ungdomar och föräldrar. 
Behövde man mer behandlande insatser fick andra instanser ta över. 
Men gränserna kring utredning och behandling var inte helt klara. Bör-
jade en familj prata om sina problem så påverkades de och ett föränd-
ringsarbete hade trots allt påbörjats, menade man. 

I den här arbetsgruppen var man någorlunda tillfredsställd med sitt 
arbete med den här gruppen av ungdomar. De ansåg att i hälften av 
fallen gick det att komma fram till en lösning av problemen och i hälf-
ten av fallen gick det inte. Det fanns familjer som det inte gick att 
komma någonstans med, där föräldrarna ansågs omöjliga och föränd-
ringsovilliga. Dessa familjers mönster var att alltid förlägga orsaken till 
problemen utanför sig själva. De kallades av socialsekreterarna för ”bor-
derline-mammor”. Socialsekreterarna i den här arbetsgruppen beskrev att 
ungdomar inte självklart kände sig sedda av socialtjänsten. Det kunde 
bero på vad de hade för problem om de kände sig företrädda av social-
tjänsten och det låg också i ungdomens natur att inte tycka att vuxna 
lyssnade på dem. En del ungdomar var mycket negativa till socialtjäns-
ten, i andra kretsar var det status att ha en egen socialsekreterare. Men i 
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stort sätt tyckte gruppen att det var svårt att företräda ungdomar, efter-
som uppgiften var att se till hela familjens behov. De kände till en före 
detta kollega som hade börjat jobba på en ungdomsmottagning och 
som var jättepopulär bland ungdomarna. Ett annat problem var att 
tonåringar som var i konflikt med föräldrar inte uppfattades vara be-
redda att kompromissa. Fick de inte rätt till hundra procent så blev de 
besvikna på socialtjänsten. Men verkligheten satte gränser för vad 
socialtjänsten kunde göra för dem. Vi kan inte göra något med en unge om 
vi inte har föräldrarnas samtycke. Det som saknades var, enligt socialsekre-
terarna, lite mer okonventionella insatser, som omedelbart krisom-
händertagande med möjlighet för familjer till boende. Förebyggande 
verksamheter som ungdomsmottagningar tyckte man också var bra. 
Skolorna skulle anmäla barnen tidigare. Då skulle inte problemen bli så 
stora när ungdomarna kom upp i tonåren, trodde man. 

Den familjeorienterade arbetsmodellen 

Under de intervjuer som jag gjort med arbetsgrupper som arbetar med 
ungdomar inom Stockholms socialtjänst har det framkommit att en 
majoritet av enheterna uppfattar att de arbetar utifrån ett 
familjeperspektiv. Det kan ha olika betydelse för olika arbetsgrupper. I 
en del fall är det en övergripande princip som mer kan uppfattas ha en 
retorisk betydelse än att det är ett synsätt som verkligen genomsyrar 
arbetet. I andra arbetsgrupper hade familjeperspektivet lyfts fram som 
ett ställningstagande i arbetet, ett perspektiv man framhöll före andra. 

Denna fallstudie syftar till att utröna hur socialsekreterare som 
arbetar utifrån ett uttalat familjeperspektiv förstod fenomenet att ung-
domar rymmer och kastas ut hemifrån. Samma frågor som vid den tidi-
gare analysen av det förra fallet ställdes också till denna text. 

− Hur framställdes och förstods ungdomen i den familjeorienterade arbets-
gruppens berättelse? 

− Hur framställdes och förstods fenomenet att rymma och kastas ut hem-
ifrån av socialsekreterarna? 

− Hur framställde och förstod socialsekreterarna sin roll? 
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En arbetsgrupp med ett familjeperspektiv 
Jag ska nu redovisa utdrag från en intervju med en arbetsgrupp som 
klart uttalade att de arbetade utifrån ett familjeperspektiv. I deras fall 
innebar det att de, enligt familjeprincipen, såg familjen som den enhet 
som de fokuserade på när de mötte ungdomar som rymde och kastades 
ut hemifrån. 

Det var en arbetsgrupp på sex personer som jag mötte vid gruppin-
tervjun. Det var en gruppledare och fem socialsekreterare. Fyra av dem 
var kvinnor och två var män. Gruppledaren var kvinna. De arbetade i 
en äldre förort från 1940-talet. Socialtjänstens lokaler var inrymda till-
samman med Ungdomsmottagningen i området vilket hade gjorts i 
syfte att öka tillgängligheten för distriktets ungdomar till dessa bägge 
hjälpinstanser. Lokalerna gav ett öppet och ljust intryck. De var arran-
gerade mer som en öppen mottagning för ungdomar än som ett tradi-
tionellt socialtjänst kontor. Det fanns exempelvis ingen reception som 
man anmälde sig i och ingen ordningsvakt som bevakade huset. In-
gången till mottagningen var direkt från gatan och husen intill var van-
liga bostadshus. 

I analysen av detta samtal är fokus inställt på att söka gruppens för-
klaringar och argument för sina olika ståndpunkter. Ett samtal har 
alltså inte bara funktionen av att återge eller förmedla information. Ett 
sätt att tolka ett samtal är att undersöka hur det byggs upp som en 
argumentation för en viss attityd eller ståndpunkt (Reimers 1999). När 
socialsekreterarna uppmanades att förmedla hur de såg på ungdomar 
som rymmer och kastas ut hemifrån, förmedlade de en attityd i förhål-
lande till den frågeställningen. Det de fortsättningsvis berättade eller 
redogjorde för skedde utifrån den grundläggande attityden som de ge-
nom samtalet ville framställa och få berättigad (a.a.). 

Sammanfattning av intervjun 
Intervjun började med att jag ställde frågor om hur många ungdomar 
de kände till som under det närmaste året hade rymt och kastats ut 
hemifrån. Efter att gruppen tillsammans rekonstruerat de fall där ung-
domen rymt eller kastats ut hemifrån stannade siffran vid 14 stycken 
ungdomar. Problem av denna art återfanns både i det man benämnde 
”svenska” familjer och familjer med ”invandrarbakgrund”. Även om pro-
blemet med ungdomar som lämnade sitt hem på detta sätt hade funnits 
tidigare, enades arbetsgruppen om att man nu hade fler ärenden av den 
här typen och att man upplevde att det var vanligare att föräldrar 
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”abdikerade” från sin föräldraroll. Föräldrar uttryckte på olika sätt att de 
uppfattade sig som otillräckliga i förhållande till sina ungdomar. Detta 
var ett allmänt fenomen som också gällde för föräldrar som hade ung-
domar som rymt och kastats ut hemifrån. Den föreställning som på ett 
tidigt stadium framställdes i intervjun var att det, enligt socialsekrete-
rarnas uppfattning, hade blivit vanligare att föräldrar inte orkar med 
sina ungdomar. Den föreställningen redovisades dels som en allmän 
uppfattning och som en lägesbeskrivning eller trend. Socialsekreterarna 
beskrev att föräldrar som inte orkade ta hand om sina ungdomar och 
att dessa fall utgjorde en allt vanligare del av de ärenden de hade att 
lösa. Den här föreställningen argumenterades för och beskrevs genom 
dramatiseringar och gestaltningar, till exempel, beskrevs en förälder 
som kom till socialtjänsten med ett kontrakt i handen, där det stod 
skrivet att han frånsade sig vårdnaden om ungdomen. Han ville att 
socialtjänsten skulle träda in i hans ställe som förälder. Detta exempel 
manade fram bilden av den abdikerade föräldern och blev en metafor 
som gruppen återkom till vid flera olika tillfällen under intervjun. Den 
förväntan som implicit uttalades under intervjun var att socialtjänsten i 
dessa fall, när föräldrar uppgav att de inte orkade med föräldraskapet, 
hade en viktig uppgift att stötta föräldrarna så att de inte skulle abdike-
ra från sin föräldraroll. Målet var att återupprätta föräldraskapet så långt 
det var möjligt. 

I de fall när en ung person hade rymt och kastats ut hemifrån kom 
ärendet till gruppens kännedom vid ett tillfälle som beskrevs som akut. 
Någonting hände runt de unga som utlöste en akut kris. Det framkom 
dock av utdraget att begreppet akut kunde ha flera olika betydelser. 

Utdrag 161 : Vi gör inget utan att prata med vårdnadshavaren 
1 S2 Det är min upplevelse någonting har hänt som får bägaren att rinna över.  
2 S4 Det är akut när man ringer till oss.  
3 S1 Det är kris rejäl kris  
4 S4 Det går inte längre och då har det gått ganska långt är det inte så?  
5 S1 Ja, det vi ser det är att det har hållt på rätt länge.  
6 S3 Det har hållit på länge men att något händer som gör att det liksom  
7 blir kris så att det är ganska tacksamt att jobba (skratt)  
8 så det är inte akut, men kris i familjen.  
9 Y Tacksamt?  
10 S3 Ja, det tycker jag.  

                                                 
61  I utdragen markeras S för socialsekreterare. Y är markering för intervjuaren. 
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11 S1 Men när ungarna dyker upp och hör av sej då är det akut på annat sätt  
12 är det inte så?  
13 Jag kan inte bo kvar hemma längre. Det är en sak när föräldrarna  
14 ringer i vissa ärenden och säger nu är mitt barn borta, men ta kontakt  
15 med polisen eller socialjouren.  
16 Så där kan man säga och det har sin gång. Men när  
17 ungdomarna själva dyker upp å säger jag flyttar inte hem så länge som  
18 min pappa bor jag tänker på Ungdomsslussen kan man inte bo på.  
19 Y mm  
20 S1 Det är ett fruktansvärt ställe tycker jag.  
21 Att flytta in honom hem igen de är inte lätt.  
22 Y Då står du här med den här killen.  
23 S1 Ja, just det.  
24 S3 Han sover på gatan om han inte får någonstans att bo.  
25 Y mm, mm  
26 S2 Fast vi kan ju inte göra med risk för att säga något dumt här asså.   
27  Vi gör ju ingenting utan att ha pratat med vårdnadshavarna.  
28 Y Nehä.  
29 S2 Vi kan ju inte liksom gå in och placera det här barnet bara för att han  
30 eller hon kommer ned till oss, utan vi säger att en förutsättning för att   
31  vi överhuvudtaget ska kunna hjälpa till det är att vi får möjlighet att   
32 prata med dina föräldrar.  
33 Y mm  
34 S1 Men då asså när ungdomar själva tar kontakt då är det ofta låst.  
35 S2 Just det.  
36 S3 Jag tänker på att det är en himla propp att det går inte till så att  
37 ungdomar kommer hit och säger att jag har ingenstans att bo så fixar  
38 vi det  
39 S3 Så går det inte till.  
40 fler  Nej.  
41 S3 Fast många ungdomar kan tro det.  
42 Y Ungdomar kan tro det?  
43 S3 Ja, om jag inte får det bättre hemma, om ja inte får det friare går jag   
44  till soc.   
45 Y Ja, just det.  
46 S3 Så är det inte i alla fall här.  
47 S6 Både ungdomar och flyktingföräldrar.  
48 S4 Ja.  
49 S6 Kan ha den uppfattningen.  
50 S5 Svenska föräldrar (skratt) har också det skulle jag vilja säga.  
51 S2 Men det vi gör, de jag tycker vi har gjort i de här akuta situationerna  
52 det är att vi ta ungdomen i hampan och åker hem till föräldrarna, det  
53  är vad jag har gjort i alla fall.  
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54 fler Ja.  
55 S2 Å sen är det inte alltid så att ungdomarna blir kvar, så att säga.  

Kommentar till utdrag 1: Vi gör inget utan att prata med 
vårdnadshavaren 
Det här utdraget kan ses som en argumentation för en ståndpunkt som 
arbetsgruppen formulerade sig kring, gällande hur de såg på ungdomar 
som rymde och kastades ut hemifrån och hur de beskrev hur de arbe-
tade med problemsituationer av detta slag. I följande utdrag var det 
tydligt hur olika gruppmedlemmar ”täckte upp” varandras eventuella 
snedsteg i framställningen, så att ingen av dem skulle behöva tappa 
ansiktet. Under analysens gång kan man se hur gruppmedlemmarna på 
olika sätt hjälpte varandra med framställningen av arbetet och på ett 
komplext sätt samkonstruerade en argumentation om hur de arbetade, 
som om de vore eniga. De olika strategierna för att korrigera framställ-
ningen blottlade outtalade värderingsförskjutningar i argumentationen. 
Gruppledaren som är S1 i utdraget var den som utifrån begreppet face-
work kunde vara mest direkt och rak i sin argumentation. Hon kunde 
till och med kosta på sig att ifrågasätta det andra gruppmedlemmarnas 
argumentation utan att för den skull tappa ansiktet, medan andra med-
lemmar i gruppen, exempelvis S6 behövde mer indirekt hjälp från sina 
arbetskamrater för att inte individen S6 och gruppen som helhet skulle 
riskera de intryck som framställdes under intervjun. 

Jag ska nu analysera hur argumentationen samkonstruerades i tea-
met, där även intervjuarens frågor och kommentarer utgjorde en del i 
teamets konstruktion av argumentationen. 

Vad gällde ungdomar som rymde och kastades ut hemifrån så utta-
lade S2 på första raden i utdraget att de kommer till byråns kännedom 
utifrån att något akut inträffat hemma. Någonting hade hållit på länge 
som till slut inte gick att hantera inom familjen. En kris uppstod som 
också skapade ett tryck på socialtjänsten att agera. På rad 7 uttryckte S3 
att det akuta läget och den kris familjen gav uttryck för också innebar 
en positiv öppning för socialtjänsten. Det är ganska tacksamt att jobba, 
sade hon och skrattade. Jag tolkar det så att S3 uttalande var på gränsen 
till något som var otillåtet att säga. Hennes skratt efteråt var uttryck för 
den osäkerhet hennes uttalande väckte, att skratta innebar att hon på så 
sätt neutraliserade sitt riskfyllda uttalande (Cederborg 1994). 

På rad 11 tog gruppledaren fatt i tråden att det som definierades 
som akut kunde vara akut på olika sätt, beroende av vem som anmälde 
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ärendet. I de fall föräldrar hörde av sig hade socialtjänsten en upparbe-
tad rutin för hur de skulle handla. Om ungdomen själv hörde av sig 
blev det akut på ett annat sätt 

S1 Men när ungarna dyker upp och hör av sej då är det akut på 
annat sätt är det inte så? Jag kan inte bo kvar hemma längre. Det 
är en sak när föräldrarna ringer i vissa ärenden och säger nu är 
mitt barn borta, men ta kontakt med polisen eller socialjouren. 
Så där kan man säga och det har sin gång. Men när ungdomarna 
själva dyker upp å säger jag flyttar inte hem så länge som min 
pappa bor jag tänker på Ungdomsslussen kan man inte bo på. 

Det som gruppledaren gjorde i och med detta uttalande var att hon 
spetsade till diskussionen om vad begreppet ”akut” betydde. Hon 
förde in diskussionen på det problem som socialsekreteraren ställdes 
inför när ungdomar själva tog kontakt med socialtjänsten och sökte 
deras hjälp. Det skapade ett svårbemästrat dilemma som hon uttryckte 
att de inte hade någon handlingsplan för. Det fanns ingen självklar 
rutin att utgå ifrån när dessa fall dök upp. Den lösning man hade att 
tillgå - att placera ungdomen på en jourinstitution - var inte en lösning 
som gruppledaren tyckte var bra. I hennes fortsatta diskussion lade 
hon fram problemet på så sätt att ingen lösning blev tillfredsställande. 
Att placera ungdomen på Ungdomsslussen, som då var den enda jour-
institutionen i Stockholm, var en lösning som hon uttryckte sig negativ 
till. Det är ett fruktansvärt ställe tycker jag, sade gruppledaren. Att förmå 
ungdomen att flytta hem var inte heller en realistisk lösning. Raderna 
21- 25 

S1: Att flytta in honom hem igen de är inte lätt. 

Y: Då står du här med den här killen. 

S1: Ja, just de 

S3: Han sover på gatan om han inte får någonstans att bo. 

Y: mm, mm 

Denna del av samtalet tydliggjorde ytterligare det dilemma som social-
tjänsten stod inför. När ungdomar själva tog kontakt med socialtjänsten 
blev socialsekreterarna försatta i en situation där de snabbt fick agera så 
att ungdomen fick någonstans att bo, annars riskerade de att ungdo-
men skulle få bo på ”gatan”. 

Intervjuaren förtydligade den problembild som gruppledaren be-
skrev genom uttalandet på rad 22: Då står du här med den här killen. 
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Gruppledaren hade på ett öppet och direkt sätt lagt fram problemet 
som socialtjänsten hade att hantera och hon var också öppen med att 
redovisa den svårighet det innebar att hantera ungdomar som själva 
hörde av sig till socialtjänsten, och som såg sig själva som legitima upp-
dragsgivare till socialtjänsten. 

