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ABSTRACT  

 

The purpose of this study is to examine how young people with experience of running away 

and/or getting thrown out look upon and understand the phenomenon. Another purpose of the 

study is to examine how the youth evaluate the help and support they did or did not receive at 

the time of their experience, as well as to examine what the ultimate help and support would 

be according to them. The study was done in a qualitative approach with the use of focus 

groups and individual interviews. The results were analyzed through the perspective of the 

‘sociology of childhood’. Results show, in accordance with earlier studies on the subject, that 

the youth run away or are thrown out from homes where constant conflicts as well as 

psychological, physical and sexual abuse are recurring factors. The youth expressed that 

social services do not listen to them and that their reports of abuse and neglect are not taken 

seriously. Results further show that the youth consider help finding a new home as well as 

emotional and economical support to be appropriate kinds of help in this situation. They stress 

that help and support efforts have to be individually adjusted. 

 

Keywords: Youth, runaways, thrown-outs, focus groups, individual interviews, theorizing 

childhood, sociological study of childhood. 
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1. Inledande avsnitt 

1.1 Inledning och problemformulering 

Finns det verkligen ungdomar i Sverige som av olika anledningar blir utkastade eller väljer att 

rymma från sina hem? Vilka är de i så fall? Någon kanske associerar till bilden av en 

spänningssökande tonåring på jakt efter frihet och självständighet. Någon annan kanske ser en 

bild av en utsatt ungdom på flykt från ett hem han eller hon far mycket illa i. Det kanske är 

pojken bredvid dig på tunnelbanan. Du kanske går förbi henne på väg till jobbet varje dag 

utan att du tänker på det. Kanske är hon den unga kvinnan som ber dig om några kronor till 

mat. 

En brittisk studie visar att elva procent av gymnasieungdomarna i Storbritannien någon 

gång rymt eller kastats ut hemifrån (Stein, 1999). En svensk studie med fokus på svenska 

gymnasieungdomar visar samma sak: drygt tre elever i varje klass har erfarenhet av att någon 

gång ha rymt och/eller ha blivit utkastad hemifrån (Sjöblom, 2002). För många av dem händer 

det fler än en gång. Svaret på frågan om det finns ungdomar som befinner sig i en situation 

där de inte kan bo hemma längre blir då utan tvekan ja.  

Ungdomar som av olika anledningar inte vill och/eller kan återvända hem är en grupp som 

socialtjänsten och andra instanser inom den sociala barnavården då och då får kännedom om. 

Vi anser att socionomer därför bör ha god insyn i denna typ av problematik och framförallt i 

hur det är för ungdomarna att befinna sig i en sådan situation. 

I Sverige arbetar socialtjänsten med ett så kallat familjeperspektiv där den centrala 

utgångspunkten i arbetet är att ungdomen som rymmer och kastas ut hemifrån så snart som 

möjligt ska flytta tillbaka hem igen. Detta perspektiv har kritiserats för att fokus flyttas från 

ungdomen till familjen, och att ungdomarna själva ofta upplever att de inte blir lyssnade på. 

Mycket få studier har lyft denna problematik ur ungdomarnas eget perspektiv. I denna studie 

har vi därför valt att låta nio ungdomar själva vittna om hur det är att vara i en sådan situation.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar som själva har erfarenhet av att ha 

rymt och/eller kastats ut hemifrån ser på och förstår uppbrottet. Syftet med studien är även att 

undersöka hur ungdomarna ser på den hjälp och det stöd, alternativt frånvaro av hjälp och 

stöd som de fått vid tiden för uppbrottet. Syftet ska besvaras med följande frågeställningar: 

 Hur resonerar några unga om sina erfarenheter av tidiga uppbrott i form av 

rymning/utkastning från hemmet? 

 Hur uppfattar ungdomarna samhällets hjälp och stöd alternativt frånvaro av hjälp och 

stöd i samband med uppbrottet hemifrån? 

 Vilka typer av stöd och hjälp efterfrågar ungdomarna? 

1.3 Avgränsningar 

Vi kommer i studien inte att skilja på ungdomar som rymt och ungdomar som kastas ut 

hemifrån utan se det som ett fenomen. Detta i likhet med tidigare forskning som vi har valt att 

presentera. Vi kommer vidare ha minimalt fokus på hemlöshet som fenomen och istället 

studera själva uppbrottet - oavsett om detta, för ungdomen, ledde till hemlöshet eller till att 

ungdomen återvände hem. 