Hur den här komplicerade situationen skulle lösas hängde så att 
säga i luften. Gruppledaren bjöd in teammedlemmarna i diskussionen 
genom att redovisa en problemsituation utan att presentera en given 
lösning av problemet. Då trädde S2 in i diskussionen. Det var en man-
lig socialsekreterare som hade en som jag uppfattade stark position i 
gruppen. Han tog till orda, med början på rad 26, och gjorde, enligt 
Goffmans terminologi (1998), en programförklaring som teamet kunde 
samlas kring och som löste det problem som gruppledaren hade 
presenterat.  

S2: Fast vi kan ju inte göra med risk för att säga något dumt här 
asså. Vi gör ju ingenting utan att ha pratat med vårdnadshavarna. 

Y Nehä. 

Eftersom han inte hade en formell ledarposition i gruppen och hans 
programförklaring kunde försätta gruppledaren i en negativ dager där 
hon blev ifrågasatt, innehöll hans eget uttalande en självkritisk reflek-
tion som fick en neutraliserande funktion ”med risk för att säga något dumt 
här asså ”. Genom det uttalandet markerade han att han inte öppet ville 
opponera sig mot gruppledaren. Det gemensamma framträdandet som 
team hotades inte på detta sätt genom hans uttalande, även om 
innehållet i det han sa hade kunnat göra det. I nästa yttrande stadfäste 
han den tidigare programförklaringen genom yttrandet: 

S2 Vi kan ju inte liksom gå in och placera det här barnet bara för 
att han eller hon kommer ned till oss, utan vi säger att en förut-
sättning för att vi överhuvudtaget ska kunna hjälpa till det är att 
vi får möjlighet att prata med dina föräldrar. 

Jag tolkar denna ståndpunkt som att han markerade att ungdomar inte 
hade någon egen status som uppdragsgivare när de hörde av sig till 
socialtjänsten för att de rymt och kastas ut hemifrån. Det är intressant 
att se att socialsekreteraren valde att säga ”barnet” istället för ”ungdo-
men” i sitt uttalande. Ett ”barn” för tankarna till en minderårig 
hjälpbehövande individ som är beroende av vuxna för att klara sig i 
livet. En ”ungdom” däremot är en individ på väg mot självständighet 
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vilket gör det mer komplicerat för socialtjänsten hur de ska förhålla sig 
till den ungas önskan om eget inflytande över sitt liv och sin rätt att 
självständigt fråga om hjälp. Att ett ”barn” inte kan förväntas ha 
samma grad av inflytande i förhållande till socialtjänsten som en ung 
person kan var lättare att förstå. Ordvalet kom på så sätt att legitimera 
de argument som socialsekreteraren förde fram. 

Denna programförklaring framhöll också socialtjänstens allians med 
föräldrar. Socialsekreteraren beskrev en outtalad hierarki, där föräldrarna 
ansågs som de självklara uppdragsgivarna i förhållande till myndigheten. 
Först när de hade gett sitt godkännande kunde ungdomens situation be-
lysas. Ungdomen blev genom detta uttalande en icke-person eller en per-
son i en sidoposition, utan egentlig position eller status som självständigt 
subjekt i förhållande till socialtjänsten (Goffman 1998). 

På rad 34 återkom gruppledaren och förde in ytterligare en kom-
plikation i förhållande till programförklaringen. Socialtjänsten måste 
alltid först ta kontakt med vårdnadshavarna. Hon påpekade att det ofta 
kunde vara så att den konfliktfyllda kommunikationen mellan ung-
domen och föräldrarna skapade problem. S1 Men då asså när ungdomar 
själva tar kontakt då är det ofta låst. På nästa rad svarar S2 Just de. 

Detta korta replikskifte antydde att gruppledaren och S2 uttryckte 
olika synsätt om vilken position ungdomar hade i förhållande till social-
tjänsten. Gruppledaren antydde i sin replik att den låsta kommunikatio-
nen kunde utgöra ett hinder för att se vårdnadshavaren som den själv-
klara samtalspartnern för socialtjänsten. För S2 var inte den låsta kom-
munikationen något hinder. En tänkbar innebörd i det han sa kunde 
vara att det faktum att ungdomar utmanade sina föräldrar som auktori-
tet inte var något som förändrade socialtjänstens ställningstagande, vars 
allians alltid i första hand skulle vara med vårdnadshavaren. 

På nästa rad kom en annan röst in i diskussionen, det var socialsek-
reterare S3. Hon var mycket aktiv och engagerad under intervjun. Här 
antydde hon, som jag tolkar det, att socialtjänsten genom sin allians 
med vårdnadshavarna satte en gräns för ungdomarna som har rymt 
och kastats ut hemifrån. Hon förtydligade programförklaringen ytterli-
gare genom sitt yttrande med början på rad 36. 

S3 Jag tänker på att det är en himla propp att de går inte till så 
att ungdomar kommer hit och säger att jag har ingenstans att bo 
så fixar vi det. Så går det inte till. 

Genom dessa uttalanden tog S3 initiativet i diskussionen och hittade en 
formulering som alla i gruppen kunde enas kring. Gruppledaren hade 
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ingen invändning mot den och inte heller S2. Genom sitt yttrande mar-
kerade och stadfäste hon att ungdomar inte kunde använda socialtjän-
sten som en instans som hjälpte dem att skaffa egen bostad. Hon mar-
kerade att det inte var en giltig förklaring som ungdomar kunde använ-
da sig av i förhållande till socialtjänsten att de sade att de inte hade 
någonstans att bo. Innebörden i detta uttalande tolkar jag som ytterli-
gare en förstärkning av den tidigare argumentationen för att ungdomar 
inte hade någon egen förhandlingsposition i förhållande till socialtjän-
sten. Det var vårdnadshavarna till ungdomarna som socialtjänsten för-
handlade med i första hand. Att ungdomar själva kunde vända sig till 
socialtjänsten innebar inte att de själva fick full status som förhand-
lingspartners i förhållande till socialtjänsten. Tvärtemot var det viktigt 
att socialtjänsten hade en grindvaktarfunktion i förhållande till ungdo-
men mot för mycket självständighet och istället försökte förmå ungdo-
men att flytta hem igen. 

Men det kunde vara svårt för ungdomar att förstå vilken position 
de hade i förhållande till socialtjänsten. Det framskymtade med början 
på rad 41 i ett replikskifte mellan S3 och intervjuaren. 

S3: Fast många ungdomar kan tro det 

Y: Ungdomar kan tro det? 

S3: Ja om jag inte får det bättre hemma, om jag inte får det friare 
går jag till soc. 

Y: Ja, just det 

S3: Så är det inte i alla fall här. 

Socialsekreteraren visade här på den paradox som fanns inbyggd i verk-
samheten. I en mening vände man sig till ungdomar och såg dem som 
uppdragsgivare. Samtidigt såg man på vårdnadshavaren som den man 
förhandlade med. Den här verksamheten var ju samlokaliserad med en 
ungdomsmottagning som enbart hade ungdomar som sin uppdragsgi-
vare. På en nivå uppfattade ungdomarna situationen riktigt. De hade 
full rätt att vända sig till socialtjänsten med sina problem i dessa lokaler. 
Men i de fall där ungdomen hade rymt och kastats ut hemifrån var inte 
problemsituationen liktydig med att de själva skulle kunna få position 
som uppdragsgivare. Socialsekreteraren framställde här de unga som 
några som ville ha mer frihet och som försökte använda socialtjänsten i 
maktspelet mellan föräldrarna och sig själva. Socialtjänsten såg sig här 
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som en uppfostrare, vars roll var att i allians med föräldrarna förstärka 
deras roll och återbörda de unga tillbaka till hemmet. 

Det förefaller som om bilden av ungdomar som rymde och kasta-
des ut hemifrån skiftade betydligt. I den här intervjun framställdes ung-
domen som både förslagen och manipulativ, som en som försökte ut-
nyttja systemet för att tillskansa sig frihet och självständighet. Men ung-
domar sågs samtidigt som offer för svåra levnadsomständigheter, där 
långvariga sociala problem, som föräldrars missbruk, psykiska sjukdom 
och våldsamma beteende, till slut drev de unga hemifrån. I just detta 
utdrag framställdes ungdomar som förslagna för att underbygga argu-
mentet om socialtjänstens grindvaktfunktion och att socialtjänsten i 
första hand måste förhandla med vårdnadshavarna. 

På rad 47 gjorde S6 ett inlägg i diskussionen, där han framförde att 
både ungdomar och flyktingföräldrar kunde ha samma inställning till 
socialtjänsten. Det var oklart vad han menade, men innebörden i det 
han sa kunde tolkas så att flyktingföräldrar fördes till samma kategori 
som ungdomar som rymde och kastades ut hemifrån. Här ser vi ett 
exempel på hur S5 gick in i diskussionen och hjälpte S6 i hans fram-
ställning innan det hade hunnit påverka gruppens framställning på ett 
negativt sätt. Genom att med skrattet som hjälpmedel mjuka upp och 
neutralisera det utifrån gruppen uppenbart felaktiga framställda ut-
talandet räddar hon gruppens intryck och skapade förutsättningar för 
att argumentationen kunde fortsätta enligt den tidigare utstakade linjen. 

S6 Både ungdomar och flyktingföräldrar. 

S4 Ja. 

S6 Kan ha den uppfattningen. 

S5 Svenska föräldrar (skratt) har också det skulle jag vilja säga. 

På nästa rad återförde S2 gruppen till den tidigare diskussionen genom 
att beskriva vad de konkret gjorde, eller borde göra, när ungdomar akut 
vände sig till socialtjänsten när de rymt och kastats ut hemifrån. 

S2 Men det vi gör, de jag tycker vi har gjort i de här akuta situa-
tionerna det är att vi ta ungdomen i hampan och åker hem till 
föräldrarna, det är vad jag har gjort i alla fall. 

Flera: Ja. 

S2 Å sen är det inte alltid så att ungdomarna blir kvar, så att 
säga. 
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Det här uttalandet tolkar jag som att socialsekreteraren knöt an argu-
mentationen till den problemformulering som framfördes i början av 
detta utdrag. Det vill säga att socialtjänsten som myndighet inte agerade 
på individuella ungdomars uppdrag utan på föräldrars uppdrag. 

S2 beskrev här hur han tog ungdomarna i hampan och åkte hem 
med dem. Uttrycket ”ta i hampan” uppfattar jag ha innebörden att 
ungdomen hade gjort något otillåtet, gått över en förbjuden gräns och 
avslöjats av socialtjänsten i sin otillåtna handling. Socialtjänsten såg det 
som deras uppgift att handgripligen markera för de unga att han/hon 
gjort något fel och återbörda dem till föräldrarna, eftersom det var de 
som skulle ha kontrollen över ungdomen och se till att de inte begick 
otillåtna handlingar. Socialtjänstens roll kunde i detta sammanhang ses 
som kontrollerande. Syftet med ingripandet var inte att i första hand 
förstå vad som föregick handlingen, utan att sätta stopp för de otillåtna 
handlingarna. I det avslutande yttrandet från S2 mildrade han dock det 
tidigare yttrandet genom att föra in information om att handlingen att 
”ta ungdomar i hampan” och föra hem dem innebar inte alltid att ung-
domen blev kvar hemma. Det yttrandet tolkar jag som mångtydigt. Det 
kan betyda att ungdomar som flyttas hem mot sin vilja snart rymmer 
och kastas ut hemifrån igen, eller att utredningen som socialtjänsten 
började med efter det akuta skedet kunde innebära att ungdomen 
placerades utanför hemmet och föräldrarnas kontroll. I den här arbets-
gruppen framkom det dock att ståndpunkten var att placeringar av 
ungdomar bara gjordes i undantagsfall. 

Sammanfattande innehåll av intervjun mellan utdrag 1 och 2 
Intervjun fortsatte med en sekvens som handlade om hur gruppen såg 
på sitt arbete. De beskrev hur de såg på utredningen i förhållande till 
det behandlingsarbete som behövdes göras i familjerna. De formule-
rade att utredningsprocessen och behandlingen gick hand i hand. Sedan 
följde ett resonemang om huruvida man kunde betrakta ungdomar 
som kastas ut och rymmer hemifrån som en grupp som skiljde sig från 
andra ungdomsgrupper. Det framkom att de beskrev att gruppen be-
stod av flera olika grupperingar. Men det gemensamma var att det 
handlade om familjer i kris. Det kunde vara flyktingfamiljer som abdi-
kerade som föräldrar för att de hamnade i en vanmaktsituation som 
flyktingar i Sverige. Det handlade om ungdomar som hade en etnisk 
svensk bakgrund och som kom från en familj där det hade förekommit 
sociala problem under en längre period. Barn kunde ha stått ut länge, 
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men när de kom i puberteten började de själva vilja förändra en svår 
levnadssituation. Det kunde vara barn som levde i missbruksmiljöer 
eller i familjer där de hade blivit misshandlade och där de också tog till 
våld mot föräldrarna när de själva blev starka nog för att ”damma till-
baka”. Men det kunde också finnas ungdomar som rymde och kastades 
ut hemifrån som kom från vanliga familjer. En skilsmässa kunde vara 
den utlösande faktorn som gjorde att familjen hamnade i en kris. Det 
gemensamma mönstret i familjer som beskrevs var dock att relationen 
inte fungerade, att det av någon anledning hade blivit ett brott i kom-
munikationen. I samband med den här diskussionen framkom det att 
även om gruppen uttalade att de hade ett familjeperspektiv så hände de 
ibland att de trots det kunde kännas som ”att man kör i botten att man 
glömmer bort ungarna som befinner sig där i familjen”. Då handlade det om att 
inte bara arbeta efter principen att återupprätta föräldrarna till varje 
pris, utan att också sätta stopp för ungdomarna. 

Arbetsgruppen beskrev sedan hur de arbetade med de här famil-
jerna. En princip var att undvika att placera ungdomarna. I stället för-
sökte man att så långt som möjligt erbjuda familjerna olika typer av 
familjebehandlande åtgärder. Som att familjebehandlare träffade famil-
jen eller att så kallade hemmahosare arbetade med familjerna eller att 
man bjöd in familjerna till ett familjerådslag. 

När jag ställde frågan vad arbetsgruppen hade för mål med sitt ar-
bete med ungdomar som rymde och kastades ut hemifrån, följde en 
sekvens argumentation där den relationsorienterade principen62 hölls 
fram som ideal. 

Utdrag 2: Att återupprätta relationer och bygga broar 
1 S3 Grundtankar så där det kan vara att det är en sådan upptrappad  
2 situation att man måste hitta en lösning för barnet hos en släkting eller   
3 något sånt, men att ändå inte släppa målet att man ska inte separera på  
4 det sättet.  
5 Att man ska jobba med det att man behöver varandra som  
6 supporters i livet och man liksom så va.  
7 Y Att förhindra en dålig separation?  
8S3 Ja, eller hur ska man förklara?  
9 S1 Jo, det kan man väl säga.  
10 S3 Bidra till att hålla de här leden i dialog med varandra bidra till  
11 kommunikation och öppna upp för samtal och möjliggöra det.  

                                                 
 62  Se kapitel 2 
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12 Inte vara några som hjälper till att klippa liksom,  
13 utan mer jobba på dialog och möten, bygga broar.   
14 Annars är risken stor att man bara går in och liksom jobbar på  
15 S2 uppdrag ifrån ungdomarna själva eller på föräldrar som abdikerar.  
16 Y Att inte jobba på någon sidas uppdrag är också viktigt?  
17 S2 Ja  
18 S2 Mål, sedan tycker jag att det är viktigt att ta reda på vad familjerna  
19 själva vill. Målet om dom har som mål att de ska kunna bo tillsammans.  
20 Att det måste funka då måste ju det vara målet för det jobb som ska göras. 
21 S1 Om föräldrarna har målet att de inte ska bo tillsammans då är det inte målet? 
22 S3 Då blir det inte målet, då blir det lite svårt.  
23 S4 Vilken lösning man än väljer, oavsett om man ska separera eller inte   
24 så ska det vara i dialog och samspel fortsatt att man inte ska bidra till att bryta. 
25 S2 Sen är ju utgångspunkten att det alltid är föräldrarna som har ansvar  
26 oavsett om ungarna bor hemma eller om man kommer fram till en   
27 annan lösning. Det är föräldrarna som har ansvaret.  
28 S1 De här föräldrarna som vi beskrev som kommer upp med ett kon-

trakt och säger nu får ni ta över ungen här dem oroar sig. 
 

29 Y Men å andra sidan står ni i en ganska akut situation att ungdomen säger  
30 ”Jag går inte hem” och ni har en boendesituation att lösa hur gör ni med det? 
31 S1 Det brukar lösa sig.  
32 S5 Ofta är det problem vid köksbordet.  
33 Y Ja, men sen då det finns väl ungdomar som säger att de sticker?  
34 S1 Det är ytterst sällan som vi gör en placering dom kan tas in på Slussen i  
35 två dar, men dom kan bo hos kompisar, det är helt OK.  
36 S3 Det här brukar föräldrar och dom alltså i det här akuta läget om man  
37  pratar om det brukar det dyka upp förslag inte från mej men från nån i  
38 familjen. Är dom nöjda med att deras dotter bor hos en kompis eller   
39 något sånt är det OK.  
40 Y Är det här något nytt att ni undviker placering?  
37 S1 Så har det varit länge att vi undviker placeringar överhuvudtaget.  
38 S4 Vi har inte sett att det brukar göra något gott.  
39 Y Mm överhuvudtaget undviker ni att placera de här ungdomarna?  
40 S2 Ofta tror jag att det kan motverka sitt syfte att placera på  
41 Ungdomsslussen alltså. Där finns det ungdomar med en liknade  
42 problematik och kan liksom förstärka den här känslan av utanförskap  
43 och jävlar vad illa jag har det.  
44 S5 Det trappar upp alla parter i familjen, man stadfäster det här att gå  
45 hemifrån. Det är en sak att markera det här vill jag inte vara med om.   
46 Men att stadfästa det genom att ge en annan boning än den som vi  
47 gemensamt har då.  
48 S2 Då går ju vi in och tar ställning också tänker jag.  
49 S5 Ja.  
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50 S2 Du har det så jävla eländigt hemma så du.  
51 S3 Egentligen tycker jag inte om att vi pratar om att vi undviker  
52  placeringar, snarare vill jag prata om att vi jobbar på att återupprätta   
53 relationer och hitta möjligheter till dialog eller så.  
54 Det brukar i sig göra att det inte blir placeringar.  
55 Förstår du, det är egentligen vårt huvudmål. Det låter som något  
56 ekonomiskt (skratt).   
57 fler Det handlar inte om pengar eller några såna besparingar.  
58 S1 Vi vet att placerar man.  
59 S3 Så går vi in i det.  
60 S1 Så blir det oftast nåt surt efteråt..  
61 S3 Så att huvudsaken är att det vi går in i att hitta möjlighet till dialog  
62 och vad de kan leda fram till.  
63 Om de behöver flyttas på eller inte blir sekundärt.  
64 S4 Jag tycker jag brukar säga så här att min erfarenhet är att det brukar  
65 inte bli bättre av att man flyttar hemifrån.  
66 S1 På det här sättet.  
67S2 Dom placeringarna blir ju sällan lyckade de blir ju oftast jävligt dåliga.  
68 De placeringar som blir lyckade det är när man i dialog med föräldrar  
69 kommer fram till att det här kanske är bäst och att de kan backa sina  
70 ungdomar i den här placeringen, då blir det bra placeringar.  

Kommentarer till utdrag 2: Att återupprätta relationer och 
bygga broar 
I den här delen av intervjun fortsatte argumentationen för ett familje-
perspektiv. Den goda relationens betydelse var den grundläggande 
attityd som framhölls. Målet för arbetet var att i möjligaste mån arbeta 
för den goda relationens återupprättande och bevarande. Social-
tjänstens mål var att bidra till att skapa dialog mellan ungdomar och 
föräldrar. Därmed uttryckte de en negativ attityd till att medverka till 
att ungdomar och föräldrar separerade. 

S3 Grundtankar så där det kan vara att det är en sådan upptrap-
pad situation att man måste hitta en lösning för barnet hos en 
släkting eller något sånt, men att ändå inte släppa målet att man 
ska inte separera på det sättet att man ska jobba med det att man 
behöver varandra som supporters i livet och man liksom så va. 

Y: Att förhindra en dålig separation? 

S3 Ja, eller hur ska man förklara? 

S1 Jo, det kan man väl säga. 
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S3 Bidra till att hålla de här leden i dialog med varandra, bidra 
till kommunikation och öppna upp för samtal och möjliggöra 
det. Inte vara några som hjälper till att klippa liksom, utan mer 
jobba på dialog och möten, bygga broar. 

Det var S3 som gjorde den här programförklaringen som jag tolkar 
som överensstämmande med de tankar som det relationsorienterade 
synsättet bygger på. Det framgår av S3 argumentation att separationer, 
om de görs på ett felaktigt sätt, kan vara skadliga för ungdomen. S3 
använde återigen termen ”barn” när hon presenterade en attityd som 
tycktes utgöra ett viktigt fundament i gruppens arbetet. Detta språk-
bruk stärker bilden av den unga som ett hjälplöst barn som måste be-
handlas med största varsamhet och där separationer framställdes som 
något skadligt som inte var något ideal för det arbete som socialtjäns-
ten vill utföra. 

När S3 beskrev sin roll som socialsekreterare uttryckte hon stånd-
punkten att hon inte ville bidra till att ”klippa band”. I stället ville hon 
”bygga broar”. Hon framställde här teamets utgångspunkt att den goda 
relationen alltid är överordnad, oavsett ungdomens position eller 
livssituation i förhållande till föräldrarna. 

Jag uppfattar S3 argumentation i linje med ett relationsorienterat 
synsätt, men också som uttryck för ett synsätt som bär på spår av tron 
på myten om den goda familjen. En idealiserad bild av familjen som 
kontrasterades av socialsekreterarnas tidigare utsagor om ungdomarnas 
levnadsomständigheter i sina familjer. 

Med början på rad 18 i följde ett replikskifte mellan S2 den manliga 
socialsekreteraren och S1 gruppledaren. Han förde ett resonemang om 
vikten av att följa familjen i deras målformulering. Det var viktigt att 
fråga familjen vad de ville ha hjälp med. 

S:2 Mål, sedan tycker jag att det är viktigt att ta reda på vad fa-
miljerna själva vill. Målet om dom har som mål att de ska kunna 
bo tillsammans. Att det måste funka då måste ju det vara målet 
för det jobb som ska göras. 

S1: Om föräldrarna har målet att de inte ska bo tillsammans då 
är det inte målet. 

S3: Då blir det inte målet då blir det lite svårt. 

Här tolkar jag att S2 uttalande uppfattades av gruppen som felaktigt 
framställt och som S1 gick in för att korrigera. Det var uppenbart för 
henne att S2 förenklade resonemanget genom att beskriva ett exempel 
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på ett mål som en familj kunde ha som också som stämde väl överens 
med socialtjänstens mål. Men vad hände när familjen inte hade samma 
mål som socialtjänsten? Då markerade S1 att socialtjänsten inte kunde 
följa familjen mål. Det fanns gränser för hur följsamma man kunde 
vara i förhållande till familjerna och deras målformuleringar. Hon slog 
på detta sätt hål på myten som framfördes av S2 om att socialsekrete-
rarna i sin tjänstemannautövning kunde arbeta i full frihet och följa 
familjers uppdrag. En roll som mer påminde om en privatpraktiserande 
terapeuts yrkesroll än en myndighetsutövande tjänsteman. 

Gruppledarens markering av att S2 hade gjort en alltför orealistisk 
framställning rättades till genom S3:s neutraliserande replik. S4:s fort-
satta argumentation på rad 24 om dialogens överordnande betydelse 
och överbryggade den eventuella spricka i synsätt som framskymtade 
mellan gruppledaren och S2. Det framkom här att enighet utåt som 
grupp var viktigare än att fortsätta undersöka de olika synsätt som 
replikskiftet gav uttryck för. S2 slog sedan fast med början på rad 25 
den programförklaring som det redan rådde enighet kring att föräldrar 
alltid var huvudansvariga för sina ungdomar oavsett var de befann sig. 
Det var vägledande för hur socialtjänsten förhöll sig till både föräldrar 
och ungdomar. 

S4: Vilken lösning man än väljer, oavsett om man ska separera 
eller inte så ska det vara i dialog och samspel fortsatt att man 
inte ska bidra till att bryta. 

S2: Sen är ju utgångspunkten att det alltid är föräldrarna som har 
ansvar oavsett om ungarna bor hemma eller om man kommer 
fram till en annan lösning. Det är föräldrarna som har ansvaret. 

Intervjun övergick i att handla om vad arbetsgruppen gjorde när de 
ställdes inför en ung person som hade rymt och kastats ut hemifrån 
och som sökte hjälp hos socialtjänsten men vägrade att gå hem. 

Socialsekreterarna menade att den akuta situationen brukade lösa 
sig. Att ungdomen eller föräldrarna kunde hitta en provisorisk lösning 
av boendesituationen som att ungdomen exempelvis bodde hos en 
kamrat eller en flick- eller pojkvän. De lösningarna accepterades av 
socialtjänsten om föräldrarna också godkände den. De lösningarna 
ansågs också bättre än att ungdomen placerades på en institution eller i 
familjehem. Att medvetet undvika placeringar av ungdomar var något 
som teamet nu fortsatte argumentera för, med början på rad 37. Jag ser 
denna förklaring som en del av tankemodellen som den relations-
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orienterade modellen ingår i. Enligt den modellen ansågs det vara vik-
tigt att undvika placeringar av barn och ungdomar, eftersom de kunde 
få till följd att relationen mellan barnen, ungdomarna och föräldrarna 
försämrades på grund av den separation som placeringen i familjehem 
eller på institution resulterade i. 

S1: Så har det varit länge att vi undviker placeringar överhuvud-
taget. 

S4: Vi har inte sett att det brukar göra något gott. 

Y: Mm överhuvudtaget undviker ni att placera de här ungdo-
marna? 

S:2 Ofta tror jag att det kan motverka sitt syfte att placera på 
Ungdomsslussen alltså. Där finns det ungdomar med en liknade 
problematik och kan liksom förstärka den här känslan av utan-
förskap och jävlar vad illa jag har det. 

S5: Det trappar upp alla parter i familjen, man stadfäster det här 
att gå hemifrån. Det är en sak att markera det här vill jag inte 
vara med om. Men att stadfästa det genom att ge en annan bo-
ning än den som vi gemensamt har då. 

S2: Då går ju vi in och tar ställning också tänker jag. 

S5: Ja. 

S2: Du har det så jävla eländigt hemma så du. 

Gruppen föreföll enig i denna argumentation. Gruppledaren hade stad-
fäst principen och några av deltagarna byggde under den uttalade 
principen genom följande argumentation. 

Att undvika placeringar av ungdomar som har rymt eller kastats ut 
hemifrån var ingen ny strategi utan det var ett förhållningssätt som 
man enligt gruppledaren hade haft en längre tid. Förklaringen uppgavs 
vara att gruppen hade kommit fram till att placeringar av ungdomar 
utanför hemmet i familjehem eller institution bara var av ondo. Det 
förde inget gott med sig, varken för ungdomen eller för den övriga 
familjen. Placeringar kunde dessutom motverka sitt eget syfte. Det vill 
säga det kunde förvärra en redan akut situation för de inblandade. Det 
som var tänkt som vård och behandling och skydd för ungdomar 
kunde alltså vändas till sin motsats och bidra till att ungdomars nega-
tiva roll som avvikare förstärktes. Att ungdomar genom en placering 
fick sina farhågor besannade av socialtjänsten, att de hade det så dåligt 
hemma så att socialtjänsten var tvungna att placera dem. 
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Denna argumentation tolkar jag som ett implicit ställningstagande 
för att den unga hade begått eller blivit utsatt för en otillåten handling 
genom att rymma och genom att bli utkastad. Men det var viktigt att 
argumentera för att den handlingen skulle tolkas inom en familje-
orienterande ram, att socialtjänsten inte ytterligare genom sitt agerande 
skulle bidra till att familjen splittrades genom att placera ungdomen 
utanför familjen. Genom att vara i en slags outtalad ”maskopi” med för-
äldrarna tog socialtjänsten ställning för att de otillåtna handlingarna som 
ungdomen och/eller föräldrarna hade gjort sig skyldig till inte skulle 
leda till att det gavs legitimitet till att bryta upp familjen. Ungdomars 
och föräldrars otillåtna handlande fick inte leda socialtjänsten till att 
frångå den familjeorienterade principen och placera ungdomar. Det 
skulle leda till att ungdomar kunde tro att socialtjänsten tog ställning 
för dem i konflikten mot föräldrarna, att föräldrar kunde tro att det 
gick att abdikera från sin föräldraroll. 

S3 tog nu till orda i diskussionen och förde in argumentationen på 
ett annat spår. Rad 51. 

S3: Egentligen tycker jag inte om att vi pratar om att vi undviker 
placeringar, snarare vill jag prata om att vi jobbar på att återupp-
rätta relationer och hitta möjligheter till dialog eller så. Det bru-
kar i sig göra att det inte blir placeringar. Förstår du, det är 
egentligen vårt huvudmål. Det låter som något ekonomiskt 
(skratt). 

Soc:(flera) Det handlar inte om pengar eller några såna bespa-
ringar. 

Anledningen till hennes inhopp i argumentationen och byte av fokus 
och ämne kan vara att hon uppfattade argumentationen mot placer-
ingar som för principfast och att hon också kunde se det blottor och 
motsägelser som argumentationen ledde fram till. För att hjälpa sina 
gruppmedlemmar i reparationsarbetet med framställningen tog hon vid 
och förde in argumentationen på ett annat ämne: att återupprätta den 
goda relationen. Hennes slutsats blev att om gruppen kunde lyckas nå 
det målet behövde aldrig dåliga placeringar inträffa (Schiffrin 1994). 

Det framskymtade också att hon ville klarlägga att den argumenta-
tion som tidigare förts inte kom att missuppfattas som ett förtäckt sätt 
för socialtjänsten att minska sina ekonomiska kostnader genom att und-
vika placeringar av ungdomar. 

Hennes skratt tolkar jag som en avväpnande markör som öppnar 
upp för hennes reparationsarbete när hon sedan presenterade för grup-
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pen hur hon, när hon tog rollen som ”publik”, tolkade hur argumenta-
tionen kunde uppfattas. Hennes korrigering av gruppens felframställda 
argumentation fungerade och ledde till att ett flertal av gruppmedlem-
marna bekräftade att argumentationen mot placeringar av ungdomar 
som rymt och kastats ut hemifrån inte hade några ekonomiska motiv. 

Därefter tog gruppledaren ordet och stadfäste erfarenheten att pla-
ceringar inte bidrog till någon positiv lösning. Hennes replik ”det kom-
mer surt efter” kan tolkas så att insatsen inte gav den utdelning som 
socialtjänsten hade förväntat sig. 

S3 framhärdade på rad 59 i sin framställning om dialogens överord-
nade betydelse i arbetet. Om dialogen kunde upprätthållas blev frågan 
om var ungdomen skulle bo underordnad. 

S3: Så går vi in i det. 

S1: Så blir det oftast nåt surt efteråt. 

S:3 Så att huvudsaken är att det vi går in i att hitta möjlighet till 
dialog och vad de kan leda fram till. Om de behöver flyttas på 
eller inte blir sekundärt. 

S4: Jag tycker jag brukar säga så här att min erfarenhet är att det 
brukar inte bli bättre av att man flyttar hemifrån. 

S1: På det här sättet. 

S2: Dom placeringarna blir ju sällan lyckade de blir ju oftast jäv-
ligt dåliga. De placeringar som blir lyckade det är när man i dia-
log med föräldrar. Kommer fram till att det här kanske är bäst 
och att de kan backa sina ungdomar i den här placeringen då blir 
det bra placeringar. 

S4 bytte ämne igen i argumentationen och slog fast ett försök till ställ-
ningstagande som kan tolkas som ett försök till att lyfta fram en gene-
rell princip för teamet; att flytta hemifrån brukar inte avhjälpa proble-
met. Det vill säga, det var inte en lösning som socialtjänsten bedömde 
som verkningsfull för att kunna lösa de problem som ungdomen och 
deras föräldrar hade. 

Gruppledaren korrigerade ställningstagandet genom att flika in på 
det här sättet. Jag tolkar det som att hon menade att ungdomar inte blev 
hjälpta av att flytta hemifrån genom att placeras av socialtjänsten i famil-
jehem eller på institution. Det var inte ett giltigt sätt att flytta hemifrån. 

S2 avslutade argumentationen genom att återgå till att prata om pla-
ceringar som inte blev lyckade. Det preciserades inte vad en dålig pla-
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cering innebar. Utifrån vems perspektiv var den dålig? Vad betydde det 
att en placering var dålig? 

Hon angav att en lyckad placering var den som gjordes i dialog med 
föräldrarna. Av det uttalandet kan jag anta att en dålig placering var när 
socialtjänsten inte var i dialog med föräldrarna. Det vill säga det bekräf-
tade den tidigare argumentationen som teamet hade fört fram, att en 
överordnad princip i arbetet var att samarbeta med ungdomarnas för-
äldrar om hur ”familjeproblemet” med ungdomar som rymde och 
kastades ut hemifrån skulle lösas. 