1.4 Definitioner 

När vi skriver ungdomar syftar vi på ungdomar i allmänhet, så som de beskrivs i tidigare 

forskning och i de teorier vi har valt att utgå ifrån. I denna studie kommer vi också tolka 

ungdomarnas historia efter en teori som använder begreppen “barn” och “barndom” i första 

hand, men dit räknar vi även “ungdom” och “ungdomstid”. 

Med respondenter menar vi de ungdomar som deltagit i vår specifika studie. 

När vi skriver intervjuer syftar vi på både fokusgruppsintervjuerna och de enskilda 

intervjuerna. I övriga fall specificerar vi vilken av intervjumetoderna vi syftar på. 

Vår definition av att rymma och eller kastas ut hemifrån är densamma som den för vår del 

mest relevanta tidigare forskningen (Sjöblom & Högdin, 2009; Sjöblom 2002; Stein 1999) 
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och är således att ungdomen ska ha tillbringat minst ett dygn hemifrån, antingen utan 

vårdnadshavarnas tillstånd eller för att ungdomen blivit utkastad av vårdnadshavarna. 

Vår definition av hem är i likhet med Jones (1995) den plats där ungdomen för närvarande 

tillsammans med sin familj bor och lever på. Vi har vidare valt att definiera hem genom att i 

likhet med Andersson och Swärd (2007) se hemmet som inte enbart en bostad eller plats att 

vistas på utan en plats som inbegriper ett antal omätbara känslomässiga värden. Dessa värden 

påverkar ungdomens skapande av en identitet och en självbild. 

När vi skriver hjälpare menar vi personer (socionomer, socialsekreterare, psykologer, 

boendestödjare, kontaktpersoner, lärare, med flera.) som respondenterna själva uttryckt har 

varit mer eller mindre viktiga för dem. Det kan således även vara personer som 

respondenterna kommit i kontakt med som inte tillhör någon specifik yrkesgrupp eller 

personer som jobbar helt ideellt. 

Med fenomenet syftar vi till företeelsen ungdomar som rymmer och/eller kastas ut hemifrån. 

2. Tidigare forskning 

Här presenterar vi den forskning som ligger till grund för vår uppsats. Forskningen 

presenteras i den ordning vi ansett mest relevant för vår studie. Sjöblom & Högdin (2009), 

Stein (1999) och Sjöblom (2002) har således haft störst relevans för oss. Det är också den 

forskning som vi utgår ifrån i definitionen av rymning och utkastning hemifrån. Vi anser att 

dessa studier är mest relevanta då de ligger närmast i tid, geografi och problemområde. 

Nordisk och svensk forskning på området ungdomar som rymmer och/eller kastas ut är 

mycket sparsam, av de tre befintliga studierna är samtliga gjorda av Yvonne Sjöblom vid 

institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Internationellt sett är det relativt 

enkelt att hitta studier som behandlar hemlöshet. Dock ligger vårt fokus på själva fenomenet 

kring rymning/utkastning hemifrån, ett område där det finns färre studier att tillgå. I och med 

vår nämnda fokusering är inte forskning om hemlöshet lika relevant för oss. Däremot har vi 

frågat de respondenter som vi intervjuat om vad de tror eller rent av vet skulle hjälpa 

ungdomar som befinner sig i en sådan situation. Detta anser vi gör forskningen kring 
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hemlöshet och hjälpande insatser i den kontexten användbar eftersom hemlöshet kan vara 

något som drabbar ungdomen efter uppbrottet hemifrån.  

Unga som rymmer hemifrån har det i U.S.A. forskats om sedan 1950-talet då rymningen 

främst var en rebellisk aktion både mot samhället och mot föräldrarna (Whitbeck & Hoyt, 

1999). Senare forskning från U.S.A. och Storbritannien har däremot inriktat sig på 

bakomliggande orsaker till att ungdomar rymmer hemifrån. Enligt dessa studier grundar sig 

rymningen oftast i en flykt från en ohållbar och problemfylld hemmiljö, snarare än ett 

rebelliskt uppror (a.a.). 

2.1 Kort beskrivning av studierna 

Sjöblom och Högdin har skrivit en rapport som heter Tillfälligt uppbrott (2009). Syftet med 

studien var dels att kartlägga hur vanligt förekommande fenomenet var i Sverige, och dels att 

undersöka vilka omständigheter som kan orsaka att en ungdom rymmer eller kastas ut från sitt 

hem. Dessutom ville Sjöblom och Högdin ta reda på vad som händer ungdomar under tiden 

de befinner sig utanför hemmet. Sjöblom och Högdin hade en kvantitativ ansats och 

genomförde enkätundersökningar med cirka 3000 gymnasieungdomar i åldrarna 17-22 år från 

18 gymnasieskolor i olika delar av Sverige. 

Sjöblom har skrivit en avhandling som heter På Väg Ut - När ungdomar rymmer och kastas 

ut hemifrån - ur socialtjänstens perspektiv (2002). Hon har undersökt detta fenomen genom 

gruppintervjuer med socialsekreterare från Stockholms kommun som under tiden för studien 

arbetade med barn- och ungdomsproblem. I studien har Sjöblom haft en kvalitativ ansats, hon 

har analyserat gruppintervjuerna utifrån teman och innehåll men också genom en fallstudie av 

ett par arbetsgrupper där själva samtalen varit analysenheten. Sjöblom har också studerat 

journaler från 96 ärenden där ungdomar har rymt eller kastats ut hemifrån. I avhandlingen 

ingår även en undersökning av en ungdoms och en förälders perspektiv genom ytterligare två 

fallstudier. Syftet med Sjöbloms avhandling har varit att “genom studier av socialsekreterares 

diskussioner i grupp upptäcka och förstå hur socialsekreterare framställer och förstår 

fenomenet ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån, samt studera vilken bild 

socialsekreterare har av och hur de uttrycker sig om sitt arbete med denna grupp ungdomar” 

(s.22). Sjöblom undersökte också hur ungdomars rymning och utkastning hemifrån behandlats 

i tidigare forskning. Sjöblom (2002) skriver att fenomenet är ”både komplext och svårfångat” 
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(s. 20). Hon har valt att forska om rymning och utkastning som ett fenomen. Sjöblom skriver 

vidare att: 

hur ungdomens uppbrott hemifrån kommer att definieras hänger samman med vem 

som beskriver och tolkar det som hänt. En ungdom kan betrakta sig som utkastad och 

tvingad hemifrån medan föräldrarna exempelvis uppfattar att ungdomen har rymt 

hemifrån. (s. 20). 

Trots att rymning och utkastning kan verka som två skilda typer av problematik så har det 

alltså visat sig att begreppen är starkt sammankopplade. 

Stein genomförde en studie i Storbritannien bestående av 200 kvalitativa intervjuer med 

ungdomar som rymt hemifrån samt 13 000 enkätsvar från ungdomar i hela landet. Studien 

publicerades i boken Still Running (1999). Även 500 socialarbetare intervjuades. Syftet med 

studien var att undersöka de mönster och orsaker som ligger bakom rymning och utkastning 

hemifrån. Syftet var även att undersöka vilka behov dessa ungdomar hade. Studien visade att 

11 procent av ungdomarna som deltog i studien har rymt eller blivit utkastade hemifrån innan 

de hunnit fylla 16 år.  

Rees och Lees kvantitativa studie publicerades i boken Still Running II - findings from the 

second national survey of young runaways (2005) som följde upp Steins forskning från 1999. 

Studien bekräftade Steins resultat i mångt och mycket. 

Whitbeck och Hoyt genomförde en studie i U.S.A. vilken de redovisar i boken Nowhere to 

grow: Homeless and runaway adolescents and their families (1999). Studien är både 

kvantitativ och kvalitativ och består av över 600 intervjuer med ungdomar som rymt hemifrån 

och/eller är hemlösa. Dessutom har drygt 200 av deras föräldrar intervjuats. 

Tyler och Bersani (2008) har skrivit artikeln A longitudinal study of early adolescent 

precursors to running away som bygger på en kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie 

gjord i U.S.A med 1690 ungdomar och deras föräldrar. Studien bygger på intervjuer med 

ungdomar och deras föräldrar, men också av enkäter. År 1997, vid tidpunkten för den första 

undersökningen, var ungdomarna 12-13 år gamla och hade då inte rymt hemifrån någon gång. 