Sammanfattande kommentarer 

Jag har i detta kapitel analyserat två gruppintervjuer med socialsekrete-
rare som arbetar inom Stockholms socialtjänst vid två olika Individ- 
och Familjeomsorgsenheter. De bägge intervjuerna representerar två 
olika arbetsmodeller som jag funnit typiska för socialtjänstens arbete 
med ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån. Dels den traditio-
nellt byråkratiskt orienterade arbetsmodellen, dels den familjeorienterande arbets-
modellen. 

I den traditionellt byråkratiskt orienterade arbetsmodellen låg tyngd-
punkten i arbetet på att utreda och åtgärda individuella ärenden där 
ungdomar som rymt och kastats ut hemifrån kommit till socialtjänstens 
kännedom. I den familjeorienterande arbetsmodellen var fokus på att 
se utredningsarbetet och förändringsarbete utifrån ett kombinerat per-
spektiv, där familjen var i centrum för både utredning och interventio-
ner. Socialsekreterarna såg som sitt huvudsakliga mål att arbeta med 
relationerna i familjen snarare än att fokusera på de ungas enskilda pro-
blem i samband med rymning och utkastning hemifrån. 

Syftet i detta kapitel har varit att utifrån dessa bägge gruppinter-
vjuer undersöka hur ungdomarna som rymt och kastats ut hemifrån 
framställdes och förstods i socialsekreterarnas berättelser utifrån frå-
gorna: Hur framställdes och förstods ungdomen i de bägge arbetsmodellerna? Hur 
framställdes och förstods fenomenet att rymma och kastas ut hemifrån av social-
sekreterarna? Hur framställde och förstod socialsekreterarna sin egen roll? 

Hur ungdomen framställdes och förstods i de bägge 
arbetsmodellerna 
I den traditionellt byråkratiskt orienterade arbetsmodellen framställdes 
ungdomarna som rymt och kastats ut hemifrån som en flytande och 



Kapitel 11 

 254 

svårbestämbar kategori. Det fanns ett flertal grupper av ungdomar som 
kunde räknas in i kategorin. En grupp som framhölls i berättelsen var 
de aggressiva pojkarna som var våldsamma mot sina mammor. Bilden 
som tonade fram av dem var att de var hotfulla, problematiska ungdo-
mar som var aggressiva och farliga. När inte föräldrarna klarade av att 
fostra ungdomen, trädde socialtjänsten in som en ställföreträdande 
kontrollant och fostrare, och ungdomen placerades på en institution 
eller i familjehem. Ungdomen framställdes som en individ med ett 
olämpligt beteende som tog sig uttryck i oacceptabla handlingar, där 
rymning kunde uppfattas som en i raden av icke accepterade handlingar 
som därför föranledde någon form av åtgärd från socialtjänstens sida. 

När gruppledaren använde ordet ”störd” för att beskriva ungdomar-
na använde hon ett språkbruk som kan tolkas som en ”common 
sense”-förståelse av dem. Att vara ”störd” anger i vid mening en av-
vikelse från det som kan betraktas som normalt, men preciserar inte på 
något sätt typen av eller karaktären på avvikelse. En vanlig definition av 
ungdomsproblem är att tolka ungdomars otillåtna beteende som ett 
resultat av individuella brister i utvecklingen och anpassningen. Proble-
men förklaras i termer av fysiska defekter, omognad, oförstånd och 
missanpassning. Detta synsätt individualiserar problemen genom att 
knyta dem till den enskilda individen och ger unga ansvaret för att vara 
orsaken till problemet.63 

De vuxnas behov prioriterades i bedömningen av insatser mot de 
unga. Att den barnavårdande praktiken präglas av ett föräldraperspektiv 
har också framkommit i tidigare forskning. Barns- och ungdomars per-
spektiv beskrivs i den forskningen som närmast osynligt (Egelund 1997; 
Parton, Thorpe & Wattam 1997; Östberg, Wåhlander & Milton 1999). 

I den familjeorienterade arbetsmodellen framställdes också ung-
domar som svårhanterliga. Det innebar svåra gränsdragningsproblem 
för socialsekreterare att veta hur man akut skulle hantera ungdomar 
som kom till dem för att de hade rymt och kastats ut hemifrån. Kom 
de akut och ville ha hjälp för att de inte kunde bo hemma var det svårt 
att få dem att flytta hem. Men att placera dem på en institution var 
heller ingen bra lösning. Ungdomar kunde tillfälligt få bo hos någon i 

                                                 
63  Förklaringar till ungdomars problem söks ofta i individorienterad teoribildning 

som den biomedicinska, i hjärnskador eller den psykodynamiska som exempelvis, 
bristande impulskontroll eller empatistörning (Ohlsson & Swärd 1994). När so-
cialsekreterarna använde språkbruket ”störd” antydde det att de använde sig av ett 
liknade individorienterat synsätt på ungdomsproblem. 
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nätverket om det var en lösning som föräldrarna också godkände. Ung-
domar sågs som en del av sin familj och inte som individer med rätt att 
själva förhandla med socialtjänsten. 

Det var gemensamt i de bägge arbetsmodellerna att ungdomar inte 
hade någon position som eget subjekt i förhållande till socialtjänsten. 
Även om en ungdom kunde uppsöka socialtjänsten och föra ett indivi-
duellt samtal med en socialsekreterare så agerade socialtjänsten inte en-
bart på uppdrag från dem utan endast i samverkan med vårdnadshavar-
na. Även i de fallet när de unga sökte socialtjänsten för att påvisa bris-
ter i omhändertagandet hos vårdnadshavaren hade de inte position som 
ett eget subjekt. 

Den ungas position framställdes som en icke-persons eller i en 
sidoposition. Ungdomar framställdes som underordnade i förhållande 
till föräldrar och socialtjänst. De hade inte status att själva kunna föra 
sin talan eller vara betrodda på så sätt att deras berättelse kunde be-
traktas som fullvärdig information i utredningsarbetet. 

I bägge arbetsgrupperna beskrevs ungdomarna mångtydigt. De be-
skrevs både vara manipulativa och förslagna samtidigt som de beskrevs 
som offer för svåra och destruktiva familjeförhållanden. 

Hur fenomenet att rymma och kastas ut hemifrån 
framställdes och förstods av socialsekreterarna 
I den traditionella byråkratiska arbetsmodellen var fenomenet rymning 
och utkastning hemifrån ett problem som hade blivit svårare för social-
tjänsten att åtgärda. Förutsättningarna för att hjälpa ungdomar som tog 
kontakt med socialtjänsten för att de inte kunde bo hemma och som 
hade rymt och kastats ut hemifrån hade blivit sämre. Tidigare kunde 
socialtjänsten hjälpa ungdomar som var i denna situation till ett eget 
boende i lägenhet. Denna lösning stod inte längre till buds annat än i 
enstaka undantagsfall. Problemet med ungdomar som hörde av sig till 
socialtjänsten för att de rymt och kastats ut hemifrån hade inte föränd-
rats. Däremot hade socialtjänstens möjligheter till åtgärd förändrats. 
För att en ungdom skulle kunna få flytta hemifrån och bli placerad på 
institution eller familjehem krävdes det att den unga skulle presentera 
”rätt” slags berättelse. Att som i det ovan beskrivna exemplet hänvisa 
till att man har det ”jävligt” hemma var inte ett godtagbart skäl, enligt 
socialtjänsten. I de fall ungdomen inte kunde producera ”rätt” slags be-
rättelse avslog socialtjänsten den ungas begäran om att få flytta hemifrån. 
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Det kan tolkas som att unga inte hade kulturell kompetens som 
berättare och inte ansågs vara tillräckligt kompetenta samtalspartner i 
förhållande till socialtjänsten. De kunde inte transformera sin berättelse 
så att innebörden av den passade in i den byråkratiska tolkningsramen64. 
Den institutionella ram som socialsekreterarna verkade inom uttryckte 
ett mångtydigt förhållningssätt till de unga. De betraktades inte som 
uppdragsgivare samtidigt som de hade access till socialsekreterarens tid 
och rum. Verksamhetens regler förblev outtalade för dem. 

Det uppstod en berättelsekamp mellan socialsekreteraren och den 
unga. Socialsekreteraren styrdes av sin outtalade hypotes om att flickan 
hade blivit utsatt för sexuella övergrepp. Socialsekreteraren försökte 
”hjälpa” henne att berätta ”rätt” slag berättelse. Men när flickan inte 
”klarade” det tydliggjordes socialtjänstens tolkningsföreträde som be-
dömare av vilka berättelser som var gångbara inom de institutionella 
ramar som socialsekreterare arbetar inom. 

Mishler (1986a, 1997) skriver att det kan vara svårt för en patient 
att både lyckas med att samarbeta med läkaren vad gäller dennes behov 
att ställa en diagnos och behandla och att berätta historien om sina 
problem så att den blir begriplig och sammanhängande för honom 
själv. På motsvarande sätt så förefaller det svårt för ungdomar att till-
sammans med socialtjänsten samkonstruera ”rätt” berättelse, som också 
har legitimitet och är godtagbar inom socialtjänstens institutionella ram. 

Rymningen som det berättades om i den traditionellt byråkratiskt 
orienterade arbetsmodellen, betraktades av socialsekreteraren som en 
oacceptabel handling som ledde till att flickans handlingsutrymme min-
skade. Socialsekreteraren hade tolkningsföreträde vad gällde innebörden 
                                                 
64  I en studie om barns berättelser under kvartssamtal mellan lärare, föräldrar och 

elever framhåller Adelswärd & Nilholm (1994) berättelsens socialiserande 
funktion för barnet. När barn lär sig berätta handlar det inte bara om att lära sig 
att realisera en berättelsestruktur. Berättandet har en vidare funktion i den me-
ningen att det också är kulturbärande. Vid studien av kvartssamtal visade det sig 
att vissa saker inte var lämpliga att berätta. Deltagarna i samtalet blev inblandade i 
förhandlingar om berättelsens lämplighet och hur man skulle handskas med inte-
gritetshotande situationer så att inte någondera parten behövde ”förlora ansiktet”. 
Den mångtydighet som kom till uttryck i förhållande till barns berättelser kunde 
ses som uttryck för den institutionella diskurs som skolan som institution repre-
senterade. Personliga berättelsers samspel med den kontext i vilken den framförs 
kan ses som led i ett komplext identitetsuppbyggande på många nivåer. Barn 
måste därför tillägna sig kulturell kompetens som berättare genom att rekonstru-
era institutionens outtalade antaganden och moraliska innebörd som framträder 
under samtalet (a.a.). 
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av den handlingen. Det fanns inget utrymme hos socialsekreteraren för 
alternativa tolkningar av rymningen. Att exempelvis se rymningen som 
en reaktion på den interaktion som flickan och socialsekreteraren hade 
varit inbegripna i (Labov 1982). Eller att se rymningen som ett sätt för 
flickan att skydda sig mot en hemmiljö som hon uppfattade som de-
struktiv. Att fysiskt eller psykiskt distansera sig från en destruktiv miljö 
var en vanligt förekommande skyddande faktorer som återfanns i 
Werner och Smiths (1992) forskning om risk och skyddsfaktorer. 

I den familjeorienterade arbetsmodellen framställdes fenomenet 
rymning och utkastning hemifrån som en händelse som tolkades inom 
en familjeorienterande ram. Rymning och utkastningen sågs inte som 
en individuell handling av ungdomen. Den tolkades inte heller som en 
fristående handling, utan framställdes som en handling som var kop-
plad till familjen och de relationer som familjemedlemmarna inbördes 
hade till varandra. Ungdomen sågs heller inte som en autonom individ 
som kunde hävda vissa rättigheter i förhållande till socialtjänsten. 
Istället framträdde bilden av ungdomen som en avhängig del av sin ur-
sprungsfamilj. Ungdomens position i familjen sågs som underordnad i 
förhållande till vårdnadshavarna, oavsett ungdomens ålder, mognad 
eller erfarenheter i familjen. Familjen framställdes av socialsekreterarna 
som både orsaken och lösningen till att ungdomar rymde och kastades 
ut hemifrån. Eftersom ungdomen inte hade en egentlig förhandlings-
position med socialtjänsten i den familjeorienterade arbetsmodellen 
argumenterade socialsekreterarna för en strategi där arbetet fokusera-
des på att återupprätta ett havererat föräldraskap. Fokus förflyttades 
från de unga till föräldrarna och familjen. Detta uttrycktes även i hand-
ling. Ungdomar som själva sökte hjälp hos socialtjänsten ”togs i hampan” 
och förflyttades hem till familjen igen. Ungdomar beskrevs ha svårt att 
förstå den institutionella struktur som de mötte när de hade rymt och 
kastats ut hemifrån, hur de skulle agera inom den, vad de kunde för-
vänta sig av den och vilken position de hade i förhållande till den. 

Socialsekreterarnas förståelse av sin egen roll 
Socialtjänstens uppgift beskrevs vara i den traditionellt byråkratiskt 
orienterade arbetsmodellen att kunna tolka och bedöma brytpunkten 
för ungdomars otillåtna handlingar och vidta åtgärder när handlingarna 
ansågs bryta mot det som uppfattades som den moraliska ordningen. 
Jag uppfattar att socialsekreterarna i den arbetsgruppen uttryckte en 
större vanmakt över arbetsuppgifterna än socialsekreterarna i den 
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familjeorienterade arbetsgruppen på så sätt att de inte själva uppfattade 
sig ha kontroll över skeenden i samband med dessa ärenden. Arbetet 
med att utreda, bedöma och bistå med insatser till dessa ungdomar 
beskrevs som ett ödesdrama, där de olika aktörerna hade sina bestämda 
roller. Processen rullade på utan att någon kunde sätta stopp och till slut 
kunde det hända att ungdomen blev placerad. Vid studier av berättelse-
strukturen i barnavårdutredningar visade det sig att den hade formen 
av ett ödesdrama och innehöll några huvudkaraktärer (Hydén 1995).65 

Jag uppfattar att det fanns en större tydlighet i den familjeorientera-
de arbetsmodellen kring hur socialsekreterarna framställde fenomenet 
ungdomar som rymde och kastades ut hemifrån. I den familjeorientera-
de arbetsmodellen argumenterade man för ett förhållningssätt gente-
mot ungdomar och föräldrar där det inte rådde någon tvekan om social-
sekreterarnas ställningstagande. 

Det fanns ingen tvekan om att fenomenet som sådant skulle tolkas 
inom det familjeperspektiv som präglade verksamheten. Det rådde 
också en tydlighet och enighet kring att socialtjänsten hade tolknings-
företräde gällande åtgärder man ansåg vara befogade när ungdomar 
rymde och kastades ut hemifrån. 

Ett av målen i den familjeorienterade verksamheten var att undvika 
separationer mellan föräldrar och ungdomar. Rymning och utkastning 
hemifrån tolkades som ett exempel på den typen av separationer som 
man uppfattade som destruktiva och som borde undvikas. Omhänder-
tagande av ungdomar som resulterade i en kortare eller längre placering 
på institution eller i familjehem var också något som den familjeorien-
terade gruppen inte ville medverka till. Den attityd som de argumen-
terade för var att ungdomars tillhörighet var i familjen och att social-

                                                 
65  Hydén (1995) kallar dem den olämplige/a, den tragiske/a och myndigheten. En 

beskrivning av arbetet med ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån tycks 
många gånger följa samma ritualiserade berättarstruktur som Hydén funnit i sin 
analys av barnavårdsutredningar. Strukturen beskrevs som att den unge uppfattas 
som den ”olämplige”. Modern fick rollen av ”den tragiska”, vars uppgift var att 
försöka stoppa ”den olämpliges” otillåtna handlingar. När hon inte ”klarade av ” 
den unge tog ”myndigheten” vid. ”Myndigheten” kunde bestå av flera instanser, 
som socialtjänsten, HVB-hem, §12-hem, polisen osv. ”Myndigheten” represente-
rade den moraliska ordningen. De kom in i berättelsen när ett moraliskt brott 
hade uppstått. I det här fallet framställdes det moraliska brottet i att ungdomen 
rymde och kastades ut hemifrån. “Myndigheten” lierade sig vanligtvis med ”den 
tragiska” som var mamman och vidtog åtgärder som bestod av ingripanden och 
insatser som polisingripanden, omhändertaganden och olika behandlingsinsatser.  
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tjänstens främsta uppgift var att medverka till att ungdomarna flyttade 
hem igen om de hade rymt och kastats ut hemifrån. När ungdomen be-
fann sig inom familjens kontroll kunde socialtjänsten medverka till 
olika familjeorienterade behandlingsinsatser, vars mål var att återupp-
rätta de abdikerade föräldrarna och återuppbygga de relationer som 
inte bedömdes fungera inom familjen. I de fall ungdomen placerades 
inom socialtjänstens försorg, tolkades det som ett misslyckande som 
inte skulle kunna bidra till en positiv utveckling för ungdomen. 