Uppföljningar av studien gjordes mellan 1999 och 2001 för att undersöka hur många av 

ungdomarna som hade rymt hemifrån såväl som de bakomliggande orsakerna till detta. 
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Martinez publicerade 2006 artikeln Understanding runaway teens där fenomenet att rymma 

hemifrån undersökts genom kvalitativa intervjuer med 23 ungdomar mellan 12-17 år från 

amerikanska minoritetsgrupper. Syftet med studien var att undersöka varför de rymde, hur de 

överlevde under tiden för rymningen och varför de återvände hem.  

Sayfer et. al. (2004) har genom intervjuer med ett 60-tal ungdomar samt deras föräldrar 

undersökt fenomenet ungdomar som rymmer hemifrån. Den kvalitativa studien är gjord i 

U.S.A. och har presenterats i artikeln Adolescents and parents perceptions of runaway 

behaviour: problems and solutions. 

Slesnick (2004) genomförde en studie som presenteras i boken Our runaway and homeless 

youth: a guide to understanding. Studien bygger på data från tre kvalitativa intervjuer med 

ungdomar som rymt samt en intervju med en förälder till en ungdom som rymt. Studien är 

gjord i U.S.A. med fokus på att undersöka fenomenet och se hur dessa personer ser på bland 

annat orsaker till att ungdomar rymmer hemifrån. 

Sjöblom har även skrivit FOU-rapporten När banden brister (1995). I rapporten redovisade 

hon resultatet från kvalitativa intervjuer med femton ungdomar som rymt eller kastats ut 

hemifrån samt deras föräldrar.  

2.2 Vem är ungdomen som rymmer och kastas ut? 

I Stein (1999) och Rees och Lee (2005) kan vi läsa att 11 procent av alla ungdomar i 

Storbritannien har erfarenhet av att rymma eller kastas ut hemifrån. Sjöbloms & Högdins 

undersökning Tillfälligt Uppbrott från 2009 visade att samma siffra gäller även i Sverige. 

Studien visade vidare att flickor i högre utsträckning än pojkar varit med om ett uppbrott 

hemifrån samt att hälften av ungdomarna var mellan 12 och 15 år vid första uppbrottet. De 

ungdomar som uppgav att de varit med om ett flertal uppbrott hemifrån var också de som var 

mest utsatta (a.a.). Sjöbloms (2002) kartläggning visade att de flesta ärenden på 

socialkontoren gällande ungdomars uppbrott hemifrån kom av att ungdomen rymt. Vidare 

framkom att de rymmande ungdomarna oftast kom från familjer som var resurssvaga i 

samhället. Även Whitbeck och Hoyt (1999) kom i sin studie fram till samma resultat, då de 

rymmande ungdomarna oftast kom från familjer med lägre inkomst än genomsnittsfamiljen. 

Stein (1999) såg däremot en starkare koppling till vissa familjekonstellationer än till 
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ekonomiska faktorer, då det visade sig att barn till ensamstående föräldrar samt barn med en 

styvförälder rymde oftare än barn som bodde ihop med båda sina biologiska föräldrar. Detta 

samband var tydligt oavsett familjens inkomst. Sjöblom och Högdins (2009) studie bekräftade 

att ungdomar som lever i splittrade familjer oftare är med om ett uppbrott hemifrån än 

ungdomar i sammanhållna familjer. I Sjöbloms studie från 1995 hade majoriteten av 

ungdomarna varit med om en skilsmässa och levde enbart med en av sina föräldrar, oftast 

mamman. 

Sjöbloms (2002), Steins (1999) och Ree och Lees (2005) studier visade samtliga att det är 

vanligare att flickor väljer att rymma hemifrån än att pojkar gör det. 

2.3 Varför hamnade ungdomen i denna situation? 

I Sjöblom och Högdins (2009) studie framkom att en stor majoritet av ungdomarna rymde på 

grund av konflikter i familjen. Uppbrottet kan då beskrivas som en flykt. Endast 6 procent av 

ungdomarna rymde av anledningar som till exempel att det var spännande eller roligt. Även 

Steins (1999) studie motbevisade att uppbrottet hemifrån skulle komma utav att ungdomen 

sökte spänning utanför hemmet. Att konflikter i familjen var en stark bidragande faktor till att 

ungdomen rymde visade sig i flera studier (jfr. Stein 1999; Whitbeck & Hoyt 1999; Sjöblom 

2002; Slesnick 2004; Martinez 2006; Tyler & Bersani 2008). I Steins (1999) studie svarade 80 

procent av ungdomarna att anledningen till att de valt att rymma hemifrån var problem i 

hemmiljön. Problemen bestod oftast av familjekonflikter där hot om eller fysisk och/eller 

psykisk misshandel var förekommande. Detta visade sig även hos Martinez (2006) samt i 

Tyler och Bersani (2008), där ungdomen oftast var den utsatta. Sjöblom redovisade i sin 

studie från 1995 att våld även riktades mot föräldrarna. Det förekom att ungdomarna slog sina 

föräldrar under pågående konflikter. 

Gällande kön visade Sjöbloms (2002) studie att flickor var mer utsatta i hemmet än 

pojkar, speciellt flickor med invandrarbakgrund. Konflikterna runt flickorna var ofta vad 

Sjöblom benämner som hedersrelaterade. Flickor lämnade också hemmet på grund av 

sexuella övergrepp i större utsträckning än pojkar. 

En annan orsak till ungdomarnas uppbrott hemifrån var enligt Stein (1999) ungdomarnas 

alkohol- och drogmissbruk och även psykisk ohälsa. Oklart är vilken problematik som 

uppstod först. Å ena sidan visade studien på ungdomens drogmissbruk ledde till att ungdomen 
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blev utkastad eller rymde hemifrån, å andra sidan var det ibland själva utkastningen eller 

rymningen som ledde till ett missbruk. I Steins (1999) studie upplevde en stor del av 

ungdomarna att de på ett eller annat sätt blivit tvingade av sina föräldrar att lämna hemmet. 

I Martinez (2006) studie framkom att vissa av ungdomarna hade hoppats att deras 

rymning skulle leda till en bättre situation hemma. De ville också genom rymningen få reda 

på hur deras föräldrar egentligen kände för dem, ett slags test för att se om deras föräldrar 

verkligen brydde sig om dem. Ungdomarna uppgav att våld och alkoholmissbruk präglade 

deras hemmiljöer. De flesta av ungdomarna beskrev vidare att anledningen till att de rymde 

hemifrån var att hemmiljön var farlig och att situationen på gatan inte kunde tänkas vara värre 

än den de hade hemma. Många av ungdomarna uttryckte att rymningen ingav en känsla av att 

för en gångs skull ha kontroll över deras egen livssituation. 

Föräldrarna till ungdomarna har enligt vad som framkommit i Sjöbloms studier (1995; 

2002) antingen en väldigt auktoritär föräldraroll eller en “låt gå”-roll med få ramar. Slesnicks 

(2004) samt Tyler och Bersanis (2008) studier visade att föräldrarna sällan var tillräckligt 

omhändertagande, stöttande och kärleksfulla mot sina barn. Missbruksproblem bland 

vårdnadshavarna visade sig vara vanligt i både Steins (1999) och Sjöbloms (2002) studier. 

2.4 Vad händer under uppbrottet hemifrån? 

Sjöblom och Högdins (2009) studie visade att de flesta ungdomarna sov hos en vän men hela 

25 procent av ungdomarna sov utomhus eller hos en tillfällig kontakt under tiden för 

uppbrottet. Denna siffra var densamma i Steins (1999) studie. I Steins studie framkom även 

att ungdomar som blivit utkastade stannade borta en längre tid än ungdomar som rymt.  

Ungdomarna i Sjöblom och Högdins (2009) samt Steins (1999) forskning uttryckte att det 

fanns både positiva och negativa aspekter med uppbrottet hemifrån. I Steins (1999) studie 

uttryckte ungdomarna att de fick tid att tänka och bearbeta vad de varit med om men de blev 

också utsatta för våld och sexuella övergrepp på gatan. De var ofta mycket ensamma, 

hungriga och rädda under tiden för uppbrottet. Var fjärde ungdom i Sjöblom och Högdins 

(2009) studie uppgav att de var särskilt utsatta under tiden för uppbrottet vilket kan kopplas 

till den utsatta plats de sov på. 