Ytterligare en intressant iakttagelse är att det föreföll vara fler 
likheter än skillnader mellan de bägge arbetsmodellernas förståelse och 
framställning av detta fenomen även om de familjeorienterade social-
sekreterarna argumenterar med större tydlighet kring dessa frågor. 
Bägge grupperna uppfattade det som illegitimt att rymma och bli ut-
kastad hemifrån. Bägge grupperna ansåg inte att ungdomar kunde vara 
självständiga subjekt i förhållande till socialtjänsten. Bägge grupperna 
uppfattade att de skulle vara på sin vakt mot ungdomar som kunde 
vara krävande och manipulera dem. Bägge grupperna hade som mål att 
”jobba hem” ungdomar även fast de också beskrev att ungdomar som 
lämnade hemmet på detta sätt ofta levde under svåra omständigheter 
där familjeförhållandena var otillfredsställande för dem. Att likheterna 
var fler än olikheterna mellan de bägge grupperna leder vidare till 
frågor som vilken betydelse inriktningen på arbetet egentligen har för 
synen på ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån. Är det istället 
de möjliga insatserna som socialsekreterare förfogar över som exem-
pelvis familjesamtal, relationsbearbetning och placering utanför hem-
met som har betydelse för hur man formar sin bild av ungdomar, av 
detta fenomen och vilka insatser som socialtjänsten kan bidra med? 
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Kapitel 12 

Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna avhandling var att genom studier av socialsekrete-
rares diskussioner i grupp upptäcka och förstå hur socialsekreterare 
framställde och förstod fenomenet ungdomar som rymmer och kastas 
ut hemifrån samt att studera vilken bild socialsekreterare hade och hur 
de artikulerade sig kring sitt arbete med denna grupp ungdomar. 

Dessutom var syftet att studera hur ärenden som av socialsekreterare 
bedömts tillhöra gruppen ungdomar som rymt och kastats ut hemifrån 
fördelade sig i förhållande till några bakgrundsvariabler. I avhandlingen 
undersöktes också hur fenomenet hade behandlats i tidigare forskning. 

Som ett kompletterande perspektiv innehöll avhandlingen också två 
fallstudier som beskrev fenomenet utifrån en ungdoms och en för-
älders berättelse om att rymma och kastas ut hemifrån. 

I detta avslutande kapitel kommer jag att föra en sammanfattande 
diskussion kring några av studiens viktigaste resultat, utifrån avhand-
lingens huvudsakliga syfte. 

Fenomenets karaktäristika  

och utsträckning 

Problemet med hemlösa ungdomar, gatubarn och så kallade ”run-
aways” och ”thrown-outs” är idag ett globalt fenomen som många na-
tioner har på sin dagordning att försöka lösa (Banaag 1997). 

I Sverige är detta i stort sett ett outforskat fenomen. Därför har det 
varit angeläget att i denna studie också undersöka tidigare internationell 
forskning om fenomenet, samt att ge en bild av dess karaktäristika och 
utsträckning, så som det framträder ur socialtjänstens perspektiv. 

Det finns olika benämningar på ungdomar som lämnar sitt hem på 
ett för samhället icke accepterat sätt, genom att exempelvis rymma och 
kastas ut hemifrån. Ungdomarnas ålder och platsen där ungdomar 
vistas kan många gånger vara avgörande för hur dessa ungdomar kom-



Sammanfattande diskussion 

 261 

mer att kategoriseras och definieras. En ungdom som vistas ”på gatan” 
och är över 18 år betraktas som hemlös i Storbritannien. Ungdomar i 
samma land som är under 16 och lämnar sitt hem betraktas som rym-
mande och utkastade ungdomar. I Sydamerika eller i forna Östeuropa 
hade förmodligen de unga oavsett ålder som vistas ”på gatan” katego-
riserats som gatubarn. I Stockholm hade ungdomen, om den kommit 
till socialtjänstens kännedom, kategoriserats och definierats som en 
bland alla andra ungdomsärenden som den sociala barnavården arbetar 
med. Relationsproblematik mellan förälder och ungdom hade varit det 
som hade lyfts fram som karaktäristiskt för dessa ärenden och det 
fokus det sociala arbetet skulle riktas mot. Att rymma och kastas ut 
hemifrån är inte en händelse som förefaller leda till någon särskiljande 
behandling bland ungdomsärenden i den sociala barnavårdande utred-
ningsproceduren. 

Forskningen har dock visat att oavsett olika benämning på ung-
domar som har lämnat hemmet på detta för samhället ej godtagbara 
sätt, så är deras livsomständigheter likartade. De kommer från miljöer 
där de har utsatts för våld, försummelse och övergrepp. När de har 
lämnat sitt hem ökar risken för ytterligare övergrepp, hemlöshet och 
kriminalitet. Forskningen har också visat att det är vanligare att flickor 
rymmer och kastas ut hemifrån än pojkar. Forskning om ungdomars 
förändrade flyttningsmönster påvisar också att det är fler flickor än 
pojkar som lämnar hemmet på grund av en problematisk hemmiljö och 
därefter hamnar i en ny riskfylld livssituation (Jones 1995). 

Etablerandet av idén om den förlängda ungdomstiden och sam-
hällets minskade ansvarstagande för ungdomars övergång till vuxen-
livets olika arenor, med ett ökat kvarboende hos föräldrarna som följd, 
tycks skapa spänningar mellan ungdomar och föräldrar i familjen (SOU 
2001:54; Mørch 1996; Jones 1995). För ungdomar som lever i familjer 
som har en problematisk bakgrund tycks strategin kunna vara att lämna 
hemmet trots att ungdomen av samhället inte anses ha godtagbara skäl 
för det. Att flytta hemifrån ”för tidigt” förefaller bland socialsekretera-
re i Stockholm precis som i Jones studie (a.a.) kunna leda till misstänk-
samhet mot de unga och hans eller hennes motiv snarare än att hand-
lingen leder till att ungdomar får tillgång till eget stöd från socialtjän-
sten. Ett uteblivet stöd till de unga kan, påpekar Jones, leda till svårig-
heter för dem att etablera sig på vuxenlivets arenor och i värsta fall till 
hemlöshet på längre sikt (a.a.). 
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I individuella intervjuer med socialsekreterare i 96 ärenden där en 
ungdom rymt och kastats ut hemifrån, framkom att rymning och ut-
kastning inträffade i åtta procent av samtliga ungdomsärenden. Ande-
len ärenden varierade avsevärt mellan olika socialdistrikt. Denna varia-
tion kan förstås utifrån att socialsekreterare på olika distrikt hade olika 
definitioner och erfarenheter av detta sociala fenomen. Hur många 
ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån i Sverige finns ingen 
kunskap om i nuläget. 

Av socialsekreterarnas beskrivning framkommer att ungdomar med 
invandrarbakgrund var överrepresenterade i materialet. Det var också 
dubbelt så vanligt att flickor rymde och kastades ut hemifrån. Ungdo-
marnas familjebakgrund kännetecknades av en hög konfliktnivå, rela-
tionsproblem och ett auktoritärt uppfostringsmönster. Våld var ett van-
ligt inslag i dessa familjer. Våldet riktades både mot den unga från för-
äldrarna och mot föräldrarna från ungdomen. Våldsproblematiken var 
speciellt vanlig i invandrarflickornas familjebakgrund. I 14 av 33 fall 
hade invandrarflickor som rymt och kastats ut hemifrån erfarenhet av 
övergrepp, misshandel och i några fall mordhot. 

Bland ungdomarnas egna problem dominerade svårigheter i skolan. 
Andra problemområden som nämndes var missbruk, rymning, ute-
spring, sexuellt utåtagerande beteende och prostitution. I elva flickären-
den och två pojkärenden presenterades ingen problembild hos ungdo-
men som framträdde i samband med denna händelse. Flertalet ungdo-
mar placerades inom dygnsvården efter att de hade rymt och kastats ut 
hemifrån. Bara ett fåtal ungdomar kunde flytta hem igen efter rymning-
en och utkastningen. Dessa resultat tyder på att socialtjänstens inten-
tion att ”jobba hem” ungdomar inte alltid kunde genomföras. Resultaten 
från annan forskning pekar också i riktningen att det under 1990-talet 
har skett en ökning av institutionsvård för ungdomar inom den sociala 
barnavården (Sallnäs 2000; Lundström & Vinnerljung 2001). 

En majoritet av ungdomarna uppfattades av socialsekreterare som 
att de hade rymt hemifrån. I ungefär en fjärdedel av samtliga ärenden 
rådde dock en osäkerhet om ungdomen hade rymt eller blivit utkastad 
hemifrån. I en studie från Storbritannien (Stein 1999) visade det sig att 
19 procent av ungdomarna som hade rymt hemifrån sa att de hade 
blivit tvingade att lämna sitt hem. Det förefaller även i denna studie att 
vara svårt för socialsekreterare att avgöra om de unga hade rymt eller 
blivit utkastade hemifrån. En ung person som rymde hemifrån kunde 
samtidigt, enligt socialsekreterares beskrivningar, känna sig tvingad att 
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lämna hemmet och en som kastades ut kunde tidigare självmant ha 
lämnat hemmet. Dessutom kunde föräldrar och ungdomar ge händel-
sen olika innebörd och tolka det som hade inträffat mellan dem på 
olika sätt. Det kunde vara oklart för socialsekreterare vad som egent-
ligen hade utspelat sig mellan ungdomen och föräldrarna i samband 
med dessa händelser. Svårigheten att tolka vad som hade inträffat 
mellan ungdomen och föräldern, vem som hade avvisat vem, framträdde 
också tydligt i både den unges och förälderns berättelse i denna studie. 

Ungdomar som lämnar hemmet på detta sätt och som kommer till 
socialtjänsten kännedom förefaller således utgöra en av de grupper 
ungdomar som placeras inom den sociala barnavårdens dygnsvård, 
även om avsikten hos socialsekreterarna ofta var en annan. När 
ungdomar är över 15 år ökar risken att de omhändertas och placeras 
utifrån sitt eget beteende. I Lindéns studie (1998) inom Barn i Kris-
projektet visade det sig att dubbelt så många flickor som pojkar 
placerades i familjehem på grund av eget beteende. Problemen 
manifesterades i konflikter med mamman och mammans nya partner. 
Förutom dessa konflikter lades de ungas utåtagerande beteende därtill 
som skolk, rymning, missbruk och kriminalitet. Det var det egna 
beteendet hos flickorna som utgjorde det direkta skälet för social-
tjänsten att gripa in och placera dem utanför hemmet. Rymning 
förefaller vara en handling som inom socialtjänstens tolkningsram 
betraktas som ett beteende som kräver samhällets ingripande. För 
flickor angavs i 61 procent av samtliga placerade flickor just rymning 
och vagabondering som skäl till att man sökte vård för deras del inom 
LVU-vården och på §12-hem (Sarnecki 1995). 

På så sätt, genom att transformera om rymningen till ett kriterium 
för omhändertagande, lägger socialtjänsten skulden på flickorna själva 
för en handling som många gånger kan kopplas till en hotfull och farlig 
uppväxtmiljö (Chesney-Lind & Shelden 1992; Andersson 1996). 

Att det var så få unga som fick del av alternativa former av stöd-
boende efter rymning och utkastning kan förstås som ett uttryck för att 
det råder brist på boendealternativ som inte är institutionsvård eller 
familjehem för ungdomar som inte kan bo hemma och som social-
tjänsten kommer i kontakt med (Socialstyrelsen1998b). 
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Hur fenomenet att ungdomar rymmer och 

blir utkastade hemifrån förstås av 

socialsekreterare i Stockholms kommun 

En viktig del i socialsekreterarnas förståelse av fenomenet var att de-
finiera vilka ungdomar som kunde inkluderas i kategorin ungdomar 
som rymde och kastades ut hemifrån. Det var en svår uppgift som inte 
hade några självklara svar. Det var svårt för socialsekreterarna att uttala 
sig om hur stor gruppen var, om den exempelvis hade minskat eller 
ökat. Vad som utmärkte gruppen och dess distinktioner mot andra 
ungdomar som socialsekreterare kom i kontakt med. Trots denna 
osäkerhet om gruppens karaktäristik, beskrevs fenomenet att ha ökat 
eller vara konstant i omfattning. Gruppen beskrevs bestå av företrädes-
vis ”starka” flickor som var i konflikt med sin mamma och ungdomar 
med invandrarbakgrund. Ett fenomen, som enligt socialsekreterarna 
hade ökat och som beskrevs ha beröring med det studerade fenomenet, 
var föräldrar som hörde av sig till socialtjänsten och sökte hjälp för att 
de inte kunde eller ville bo tillsammans med sin tonåring längre. De be-
dömdes kunna tillhöra en riskgrupp, där en rymning och utkastning 
skulle kunna ske. 

Socialsekreterarna hade vaga begrepp om vilka ungdomarna var 
som rymde och kastades ut hemifrån. Det fanns inga fasta ramar eller 
kunskap som formade denna klientgrupp. Gränserna mellan att tillhöra 
denna klientgrupp eller någon annan var flytande, oklar och föränder-
lig. Själva handlingen att rymma och kastas ut gavs inte någon annan 
kvalitativ innebörd än andra diagnostiska kategorier som asocialitet, 
kriminalitet, missbruk eller övergrepp. Handlingen kom på så sätt att 
definieras som ett avvikande beteende som skulle behandlas som alla 
andra problem som socialtjänsten hade att hantera, och kom därmed 
att transformeras om och förklaras som individuella brister hos ungdo-
men och föräldrarna. 

Svenssonlivet som ideal 
I forskning om socialtjänstens arbete med ungdomar har det framkom-
mit att socialsekreterare har en individ- och problemorienterad syn på 
sociala avvikelser i sitt arbete. Målet i det sociala arbetet med avvikelsen 
hos ungdomar är att det ska leda till en normalisering av ungdomen. 
Förändring mot ökad normalitet hos ungdomen beskrivs i forskningen 
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som sociala tecken vars främsta egenskap utgörs av skötsamhet. Det 
vill säga att leva ett ”Svenssonliv”, ha ett arbete, ordnad fritid och så 
småningom leva i en kärnfamilj. Denna normalitetsdiskurs bygger på 
ett avståndstagande från ungdomars egen kultur och dess uttryck och 
ses som hinder för vuxenblivandet och normalitet (Öhlund 1997). 

Ett liknade tankemönster fanns hos socialsekreterarna även i denna 
studie, när de resonerade om ungdomar som rymde och kastades ut 
hemifrån. Den värdering som artikulerades av socialsekreterarna var att 
det ansågs som ”normalt” för ungdomar i storstad66 att bo med sin 
familj under den tid de studerade och föräldrarna fortfarande hade för-
sörjningsansvar. Detta trots att de hade kunskap om att ungdomar som 
rymde och kastades ut hemifrån många gånger hade lång erfarenhet av 
problem i familjebakgrunden. Handlingen åtgärdades i första hand ge-
nom att socialtjänsten försökte införliva ungdomarna i sina familjer 
igen. Unga som hade ”problem” med sina föräldrar skulle i första hand 
få stöd att lösa de problemen. I andra hand kunde andra insatser som 
institutionsplacering prövas, om inte konflikterna mellan ungdom och 
förälder löstes upp. 

Socialsekreterares handlingsstrategi i förhållande till dessa ungdo-
mar var att transformera om dem till klienter som kunde inordnas un-
der kategorin ungdomar med beteendeproblem eller asociala ungdo-
mar. Klientelet måste passa någorlunda bra in i de mer eller mindre 
trånga administrativa kategorier som socialtjänsten som organisation 
tillhandahåller (Johansson 1997 s. 69). 

Socialsekreterarna förstod fenomenet med att rymma och kastas ut 
hemifrån framförallt som ett relationsproblem i familjen. Inställningen 
hos socialsekreterarna var att ungdomarna hade varit med om många 
svåra erfarenheter i sina familjer som fysiska och psykiska övergrepp 
eller att de var övergivna och rejekterade av sina föräldrar. Handlingen 
att rymma hemifrån kunde därför förstås som en konsekvens av över-
givenhet och ett led i ett ömsesidigt avvisande mellan föräldrar och ung-
domar. Att ta till våld var ett vanligt mönster som ungdomar och för-
äldrar använde sig av i sitt försök att lösa konflikterna mellan sig. Ett 
hårdare samhällsklimat ansågs också leda till att föräldrar inte orkade 
med sina ungdomar och önskade att socialtjänsten skulle ta över fostrar-

                                                 
66  Ungdomar som växer upp på landsorten utan ett gymnasium i närheten har möj-

lighet att flytta hemifrån med ekonomiskt stöd av samhället vid 16 års ålder. Vad 
som betraktas som ”normalt” tycks delvis vara beroende av om man bor i stad 
eller på landsbygden. 
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rollen. Att lösa sina konflikter på ett våldsamt sätt var ett utmärkande 
drag i familjer där ungdomen rymde och kastades ut hemifrån. Där 
fanns en oförsonlig inställning både hos föräldrarna och hos ungdo-
marna, enligt socialsekreterarna. Rymningen och utkastningen sågs som 
tecken på en onormal frigörelse en allvarlig signal om problem i fa-
miljerelationerna. Det ideala sättet att frigöra sig, enligt socialsekrete-
rarna, var att föräldrarna på ett kontrollerat sätt skapade ett avstånd till 
ungdomarna så att de kunde fortsätta bo under samma tak utan kon-
flikter, trots en ökad autonomi hos ungdomen. När ungdomar med in-
vandrarbakgrund rymde och kastades ut hemifrån förstod socialsekre-
terarna det som en kulturkonflikt där olika värderingssystem och tradi-
tioner kom i kollision med varandra. I samband med dessa kulturkon-
flikter kunde ungdomar frigöra sig från familjens gamla traditioner och 
värderingar genom att driva sin sak mot föräldrarna och försöka stärka 
sin förhandlingsposition genom att söka hjälp från socialtjänsten. Flickor 
som kom från familjer med invandrarbakgrund kunde drabbas av en 
hård kontroll och disciplinering, där de tvingades till olika restriktioner 
i sina levnadsmönster för att föräldrarna skulle kunna skydda dem mot 
”faror” i den svenska kulturen. Flickor kunde stängas inne, skickas till-
baka till sina hemländer, bli misshandlade och till och med mordhotade 
som straff  för överträdelser, enligt den egna familjens normer. Ungdo-
mar med invandrarbakgrund drabbades värre än svenska ungdomar om 
de hamnade i en intressekonflikt med sina föräldrar. Risken var stor att 
de uteslöts ur familjegemenskapen om de inte anpassade sig efter 
familjens regler. Genom att understödja att ungdomarna som hade in-
vandrarbakgrund flyttade hem igen efter en rymning och utkastning bi-
drog socialtjänsten till att ungdomen inte ställdes utanför släktens ge-
menskap, vilket framhölls som ett viktigt mål. Om ungdomen däremot 
placerades ansågs den risken vara större. Att framhålla ungdomarnas 
rättigheter att som individer få forma sina egna livsprojekt i förhållande 
till sina föräldrar var däremot en föreställning som inte framhölls av 
socialsekreterarna. 

Att jobba hem ungdomarna 
Att enbart lyssna på ungdomars berättelser utifrån deras perspektiv var 
inte en framkomlig väg att gå för socialsekreterarna. Socialsekreterarna 
beskrev att de främst arbetade utifrån ett familjeperspektiv och att 
deras mål med arbetet med ungdomar som rymde och kastades ut 
hemifrån var att ungdomarna skulle ”jobbas hem”. Det innebar att kärnan 
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i det arbete som socialsekreterarna utförde eller som de uppdrog till 
andra sociala inrättningar att genomföra var att arbeta med samspelet 
mellan ungdomar och föräldrar. 

De sociala tekniker man använde sig av var samtal som skulle leda 
fram till att ungdomar och föräldrar kunde återförenas. Även om ung-
domar efter olika former av samtal vägrade att flytta hem och hade pla-
cerats på en institution, kunde målet kvarstå; ungdomar och föräldrar 
skulle återförenas och kunna leva under samma tak. 

Socialsekreterare varken uppfattade eller diskuterade det faktum att 
deras professionella uppgift innehöll inslag av myndighetskontroll i för-
hållande till ungdomarna och deras föräldrar. De såg som sin främsta 
uppgift att genom samtalet kunna bearbeta relationen mellan föräldrar 
och ungdomar och på så sätt kunna rehabilitera ungdomars och för-
äldrars sargade relationer. 

Att ungdomar och även föräldrar kom med ett annat uppdrag till 
socialtjänsten där de önskade praktisk hjälp med bostad eller ekono-
misk försörjning för de unga uttrycktes som ett dilemma för social-
sekreterarna. Socialtjänstens uppgift var inte att lösa ungdomars pro-
blem med att få tillgång till bostäder och på så sätt flytta hemifrån. De 
såg istället som sin främsta uppgift att, med samtalets hjälp, behandla 
och bearbeta de relationsproblem som stod i vägen för att ungdomen 
även fortsättningsvis skulle kunna bo hemma. När behandling och re-
habilitering inom socialtjänstens öppna verksamhet inte räckte till, kun-
de uppgiften att bearbeta relationen mellan ungdom och förälder dele-
geras till en institution eller ett familjehem. Detta innebar att ungdo-
men placerades på frivilliga grunder eller med hjälp av tvång. 

Socialsekreterares bild av den unge 
Socialsekreterarna framställde unga som rymde och kastades ut hem-
ifrån som offer för svåra livsomständigheter men det fanns också inslag 
av att de sågs som förslagna och manipulativa individer som försökte 
utnyttja systemet på olika sätt för att nå sina egna syften. Ungdomarnas 
utsagor om föräldrarna, hemmiljön och deras egen livssituation gavs 
liten trovärdighet. Socialsekreterarnas misstänksamma inställning till 
vad de unga berättade speglade deras osäkerhet om ungdomars posi-
tion som förhandlingspartner i förhållande till socialtjänsten. Den 
egentliga förhandlingsparten i socialsekreterarnas föreställning var ung-
domars vårdnadshavare. Samtalen med den unga personen kunde be-
traktas som ett förspel till den egentliga förhandlingen mellan ung-
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domens vårdnadshavare och socialsekreteraren. Den unge fick en sido-
position eller en ickeposition i förhandlingen. I intervjun med P fram-
kom exempelvis att socialtjänsten gav honom legitimitet som upp-
dragsgivare när han tog med sin äldre bror till socialtjänsten som en 
extra förstärkning. När han själv sökte hjälp blev han hänvisad tillbaka 
till sin familj. Det framkom i empirin en misstänksamhet mot andra so-
cialarbetare, till exempel skolkuratorer, vilka betraktades som naiva och 
partiska i förhållande till de unga eftersom de valde de ungas perspek-
tiv. Det kunde leda till svårigheter för socialtjänsten i form av ökad an-
del anmälningar utifrån ett för socialtjänsten orealistiskt perspektiv. 
Skolkuratorerna invaggade ungdomar i tron att de skulle få hjälp med 
att flytta hemifrån. 

Det fanns också en föreställning hos socialsekreterarna om att ung-
domarna de mötte var i behov av vård, stöd och behandling. De hade 
skadats av sin uppväxt och behövde professionell hjälp för att komma 
vidare i livet. Behandlingen av ungdomarna skulle företrädesvis ske 
inom familjens ram, tillsammans med föräldrar och syskon, som sågs 
delaktiga i de skador som ungdomen hade. Ett liknade synsätt där ung-
domar sågs som skadade men utvecklings- och formbara, var också 
vanligt företrätt bland studenter som utbildade sig till socialpedagoger 
och bland de som redan arbetade som socialpedagoger med ungdomar 
inom institutionsvården (Borgström 2001). Detta synsätt diskuteras av 
barndomssociologerna James, Jenks & Prout (1998) som presociolo-
giska konstruktioner av barn och barndom, där barnet ses som ett ob-
jekt i vardande, som någon som står på tillväxt, utan inflytande eller 
makt att handla innan vuxen status har uppnåtts. Utifrån denna tanke-
modell är det naturligt att inte se barnet eller ungdomen som ett sub-
jekt med aktörsstatus. Om ungdomen blivit ”feluppfostrad” och behö-
ver korrigeras är det något som inte direkt rör ungdomen utan egentli-
gen är en angelägenhet för föräldrarna och staten (a.a.). 

En barn- och ungdomsverksamhet utan ungdomsperspektiv 
Att socialtjänsten inte enbart kunde företräda ungdomarna var något 
som artikulerades som ett dilemma som det inte fanns någon lösning 
på inom de institutionella ramar som socialsekreterarna arbetade. De 
uppfattade som sin självklara uppgift att i första hand samarbeta med 
vårdnadshavarna, även i de fall det fanns brister hos vårdnadshavaren i 
omsorgen om ungdomen eller då ungdomen behövde skydd. Att arbe-
ta utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv var en oartikulerad tanke 
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som gavs litet utrymme i socialsekreterares förståelse av fenomenet. 
Ungdomar som rymde och blev utkastade hemifrån kunde ställa social-
sekreterare inför en svårhanterlig situation och genom sin handling ge-
stalta inte bara sin egen utsatthet utan också socialsekreterarnas dilem-
ma och svårighet med att ge unga en egen position och röst i arbetet. 
Även om de unga kunde få en uppfattning om att de hade tillträde till 
socialsekreteraren, kunde boka tid hos dem och föra samtal med dem, 
visade det sig att deras position som självständiga klienter med rätt att 
formulera ett uppdrag som de kunde få hjälp med egentligen inte 
fanns. De hade inte legitimitet att föra sin egen talan och att företrädas 
av socialtjänsten. Eftersom det inte finns några juridiska hinder att ge 
ungdomar över femton år en egen position och därmed kunna föra sin 
egen talan, måste detta handlande förstås utifrån andra tolkningsramar. 
En möjlig tolkning kan vara att den familjeorienterade synen har fått så 
starkt inflytande att det därför uppstår ett dilemma för social-
sekreterarna när de hamnar i en situation där de möter en ungdom som 
uppfattar sig vara i en intressekonflikt med sina föräldrar och som 
önskar bli företrädd av dem. Även om den sociala barnavården har 
som främsta uppgift att se till barns och ungdomars omsorg och skydd 
är det inte givet att så sker i praktiken. Åtskillig forskning har visat på 
socialtjänstens problem med att uppfylla de åtaganden som ett barn-
perspektiv innebär och att barn och ungdomar i hög utsträckning är 
frånvarande som subjekt i en verksamhet vars arbete är till för dem 
(Egelund 1997; Andersson 2000 ; Cederborg & Karlsson 2001). 

Egelund har skrivit att det finns en professionalitet inom social 
barnavård som visas upp vid ”fest” och en som används i ”vardagen”. 
Goffman använder begreppen ”front stage” och ”back stage” för att 
beskriva de olika förhållningssätt som kan finnas i en och samma orga-
nisation. Med hjälp av dessa begrepp kan jag konstatera att ungdoms-
perspektiv är något som talas om och hålls fram i retoriken, men att 
ungdomars position förefaller osynlig i de vardagliga handlingar som 
utförs i det sociala barnavårdande arbetet med dessa ungdomar. Lite 
tillspetsat kan man kanske uttrycka det så att denna studie visar att ung-
domarnas position är en ickeposition. De har ännu inte kommit upp på 
”scenen” och kan därför varken befinner sig på den (”front stage”) 
eller bakom den (”back stage”). När ungdomarna vill ta plats på 
”scenen” tycks det skapa problem för socialtjänsten. Socialsekreterare 
försöker lösa dessa problem genom att introducera föräldern som sam-
arbetspartner. På så sätt transformeras ungdomars försök att få en egen 
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förhandlingsposition i förhållande till socialtjänsten om; de återgår till 
att blir en del i sin familj, där socialtjänsten tillsammans med föräldrar-
na, är de som har makt, kontroll och tolkningsföreträde över de unga. 
Ett familjeorienterat synsätt blir på så sätt ett maktredskap för social-
tjänsten, vars teknik används till att införliva ungdomen i familjen så 
långt det är möjligt. När detta inte är möjligt längre, tar samhället vid 
som ställföreträdande fostrare i form av placering på institution eller 
familjehem. Denna strategi - att placera ungdomar som rymmer och 
kastas ut hemifrån inom den sociala barnavårdens olika institutioner 
eller i familjehem - leder inte heller alla gånger till att ungdomen blir 
kvar på institutionen eller i familjehemmet. Tonåringar med erfarenhet 
av att i uppväxten ha rymt och kastats ut hemifrån löper tydligt ökad 
risk att få vara med om eller skapa ett sammanbrott om de placeras 
exempelvis i fosterhem. Av alla placeringar som görs på HVB-hem och 
i familjehem, leder 30 procent till sammanbrott (Vinnerljung, Sallnäs & 
Kyhle-Westermark 2001). 

De två vanligaste handlingsstrategierna som socialsekreterare an-
vände sig av var att med hjälp av samtal återanpassa ungdomen till sin 
familj eller, om det misslyckades, placera ungdomen i en annan familj 
eller på institution Det förefaller vara insatser som kan leda till ytterligare 
rymningar, utkastningar och sammanbrott i placeringen av ungdomen. 
Det som ungdomarna själva vill ha hjälp med, att flytta hemifrån, var 
en åtgärd som socialtjänsten inte såg som sin uppgift att hjälpa till med. 
Att flytta hemifrån innan ungdomar hade ”rätt” ålder inne, eller kunde 
ange ”rätt” skäl definierades därför av socialsekreterarna som en illegi-
tim handling. Denna handling måste tranformeras om till ett relations-
problem inom familjen. Detta problem utspelade sig och krävde sin lös-
ning inom familjen mellan företrädesvis den unga och en ensamstående 
moder. Med familjeperspektivet som den huvudsakliga tolkningsramen 
som socialtjänsten använde sig av sattes därmed familjen i centrum bå-
de som skapare och lösare av den här sociala problematiken. 

I fallstudien av två olika socialsekreterargruppers arbetsmodeller 
framkom att likheterna var större än skillnaderna mellan grupperna i 
hur de såg på ungdomen, på sin egen roll och på fenomenet att rymma 
och kastas ut hemifrån. Hur kan denna likhet mellan arbetsgruppernas 
förståelse av fenomenet förstås? Är det socialtjänstens möjliga insatser 
som också blir styrande för hur socialsekreterare förstår fenomenet? Är 
familjeperspektivets självklara dominans ett uttryck för att familjen i 
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första hand ses som ansvarig för ungdomars livsvillkor även när de 
unga försöker distansera sig från sina familjer? 

Vad ska ske för att den sociala barnavården ska ge barn och 
ungdomar ”plats på scen”? 
I diskussionerna om hur ett barnperspektiv ska kunna införlivas i 
socialsekreterares arbete framkommer det att socialsekreterare saknar 
kunskap om hur de ska tala med företrädesvis små barn (Socialstyrel-
sens 1999:2). Även ungdomar tycks drabbas av denna bristande kun-
skap. Tidigare forskning har pekat på bristerna inom den sociala barna-
vården vad gäller ungdomsarbetet och att de insatser man använder sig 
av är begränsade. Detta trots att ungdomar utgör den huvudsakliga 
klientgruppen inom den sociala barnavården och inte de små barnen 
som man ofta kan tro (Claezon 1987). Denna studie bekräftar ett 
bristande ungdomsperspektiv inom socialtjänsten och en brist på 
utvecklandet av insatser i form av stöd och hjälp till ungdomar utifrån 
deras egna formulerade behov. Vad gäller ungdomar som är i åldern 
mellan 13 och 18 år kan inte problemet med ett bristande ungdomsper-
spektiv vara att socialsekreterare inte vet hur de ska kommunicera med 
ungdomar. En möjlig väg att förstå svårigheten med att införliva ett 
ungdomsperspektiv i verksamheten är att förstå mer om de inneboende 
motsättningar som finns inbyggda i socialtjänstens organisation. 

Att förändra sitt perspektiv, det vill säga att se på ett problem på ett 
annorlunda sätt, är inte något som socialsekreterare kan åstadkomma 
utan att olika organisatoriska inneboende motsättningar och dilemman 
kommer i dagen och ifrågasätts. Egelund tar i sin avhandling (1997) 
upp några av den sociala barnavårdens inneboende motsättningar. Hon 
skriver om den lösa kopplingen som finns i organisationen mellan de 
mål som den ska uppfylla och vad man faktiskt gör i praktiken, organi-
satoriska svårigheter som också beskrivits i annan forskning om barn 
och ungdomsvård (Sallnäs 2000; Levin 1998). Egelund (a.a.) skriver att 
den sociala barnavården har många andra uppdragsgivare och intres-
senter än barn och ungdomar. De har många herrar att tjäna, skriver 
hon, som lagstiftare, politiker på nationell och kommunal nivå, repre-
sentanter för myndighetsgranskning som läns- och socialstyrelse, andra 
samarbetspartner som institutioner, barnpsykiatrin och polisen, kom-
munala och fackpolitiska organisationer samt klienterna. I denna kors-
eld av olika krav och förväntningar är det inte svårt att se att vardags-
praktiken blir fylld av dilemman, där klienterna som har minst makt, i 
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egenskap av föräldrar, barn och ungdomar, många gånger kommer att 
dra det kortaste strået (Egelund 1997 s.339). 