Whitbeck och Hoyt (1999) redovisade att ungdomarna i deras studie oftast fick låna 

pengar till sin försörjning eller fick mat av vänner vid behov. Detsamma gällde ungdomarna i 
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Steins (1999) studie. Ungdomarna hade oftast med sig pengar när de rymde, vilket försörjde 

dem under kortare perioder hemifrån. Riskerna var störst för ungdomarna som var borta en 

längre tid. Då pengarna tog slut gick dessa över till att stjäla, sälja droger, tigga eller 

prostituera sig. Ungdomarna i Martinez (2006) studie uttryckte att de blev och kände sig 

väldigt utsatta under tiden hemifrån. För många ungdomar i Martinez (2006) studie var själva 

rymningen en impulshandling för att så snabbt som möjligt förändra en för dem upplevd 

ohållbar situation. Detta gjorde att deras personliga säkerhet ofta fick komma i andra hand 

vilket i sin tur många gånger försatte dem i farliga situationer förknippade med våld, 

brottslighet eller suicidalbeteenden. Ungdomarna i Slesnicks (2004) studie hamnade också i 

en brottslig bana för att klara av att leva ett liv på rymmen. De stal mat och bröt sig in i olika 

byggnader för att hitta tak över huvudet. 

Steins (1999) och Martinez (2006) forskning visade båda att ungdomarna oftast flyttade 

hem igen en tid efter uppbrottet. 

2.5 Vilken hjälp får ungdomarna? 

40 procent av ungdomarna i Sjöblom och Högdins (2009) studie angav att de haft kontakt 

med minst en professionell hjälpare under uppbrottet hemifrån men det framkommer inte i 

enkätstudien huruvida de upplevde att de faktiskt blev hjälpta eller inte. 

Ungdomarna i Steins (1999) studie uttryckte att de hade önskat insatser från skolans sida 

till exempel högre medvetenhet hos lärarna om sina elevers välbefinnande. Att bli 

respekterad, trodd och lyssnad på framhöll många av ungdomarna som viktigt. Detta inte bara 

av lärarna utan även av andra professionella som socialarbetare, poliser etc. Då många av 

ungdomarna uppgav att de inte visste om vilka organisationer och insatser som existerar, 

framhöll de att det är viktigt med tydlig reklam kring den hjälp som finns att få. 

Både ungdomarna och föräldrarna i Sayfer et al.:s studie från 2004 ansåg att 

socialarbetarna borde lyssna till både ungdomens och föräldrarnas idéer om hur konflikterna i 

familjen borde lösas. Sayfer et al. är kritiska till familjeperspektivet i myndighetsutövande 

socialt arbete och framhåller att mer långsiktiga och individuella lösningar måste arbetas fram 

från fall till fall. Socialsekreterarna i Sjöbloms studie från 2002 framhöll att de arbetade med 

ett familjefokus och hade som uppgift att arbeta för hela familjen. De försökte därför förhålla 

sig neutrala gentemot föräldrarna och ungdomarna. Familjefokuseringen skedde dock på 
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bekostnad av ett barn- eller ungdomsperspektiv. Det räckte att endast föräldrarna samtyckte 

till en insats för att den skulle bli aktuell. Socialsekreterarna gav även en splittrad bild av 

ungdomarna som rymde hemifrån. De var överens om att ungdomarna kom från konfliktfyllda 

hemmiljöer, men de tyckte också ofta att ungdomarna var manipulativa i sin kontakt med 

socialtjänsten. Socialsekreterarna kände att de behövde framhålla att de inte var en 

bostadsförmedling för ungdomarna, utan att problemen och konflikterna i familjerna skulle 

lösas genom samtal i familjerna. I Sjöbloms (1995) intervjuer med ungdomar framkom att 

dessa inte hade mycket förtroende för socialtjänsten, över hälften av ungdomarna hade en 

negativ inställning till den. De upplevde bland annat att socialsekreterarna inte lyssnade på 

dem.  

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att de flesta ungdomar som rymmer hemifrån rymmer från något. Det 

är många gånger en konfliktfyllt och problematisk hemmiljö som orsakar uppbrottet. Hot om 

våld, psykisk och fysisk misshandel, övergrepp och missbruk nämns som några avgörande 

faktorer. Ju fler gånger ungdomen rymmer, desto allvarligare är problemet. 

Forskningen visar på att ungdomarna hoppas att rymningen ska leda till att situationen i 

hemmiljön förbättras och att de upplever livet på gatan med alla dess risker som en bättre 

miljö än det hem de rymmer ifrån.  