Socialsekreterare har heller inte fått vägledning i förarbeten eller i 
utredningar hur till exempel gränsdragningsproblem mellan ungdomars 
inflytande och vårdnadshavares ansvar vid intressemotsättningar mellan 
föräldrar och ungdomar ska lösas (SOU 2000: 77). Om socialsekre-
terare i praktiken verkligen förväntas arbeta utifrån ett ungdomsper-
spektiv i dessa frågor innebär det att lagstiftare och andra samhällsföre-
trädare måste tydliggöra och konkretisera vilka implikationer en sådan 
perspektivförändring kan komma att få för socialtjänsten och för för-
äldrar och ungdomar. 

Antony Giddens (1997) har beskrivit att vår senmoderna tid bland 
annat utmärks av reflexivitet. Att det i vårt samhälle finns en stark till-
tro till de olika terapeutiska kulturer som utvecklas i kölvattnet av den 
reflexiva processen. Inom de olika institutionella strukturerna som till-
handahåller människovård och omsorg utvecklas också olika terapeutiska 
förhållningssätt som redskap i arbetet. Ett övergripande förändrings-
instrument inom det sociala arbetet är samtalet. Viveka Adelswärd 
(1995) framhåller också det terapeutiska inriktade samhällets starka 
tilltro till samtalet och dialogen som sådant. Hon skriver att tron på att 
”bara man får tala ut om saken, blir allting bra” är stark. Empirin i 
denna studie bekräftar socialsekreterares starka tilltro till samtalet i 
arbetet med ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån. Ett samtal 
som kunde förefalla ”jämlikt” och ”neutralt” och som förespeglades att 
det utspelade sig mellan två likvärdiga parter. Denna analys har visat på 
den inbyggda asymmetrin som finns mellan ungdomar och social-
sekreterare i verksamheten, och hur ungdomar i egenskap av subjekt 
och enskild aktör blir osynliggjorda i förhållande till socialtjänsten. 

Att rymma och kastas ut hemifrån drabbar flickor  
Både i den internationella forskningen och utifrån empirin i denna och 
tidigare studier (Stein 1999; Sjöblom 1995) framkommer det att det 
framförallt är unga flickor som rymmer och kastas ut hemifrån. En 
övervägande del av socialsekreterarna i denna studie beskrev att de 
uppfattade detta fenomen som vanligare bland flickor. Däremot fram-
kom inte en könsspecifik artikulation i deras sätt att förstå fenomenet 
eller i deras tankar om åtgärder för flickorna. Medvetenheten om könets 
betydelse för förståelsen av detta fenomen tycktes stanna vid att social-
tjänsten konstaterar att det är fler flickor än pojkar som rymmer hem-
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ifrån. Jag har inte haft för avsikt att närma mig detta forskningsarbete 
utifrån ett bestämt könsperspektiv men efter att ha vridit och vänt på 
empirin från olika håll ser jag betydelsen av att också föra en diskussion 
om fenomenet utifrån ett sådant perspektiv. 

I teorikapitlet skriver jag om forskning som visar på att flickors och 
pojkars sociala problem definieras utifrån olika premisser. Berglund 
(1998), som studerat 14 socialt avvikande ungdomar över en längre 
period, kommer fram till en liknande beskrivning: flickor blir föremål 
för socialtjänstens åtgärder på grund av att de överträder samhälleliga 
värderingar för vad som anses normalt. Pojkar blir föremål för åtgärder 
när de begår asociala handlingar som definieras som brott. Pojkar ut-
manar lagstiftningen och kontrollapparaten. Pojkars avvikande beteen-
de har också blivit den måttstock som kunskapsproduktion, vård och 
behandling byggts upp kring. Flickors avvikelser, som ofta uppfattas 
som sexuella överträdelser av olika slag, definieras inte som brott utan 
som moraliska problem. Det gör att myndighetsingripanden blir mer 
töjbara och byggda på värderingar (a.a.). ”Struliga” flickor, eller flickor 
som socialsekreterare i denna studie benämner som ”starka” är sådana 
som på olika sätt utmanar den förväntade bilden av hur flickor ska 
vara. Berglund skriver att flickor som är i en utsatt situation påverkar 
förutsättningarna för att konstruera sitt sociala kön och sin sociala 
identitet, samtidigt som utsattheten kan vara en följd av en identitets- 
och könsproblematik. Precis som flickorna i studien ”När banden 
brister” (Sjöblom 1995), har flickorna som Berglund intervjuat beskri-
vit sig som rebeller och som starka i motsats till den bild de trodde för-
väntades av dem, det vill säga att de skulle vara är snälla och lydiga. 
Både i Berglunds studie och i annan forskning visar det sig att detta re-
belliska kvinnliga förhållningssätt provocerar omvärlden. Det kan leda 
till att vuxna hamnar i en maktkamp med dessa flickor, där en ökad di-
sciplinering leder till en eskalering av problemen. De rebelliska starka 
flickorna i Berglunds studie utmanade, rymde och revolterade mot om-
världen och sade sig vilja hitta alternativa former för sina rörelsemön-
ster. Berglund beskriver att många av dessa flickor var svikna av och 
besvikna på sina föräldrar och försökte hitta alternativa relationer i 
olika parförhållanden. Det fanns också en aggressivitet och ilska hos 
dem som kunde göra dem ”omöjliga” i stela och maktfullkomliga vård-
former. De provocerades av maktdemonstrationer och skapade lätt de-
struktiva livsstilar som motmakt (a.a.). 
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I den fallbeskrivning som analyserar den traditionellt byråkratiskt 
orienterade arbetsmodellen framställs en flicka av socialsekreteraren 
som aggressiv och svårhanterlig. Den maktkamp som jag i analysen kan 
spåra mellan flickan och socialsekreteraren framstår som dold för 
socialsekreteraren. Hennes fokus är att få flickan att vilja kommunicera 
med sina föräldrar och försöka finna ut en ”sanning” om vad som har 
hänt i flickans liv, om hon varit utsatt för ett övergrepp av sin pappa 
eller ej. Hennes roll som utredande socialsekreterare blir att samla bevis 
för att kunna vidta ”rätt” åtgärd. Denna byråkratiska roll som social-
sekreteraren intar innebär att hon inte ser sin egen roll i förhållande till 
flickan. Hon är en part i den förhandling mellan henne och social-
tjänsten som flickan försöker iscensätta genom att ta kontakt med so-
cialtjänsten. Flicka visar sin motmakt genom att rymma till Oslo när 
hon möter en, utifrån hennes perspektiv, avvisande och icke förhand-
lingsvillig socialtjänst. 

Starka, äventyrliga, rebelliska flickor som vägrar vara ”snälla” på det 
sätt som vuxenvärlden förväntar sig är uppenbarligen svåra att möta 
för både socialtjänst och föräldrar. Att enbart möta dem genom att för-
söka återföra dem till hemmet och föräldrarnas kontroll i form av ökad 
disciplinering tycks få den motsatta effekten och leda till en eskalerande 
destruktiv maktkamp som också socialtjänsten blir del av. Bakom den 
rebelliska fasaden finns en sårbarhet och besvikelse som många gånger 
bottnar i övergrepp av psykisk, fysisk och sexuell karaktär (Robinson 
1994). Att endast förstå dessa flickors situation utifrån ett familjeper-
spektiv och att återföra dem till ”brottsplatsen” kan inte betraktas på 
något annat sätt än som en fortsättning på de övergrepp som ofta finns 
i bakgrunden i dessa flickors uppväxt. 

Ungdomarnas plats är i det som vi kallar en familj 
Vår tid präglas av en ökad och fortgående individualisering. Det inne-
bär att ungdomars uppgift i förhållande till samhället fortskridande för-
ändras (Mørch 1997). Ungdomar frikopplas från gamla auktoriteter, 
traditioner och sociala band med en sträva att fullborda sina livsprojekt. 
En socialtjänst som domineras av ett perspektiv, vars syfte är att inför-
liva ungdomar i sina många gånger sargade ursprungsfamiljer, kan få en 
kontrollerande och disciplinerade roll i ungdomars liv. Deras egna indi-
viduella handlingsstrategier lyfts inte fram och tas inte på allvar. En så-
dan myndighetsroll kan leda till en ökad social kontroll av ungdomar 
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som företrädesvis kommer från resurssvaga familjeomständigheter 
(Johansson 1999). 

Att socialtjänsten har som mål att ”flytta hem” ungdomarna till sina 
familjer efter en rymning och utkastning hemifrån kan förefalla para-
doxalt, eftersom denna och andra studier (Stein 1999) visar att ungdo-
marna ofta kommer från uppväxtvillkor där de har erfarenhet av våld, 
missbruk och övergrepp i hemmiljön. Med en socialtjänst som så en-
tydigt tonar fram som familistisk, uppstår frågan vad för sorts familj 
socialtjänsten försöker ”jobba hem” ungdomarna till? Det tycks finnas 
en outtalad diskrepans mellan socialsekreterares idealbild av en familj 
och ungdomars faktiska familjeförhållanden. 

Familismen som ideologi, med dess normativa idéer om en 
mönsterfamilj, tycks vara ett förhärskande synsätt inom socialtjänsten. 
Detta trots socialsekreterares beskrivningar av en praktik av löst 
sammansatta konstellationer av individer, där de inbördes relationerna 
kan vara svåra för socialsekreterarna att definiera som familjerelationer. 
Ett flertal ungdomar kommer också från små familjer med en ensam-
stående mamma och i många fall kan familjen bestå av nya konstellatio-
ner och familjebildningar, som exempelvis en ny partner till mamman. 
En del ungdomar kommer från starka patriarkala familjemönster.  

Socialsekreterares bild av en ökad familjeinstabilitet bekräftas också 
i forskning. Ungefär tio procent av 10-18 åringar bor idag i ombildade 
familjer. Ungefär en tredjedel av dessa uppger att de inte kommer sär-
skilt bra överens med sina styvföräldrar som inte heller uppfattas av 
dem som något starkt socialt stöd. Barn till ensamstående föräldrar 
uppger också i högre grad än andra att de inte kommer så bra överens 
med sina föräldrar. Det gäller såväl den förälder man bor med som den 
man inte bor med ( SOU 2001:55). 

Giddens (1997) skriver om att vår senmoderna tid präglas av tron 
på det rena förhållandet. Det vill säga att två personer väljer att ingå ett 
mer eller mindre tillfälligt förbund med varandra. Relationen bygger på 
respekt och ömsesidighet och varar så länge som parterna är tillfreds-
ställda med relationen. Även om relationer till barn, enligt Giddens, 
delvis faller utanför det han kallar för öppna relationer så bär även 
denna relation drag av det som karaktäriserar den öppna relationen. 
Det som utmärker barn- och föräldrarelationen är, enligt Giddens, den 
grundläggande obalans som råder, vad gäller makt mellan föräldrar och 
barn, socialisationsprocessens betydelse och - som en följd av detta - 
barnets beroende av de vuxna. Giddens framhåller dock att ju äldre 
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barn blir, desto starkare präglas relationen mellan föräldrar och barn av 
den öppna relationens kännetecken. Relationen mellan en styvförälder 
och barn präglas enligt honom från början av den öppna relationen. 
Han skriver att: 

”en person som flyttar hemifrån kan pliktmässigt hålla kontakten 
med sina föräldrar. Men om relationen ska kunna fördjupas 
måste det utvecklas en reflexivt uppbyggd tillit, som innehåller 
en ömsesidigt accepterad förpliktelse” (a.a. s 122, 1997). 

Det stora krav på autenticitet, respekt och ömsesidig kärlek som de 
öppna relationerna kräver gör dem också sårbara, därav alla ökade 
separationer i samhället (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997; Giddens 
1997). Familjelivet beskrivs i forskningen som en arena där de olika in-
dividernas intressen och behov är föremål för ständig förhandling. Om 
förhandlingarna hamnar i baklås kan det leda till uppbrott och separa-
tioner (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). I skenet av Giddens beskriv-
ning av vår tids öppna relationer som präglar familjerelationerna mellan 
man och hustru och ungdom och föräldrar, kan en rymning och utkast-
ning alternativt förklaras som ett av alla de uppbrott som individer i en 
familj kan drabbas av. Ett möjligt sätt att förstå ungdomars uppbrott i 
form av rymning och utkastning från sina familjer skulle då vara som 
en konsekvens av utvecklandet av den öppna relationen, och i dess 
kölvatten utvecklandet av nya familjebildningar. I den öppna relationen 
blir det inte längre moraliskt försvarbart för ungdomar att leva samman 
med föräldrar och dess partners om relationen inte bygger på ömsesi-
dighet och respekt. 

Att som individ kunna hantera separationer och uppbrott blir, en-
ligt Giddens (1997), en allt viktigare uppgift för människor. I förläng-
ningen borde det också vara en viktig uppgift för socialtjänsten att kri-
tiskt granska sitt förhållningssätt till separationer mellan ungdom och 
föräldrar. Är rädslan för att bidra till separationer så stor så att social-
tjänsten inte ser behovet hos individer att lära sig leva med konsekven-
serna av separationer? När är det möjligt att införliva ungdomar i det 
som kallas en familj och när är det inte möjligt? 

Att förstå en rymning och utkastning hemifrån som ett uppbrott 
som kan vara legitimt innebär att socialtjänsten som samhällets repre-
sentant också kan utveckla sitt sätt att förhålla sig till detta uppbrott. 
Andra uppbrott från familjen som orsakats av kvinnomisshandel eller 
osämja mellan makar har i ett historiskt perspektiv också definierats 
som illegitima. Då uppbrotten så småningom vunnit legitimitet har 
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samhället i efterhand anpassat regelverket och insatserna samt utvecklat 
stöd till kvinnor och män i egenskap av individer genom exempelvis 
kvinno- och mansjourer, familjerådgivning och samarbetssamtal. Med 
en förändrad definition av själva handlingen att rymma och kastas ut 
hemifrån väntar också i framtiden andra åtgärder från samhällets sida 
mot ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån. När detta 
uppbrott också kan uppfattas som legitimt uppstår möjligheten att 
lyssna på ungdomens berättelse och att ge den berättelsen ett rätt-
mättigt värde. 
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Summary 

LEAVING HOME  

Runaways and thrown-outs seen from a 

social services perspective  

The aim of  this thesis is to discover and understand how caseworkers 
in the social services view and present the phenomenon of  young peo-
ple who run away from and/or are thrown out of  their homes. 
Through analysis of  group discussions, the endeavour is to discover 
what images of  this group they entertain and how they articulate their 
work. A further intention is to study cases judged by caseworkers as 
belonging in this category in relation to a number of  background vari-
ables. The thesis also investigates how this theme has been treated in 
previous research. 

 
The following specific issues are discussed: 

− How do social services caseworkers in Stockholm Municipality 
understand and present the phenomenon of  runaways/thrown-
outs? 

− What views of  these young people are expressed in caseworker 
accounts? 

− How do caseworkers explain and motivate their strategies for 
action? 

− How does this group of  young people figure in relation to such 
background variables as gender, age and ethnic background? 
What underlying problems are found in the familyhistories of  
these youth? What measures are taken by caseworkers?   

− How has this subject been dealt with in previous research? 

To provide contrast and depth to the analysis, a complementary per-
spective is offered through presentation of  two case studies that de-
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scribe the runaway/thrown-out situation from a young person’s and a 
parents’ respective points of  view. 

Previous research 
Compared to what is found in Sweden and the Nordic countries, a 
great deal of  international research has been carried out on the subject 
of  runaways and thrown-outs. I have also examined the research on 
the moving patterns of  young people. In the US, research on runaways 
has been going on since the mid-1900s and in the UK since the 1980s. 
The British research shows that the runaway/thrown-out situation is 
widespread among young people in the UK, irrespective of  region or 
urban versus rural environment. This research also shows that it is more 
common for girls than for boys to leave home in this way and that many 
of  the runaways felt that they had been pressured to leave, in effect been 
thrown out. A great majority of  runaways/thrown-outs left behind a 
very distressing family situation. In a long-term view, runaways/thrown-
outs make up a high-risk group for developing a lifestyle that will 
sooner or later lead to marginalisation and, in the end, homelessness.  

Research on moving patterns also shows that many young people 
are forced to leave home because of  an untenable family situation and 
that more girls than boys leave home for this reason, a great majority 
of  them under the age of  eighteen. Further, all the indications are that 
young people who leave home without parental permission or ‘legiti-
mate cause’ run the extreme risk of  finding difficulty to establish an 
independent adult existence. 