    Många ungdomar i den tidigare forskningen stannar endast hemifrån i något dygn 

medan det för andra varar under längre perioder. Under tiden hemifrån bor ungdomarna 

framförallt hos kompisar, men också hos släktingar. Flera blir även tvungna att sova på gatan 

eller hos tillfälliga kontakter och det är dessa ungdomar som beskrivs som de mest utsatta för 

risker som våld och sexuella övergrepp vid tiden hemifrån. Det finns också de ungdomar som 

begår brott eller andra kriminella handlingar för att försörja sig under tiden hemifrån samt de 

som riskerar att hamna eller hamnar i ett missbruk av något slag. 

Ungdomarna i flera av studierna beskriver tiden för uppbrottet som ensamt och obehagligt 

och många vet inte om var de ska vända sig för att få hjälp. Flera upplever också att de inte 

blir lyssnade på av de professionella hjälpare som finns och kritik riktas mot det rådande 

familjeperspektiv inom socialtjänsten där strategin så långt som möjligt går ut på att arbeta 

ungdomen tillbaka till hemmet. Detta är även något som socialtjänsten själva uttrycker att de 
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arbetar efter trots att kritiker menar att det sker på bekostnad av ett ungdomsperspektiv. 

Ungdomen osynliggörs i processen och dennes historier tillmäts inte lika stort värde som 

föräldrarnas. 

Forskningen visade vidare att rymning och/eller utkastning hemifrån drabbar drygt 11 

procent av Sveriges gymnasieungdomar. Dessutom är det rimligt att anta att de ungdomar 

som har det svårast inte befann sig i skolan vid tillfället för den enkätundersökning som 

studien bygger på. Trots detta blir andelen ungdomar med sådana erfarenheter i Sverige så 

hög som 11 procent, mer än var tionde ungdom.  

3. Teoretiska utgångspunkter 

Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i det barndomssociologiska perspektivet. Grunden i 

perspektivet är att fokus ska ligga på barns och ungas egna upplevelser och berättelser 

(Andersson & Swärd, 2007). Vi menar att perspektivet ser till ungdomens behov utifrån 

ungdomen själv och passar därför särskilt bra för vår studie. I detta avsnitt presenterar vi även 

teorier kring en förlängd ungdomstid samt socialtjänstens familjeperspektiv. 

3.1 Det nya paradigmet: Ett nytt sätt att betrakta barndom 

Ellen Key (1911) var en av de första att uttrycka tankar i enlighet med barndomssociologin då 

hon skrev att:  

den enda rätta utgångspunkten vid ett barns uppfostran till social människa är att 

behandla det som en sådan, samtidigt med att man stärker barnets mod att bliva en 

individuell människa (s. 125). 

En utgångspunkt i det barndomssociologiska perspektivet är att barndomen är en social 

konstruktion (James, Jenks och Prout, 1998). Detta betyder i förlängningen att barndomen ser 

olika ut i olika kulturer och på olika platser samt även att den förändras över tid. James, Jenks 

och Prout (1998) anser att barn traditionellt har betraktats som att de befinner sig i ett 

blivande (becoming) eller som icke färdigutvecklade vuxna. Vidare har de också betraktats 

som något osjälvständigt och beroende av de vuxnas skydd, stöd och vägledning på sin väg 

mot vuxenlivet. Det barndomssociologiska perspektivet är istället att se barn som i ett 
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varande (being). Med detta menas att barnet ses som självständig och autonom aktör i det 

avseendet att barnet aktivt konstruerar sig själv. Eftersom barn ses som sociala aktörer och 

aktiva i konstruktionen av sina egna liv är de därmed också aktiva i skapandet av sina egna 

barndomar (James, Jenks & Prout, 1998). Enligt författarna finns det således många olika 

barndomar - inte någon universell barndom. Barndomen kan vidare tolkas utifrån olika 

analysenheter såsom plats, tid och även kropp.  