Theoretical points of  departure 
Inspired by social constructivist ideas, this study deals with theoretical 
aspects of  such concepts as youth, child welfare and the family. From 
these starting points, discussion proceeds to the conditions of  youth, 
the increased dependence of  young people on the family, the tendency 
towards an extended adolescence, growing up and individualisation 
(Giddens 1997; Mørch 1997), and on youth as a predicament (Mørch 
1987; Sunesson 1992). Child welfare is discussed from the point of  
view of  its historical task of  handling the relationship between the 
society and its civic members (Donzelot 1979). Also described is how 
“welfare” as an abstract construct is becoming an increasingly inflated 
obstruction between society and the family. Changes in the social ser-
vices are discussed and how an overly strong child perspective can cre-
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ate new dilemmas for social services personnel and change the relative 
positions between children, parents and the social services (Hollander 
1998b). The advance of  the family perspective in child welfare, the im-
portance of  the family as social object and as ideal, and changes in 
family structure are also treated in this section (Lundström 1993; Bäck-
Wiklund & Bergsten 1997; Munice et al 1999). 

Method and analysis 
During the research period, Stockholm Municipality was organised into 
18 social districts and two neighbourhood committees. In each social 
district and neighbourhood committee, youth units were organised 
with the task of  handling the problems of  young people between the 
ages of  12 and 20. In this study, I have made a total investigation of  all 
the groups that in 1997 were working with this group of  young people. 

Twenty group interviews were carried out with 101 caseworkers, 
applying a qualitative interview method. In connection with these 
group interviews, data were also collected for a quantitative background 
study. I also performed individual interviews with personnel working on 
cases where a young person in the previous year had run away/been 
turned out of  the home. Altogether, 96 cases were studied, amounting 
to one half  of  all the cases of  this kind being handled by the 20 work-
ing groups. 

After analysis of  the group interviews, I discovered that there were 
largely two different approaches to the job. Two group interviews were 
therefore chosen for further intensive study. These were a traditional, 
bureaucratic model and a family oriented model. To give a complemen-
tary picture, two case studies presenting the problems from a client 
viewpoint were added, to place the social services personnel’s narratives 
in a broader perspective through providing amplification and contrast.  

Analysis of  the group interviews was carried out in stages. In the 
initial stage, concentration was on dredging out themes from the mate-
rial and discovering patterns. In the following analysis of  the two cho-
sen group interviews, the perspective was narrowed to the themes un-
covered in the first analysis. My major interest was in how social ser-
vices personnel presented and discussed runaways/thrown-outs and 
their situation and to this end, narrative theory, method, and socio-
linguistic discourse analysis have been sources of  inspiration, but with-
out leading to such analysis in any strict sense.  
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Characteristics and extent of  the phenomenon 
Individual interviews with caseworkers concerning the 96 cases of  run-
away, thrown out youth revealed that thrown-outs were eight per cent 
of  all cases handled; but the number of  cases varied considerably be-
tween the different social districts, largely because of  different defini-
tions and experiences. It was clear from caseworkers’ descriptions that 
girls with foreign backgrounds were over-represented in the material. It 
also turned out to be doubly common that girls ran away from home 
or were thrown out. In these cases, family backgrounds were generally 
characterised by a high level of  conflict, relationship problems and an 
authoritarian mode of  upbringing. Violence was a not unusual occur-
rence, both directed from parents towards children and from children 
towards parents, the problem of  violence being especially common in 
immigrant families. In fourteen of  thirty-three cases where girls from 
immigrant families had run away, they had experienced abuse, assault 
and, in a few cases, threats to life.  

Among these young people’s own personal problems was often 
difficulty in school. Other problem areas mentioned were substance 
abuse, truancy, keeping late hours, sexual promiscuity and prostitution. 
In eleven cases of  girls and two cases of  boys, no problem picture was 
presented. Several of  the young people were placed in temporary care 
after having run away/been thrown out, but a few could move home 
again after the incident. It seems to be difficult to ascertain whether 
children have been thrown out or have run away of  their own accord. 
In a majority of  cases, the caseworkers’ assessment was that the run-
aways had left home rather than been thrown out, but there was some 
doubt in about one fourth of  the cases. A runaway might at the same 
time feel that s/he had been forced out of  the home and a thrown-out 
could just as well have previously run away from home. Both parents 
and children tended to ascribe different meanings to the incident and 
interpret what had taken place between them in different ways. 

Runaway children who come to the attention of  the social services 
seem to make up one of  the groups that get placed in the social ser-
vices 24-hour childcare facilities, even if  the intention of  the social 
worker often was another. 
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Expressed views of  social services personnel in Stockholm 
Municipality 
A view articulated by the caseworkers in the interviews was that what is 
considered “normal” is for young people, even runaways, to live with 
their families while still in school and still the economic responsibility 
of  their parents. Although they were aware that the child who left 
home in this way often had long experience of  family conflict, the pri-
mary measure taken after such an incident was still to try to return the 
‘lost sheep’ to the fold. As a second alternative, other measures such as 
placement in an institution might be tested if  the parent-child issue 
could not be resolved. Social services personnel interpreted the prob-
lem of  running away and being thrown out above all as a problem of  
family relationships. The view was that having suffered many difficult 
experiences in their families, such as physical and mental abuse, the 
young people felt abandoned and rejected by their parents. The act of  
running away could therefore be seen as a consequence of  abandon-
ment and a stage in a mutual process of  rejection between parents and 
children. Resorting to violence was a common pattern employed on 
both sides as a way of  settling differences. It was also felt that the 
harsher social climate in the latter part of  the 1900s has led to parents 
not being able to cope with their offspring and therefore abdicating 
their role of  fosterer, which they then desired the social services to 
take on instead. The attempt to solve problems in a violent way is typi-
cal of  these families, according to caseworkers, who tended to interpret 
running away and being thrown out as an ‘abnormal’ form of  teenage 
liberation. The ideal way, in their view, was for parents in a composed 
manner to create a suitable distance to their children, so that they could 
continue to live under the same roof  without conflict, in spite of  bud-
ding teenage autonomy. In the case of  young people of  foreign back-
ground, conflict was interpreted as a clash of  cultures and the collision 
of  value systems and traditions. Girls from immigrant families often 
experienced harsh discipline and strict control, and were forced to 
acquiesce to restrictions imposed by parents wishing to protect them 
from the “dangers” of  the Swedish society. They might be locked in, 
sent back to their countries of  origin, suffer physical abuse and even be 
threatened with loss of  life as the punishment for infringement of  
family norms. Nonconformity to family rules involved a great risk of  
being excluded from the family circle. Given this cultural conflict, the 
ideal in the social services view was for young people to seek liberation 
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from old-fashioned family traditions and values by arguing their case 
with their parents, turning to the social services for help to strengthen 
their negotiating position. The rights of  the young people to form 
their own life projects as individuals in relation to their parents was a 
notion not propagated by the social services personnel.  

‘Working’ the children home 
Caseworkers confirmed that their work was primarily grounded in a 
family perspective, and that their goal was to “work home” young people 
who had left in this precipitous manner. The technique employed was 
counselling, intended to lead to reconciliation between parents and child-
ren. When young peple or even parents came to the social services with 
other requests, for example practical help to arrange accommodation 
or provide economic support, social services personnel saw this as a di-
lemma. Helping young people to solve their problems by assisting them 
to move away from home was not what they saw as their proper task. 

Young people who ran away and were turned out of  their homes 
were generally presented as victims of  difficult life situations, but there 
was also some suspicion of  cunning and manipulative behaviour from 
individuals trying to use the system for their own ends. The mistrustful 
attitude of  caseworkers to the accounts given by help-seeking youth 
reflects their uncertainty about the status of  young people as negotiat-
ing partners vis-à-vis the social services, the only proper negotiating 
partner in their view being a parent or guardian. 

An operation for the benefit of  children and adolescents 
without a young people’s perspective 
The fact that the social services had not only to represent the young 
people who came to them for help was articulated as a dilemma with 
no solution within the institutional setting of  the work. Young people 
who ran away and were thrown out of  their homes put the caseworker 
in a difficult position, crystallising by their actions not only their own 
vulnerability but also the caseworkers’ dilemma of  according/not ac-
cording them legitimate status and a voice in the proceedings. Since 
there is no legal hindrance to allowing young people over fifteen years 
of  age to represent their own interests, this behaviour must be inter-
preted from a different angle. One possible explanation could be the 
dominance of  the family-oriented model within the social services. This 
would naturally create a problem for caseworkers in the encounter with 
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young people presenting the issue as a conflict of  interests between 
themselves and their parents and wanting caseworkers to act the role 
of  advocates. Even if  the main task in child welfare is to safeguard and 
protect, it is not given that this actually takes place in practice. Research 
has shown that the social services have problems in fulfilling the com-
mitments demanded in a young people’s perspective, and that children 
and youth as subjects seem largely missing in operations especially esta-
blished for their sake (Egelund 1997; Anderson 2000; Cederborg 2001). 

A family-oriented view becomes in this way a tool to be used by the 
social services to re-incorporate runaways into the family. When this 
does not work, society steps in as surrogate fosterer in the form of  
placement of  young people in institutions or family homes. 

What must happen if  the child welfare services are to give 
young people a “place on stage”? 
Discussions of  how a young people’s perspective might be integrated 
into the social services reveal that caseworkers lack such skills as, for 
example, how to converse with small children (Board of  Health and 
Welfare 1999:2). Concerning youth aged thirteen and eighteen, this 
cannot be the problem, however. A possible route to understanding the 
difficulty of  integrating a youth perspective would be a better understan-
ding of  the innate conflicts built into the social services organisation. 

Earlier research has pointed out some of  the inherent oppositions 
in child welfare and adjacent organisations, including the rather loose 
coupling between the goals to be fulfilled and what is actually done in 
practice (Egelund 1997; Levin 1998; Sallnäs 2000). Child welfare units 
have many other assigners and interested parties to take into account 
besides children and youth, e.g. legislators, national and local politi-
cians, public authority inspectors, etc. In this crossfire of  different 
claims and expectations, it is not difficult to see that everyday practice 
must be full of  contradictions where the client, who has the least 
authority, whether parent, child or youth, is likely to get the worst deal 
(Egelund 1997). 

Caseworkers appear not either to have been instructed in how con-
flicts of  interests between parents and children might be resolved 
(SOU 2000:77). If  the caseworker is to be expected to truly apply a 
young people’s perspective, this means that persons in a position to 
make such decisions should clarify and concretise the implications of  
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such a change in perspective – for the social services, for parents and 
for young people. 

The problems for girls of  running away and being thrown 
out  
It is clear both from the international research and the empirical facts, 
in this as well as other studies (Stein 1999; Sjöblom 1995), that above 
all young girls run away and are thrown out of  their homes. A great 
majority of  the caseworkers in this study indeed perceive this fact. Yet, 
there was no gender-specific articulation either in their understanding 
of  the phenomenon or in their ideas about measures for the girls. 
Strong, adventurous, rebellious girls who refuse to be ‘nice’ in the way 
expected by the adult world are clearly difficult to handle for both par-
ents and the social services. Only to meet them in the situation of  try-
ing to return them to the family and the control of  their parents – 
likely to be in the form of  even harsher discipline – seems to have ex-
actly the opposite effect and to lead to an escalation of  the destructive 
power struggle in which the social services then also becomes involved. 
Viewing these girls’ situation from a family perspective and returning 
them to ‘the scene of  the crime’ cannot be regarded in any other way 
than as a continuation of  the previous pattern of  abuse in their lives. 
Especially for girls of  foreign parentage, this approach can lead to a 
further weakening of  their already vulnerable position and can even be 
life threatening. 

The place of  young people is in what we call a family 
A social services dominated by a perspective with the goal of  returning 
young people to their often torn families gives them a controlling and 
disciplinary role in the lives of  these adolescents that is not conducive 
to trust, since their own individual survival strategies are given neither 
due attention nor credibility. This role in a public authority could also 
lead to a tendency towards increased social control of  young people in 
families weak in resources (Johansson 1999). 

With a family-oriented social services the question then arises: what 
sort of  family is the effort being made to “work home” the young peo-
ple to? For there is clearly a non-explicit discrepancy between the case-
workers’ ideal of  the family and the young people’s actual family condi-
tions. ‘Familism’ as an ideology, with normative ideas of  the perfect 
family, is still the dominating approach within the social services, in 
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spite of  the caseworkers’ descriptions of  practice among only loosely 
connected constellations of  individuals whose relationships may be 
difficult to define as family relations. 

In light of  the open relationships that now mark family life, a run-
ning away/throwing out could be explained as simply one of  all the 
many separations that individuals in a family must suffer. Alternatively, 
separation undertaken by young people in this form could be seen as a 
consequence of  the development of  the open relationship and in its 
wake, the development of  new family structures, where even to the 
young person it no longer seems morally defensible to live together 
with parents and their partners in a relationship not built on mutuality 
and respect. In continuation of  this reasoning, the question arises of  
whether the fear of  contributing to separation is so great in some case-
workers that they are unable to see the individual need to learn to live 
with the consequences of  separation. When is it possible to re-incor-
porate runaway adolescents into the family and when is it not? 

The ability to understand running away/getting thrown out as a le-
gitimate separation means that the social services as the representatives 
of  society must also develop a new approach to this type of  separa-
tion. With a changed definition of  the act of  running away/getting 
thrown out, other measures on the part of  the society can be expected 
for young people who leave home in this manner. When this separa-
tion is also viewed as legitimate, there will be better opportunity to 
listen to the young people’s own narratives and to give them their 
proper value. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide för gruppintervjuer 
med socialsekreterare 

Frågeområden 

− Hur många ungdomar är det som rymt och kastats ut hemifrån och som 
under det senaste året kommit till er kännedom? 

− Har denna grupp ökat i antal i jämförelse med de tre senaste åren? 

− Hur kommer dessa ungdomar till er kännedom? 

− Vilka är dessa ungdomar? Kön, etnicitet, ålder. 

− Hur beskriver ni den här problematiken att ungdomar rymmer och kastas 
ut hemifrån? 

− Hur ser dessa ungdomars sociala-, skol- och hemsituation ut? 

− Skiljer sig denna grupp ungdomar från andra grupper av ungdomar med 
problem? 

− Hur ser ni på detta problem? Bedömer ni det som en allvarlig signal när 
en ungdom rymmer och kastas ut hemifrån? 

− Vad gör ni då en anmälan av denna art kommer till er kännedom och 
fram till att ärendet skrivs av? 

− Vilka mål har ni i arbetet med denna grupp ungdomar? 

− Vilka olika arbetsmetoder använder ni er av i arbetet med denna grupp? 

− Hur ser det konkreta arbetet ut med dessa ungdomar? 

− Beskriv hur ni arbetar med ungdomen själv, dess nätverk, familjen och 
skolan. 
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− Brukar ni med dessa ungdomar arbeta med relationsproblematik, konflik-
thantering, utredning, placering för ungdomen, familjebehandling, stöd-
samtal, social träning, pedagogisk utbildning, gruppsamtal? 

− Vilka arbetsmetoder är mest verksamma för att arbeta med denna grupp 
ungdomar? 

− Anser ni att ni kan arbeta tillfredställande med den här gruppen ungdo-
mar? Om nej, beskriv hinder. 

− Vilka värderingar och vilket synsätt styr er i arbetet med denna grupp 
ungdomar? 

− Vilken slags kunskap använder ni er av i arbetet med denna grupp? 

− Tar ni hjälp av andra professionella i arbetet med denna grupp? 

− Hur vet ni om insatserna från socialtjänsten fungerat eller ej? 

− Vilka är mest nöjda, föräldrar eller ungdomar? 

− Vilka insatser/resurser saknas för att kunna hjälpa denna grupp ungdo-
mar? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för individuella 
intervjuer med socialsekreterare 

Frågeområden 

− Varför aktualiserades ärendet? 

− Ålder, kön, etnisk bakgrund? 

− Har ungdomen eller familjen varit aktuella tidigare? Om Ja: Vilka insatser 
var aktuella då och till vem? 

− Har ungdomen rymt eller blivit utkastad hemifrån? 

− Ungdomens symtombild? 

− Hur länge har problemen funnits? 

− Hur länge har socialtjänsten varit informerad om problemen? 

− Familjebakgrund: Civilstånd och arbete? 

− Hur ser ungdomens kontakt med mamma och pappa ut? 

− Sårbarhetsfaktorer i familjen som arbetslöshet, skilsmässa, ensamförälder, 
allvarliga relationsproblem? 

− Har missbruk, våld, misshandel och övergrepp förekommit i familjen? 

− Varför kunde inte ungdomen bo hemma? Föräldrarnas beskrivning och 
ungdomens beskrivning. 

− Vilken uppfostringsstil har föräldrarna? 

− Vad önskade man för hjälp? Ungdomen respektive föräldrarna? 
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− Vilken hjälp tror socialtjänsten att ungdomen/familjen behöver? 

− Finns det konflikter i familjen? Om ja, beskriv dessa. 

− Hur har du arbetat med denna familj/ungdom? 

− Vilken inställning till socialtjänsten har ungdom/föräldrar 

− Har det gått att företräda både ungdomen och föräldrarna i detta fall? 

− Vilken roll har socialtjänsten haft? Utredande, behandlande eller både 
och? 
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