Plats 

Enligt James, Jenks och Prout (1998) rör sig barn inte i samma rum som vuxna. Barn blir, av 

vuxna, placerade i rum speciellt avsedda för barn. De vuxnas rum har barn inte tillträde till i 

den omfattning de själva önskar, utan tillträdet styrs av vuxna. I hemmet kan dessa rum vara 

till exempel föräldrarnas sovrum eller pappas favoritfåtölj. Barns tillträde till vuxnas rum kan 

endast ske av olyckshändelse, ett välförtjänt privilegium eller efter en inträdesritual, som ofta 

kommer av barnets stigande ålder (a.a.). Vuxna styr också de rum och arenor som är avsedda 

för barn. Exempel på dessa kan vara skola och daghem eller barnets egna rum. Pedagoger och 

barnskötare dikterar reglerna och riktlinjerna för skol- och daghemsmiljön. Barnets egna rum 

kan på föräldrarnas initiativ bli en plats för bestraffning. Detta genom att en förälder till 

exempel säger “gå in på ditt rum och kom inte ut förrän du är snäll” eller ännu värre utsätter 

barnet för fysisk bestraffning. Författarna (a.a.) menar att platser kan få symboliska 

betydelser, till exempel kan barnet förknippa sovrummet med upplevelsen att bli slagen. Det 

finns även en paradox i begreppet “hem”, ett ord som dels inbringar en känsla av trygghet 

men också kontrolleras av föräldrar och övriga vuxna. De övervakar, bestämmer och 

kontrollerar och i denna kontext är barnet klart underlägset de vuxna. James, Jenks och Prout 

(1998) exemplifierar detta med att omkringströdda leksaker på vardagsrumsmattan inte skulle 

vara något problem i ett hem där barn är jämställda sina föräldrar 

Tid 

Tid har stor betydelse för barnets identitetsskapande (James, Jenks & Prout, 1998). Detta då 

barnets underlägsenhet gentemot vuxna till stor del beror på dennes ålder. Med stigande ålder 

tillkommer mer frihet och tillträde till de vuxnas arenor, men också skyldigheter. Barns ålder 

kan förklaras biologiskt men också socialt. Solberg (1997) skriver att barn som fått visa sin 

kompetens ofta växer socialt i sina föräldrars ögon, ett växande som då inte har någon 

egentlig koppling till barnets ålder. Barn som får ta för stort ansvar i tidig ålder, exempelvis 
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om föräldrarna missbrukar, tvingas växa upp fort och kan gå miste om viktiga bitar av sin 

barndom (James, Jenks & Prout, 1998). 

Kropp 

James, Jenks och Prout (1998) skriver vidare om kroppens betydelse kopplat till barndom. De 

talar om den själsliga kroppen såväl som den fysiska kroppen. Kroppens betydelse kan 

analyseras kopplat till olika former av övergrepp. Man syftar då till både fysiska och sexuella 

övergrepp men även psykiska och känslomässiga sådana. Ett barns kropp ses som något 

heligt, oskyldigt och något som måste skyddas. En attack mot denna kropp är således en 

attack mot det rena; det goda. Detta innebär att den som attackerar således gestaltar den onda, 

det mest ondskefulla som finns. Vidare är kroppen viktig i skapandet av barnets egen 

identitet, då barnet tillskrivs olika egenskaper på grund av kroppens utseende, till exempel en 

identitet som tjock eller en identitet som barnet med det varma leendet.  

James, Jenks och Prout (1998) skriver att det finns fyra diskurser som uttrycker hur man 

kan se på, förstå och forska kring barn och barndom. Dessa behandlar fyra olika sätt att se på 

hur barn och barndom konstrueras. 
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Figur 1 - Theoretical field for the social study of childhood. James, Jenks & Prout, 1998, s. 206. 

 

 

Vår studie kan övervägande placeras in i den övre högra halvan av figuren ovan då vi i vår 

teoretiska ansats söker förstå våra respondenters verklighet utifrån deras status som barn tänkt 

som minoritetsgrupp i samhället. Inom denna diskurs ser man att barn som grupp 

diskrimineras på grund av deras status som barn, precis som kvinnor diskrimineras på grund 

av sin könstillhörighet. Detta sker mot bakgrund av att barn förstås som ‘ofärdiga vuxna’ som 

behöver skyddas och tas om hand om. Fokus ligger på barns behov av att bli omhändertagna 

snarare än deras status som människor med mänskliga rättigheter. De är underlägsna vuxna 

och således underlägsna sina föräldrar. Ur ett globalt perspektiv är alla barn, enligt författarna 

(a.a.) mer eller mindre diskriminerade och utnyttjade av vuxna. Det finns ett stort spektra där 

man kan se olika grader av frihet eller befrielse för barn runt om i världen. Dessa grader av 

frihet är bl.a. beroende av barnets andra tillhörigheter som ger en högre eller lägre status, till 

exempel kön och etnicitet.  
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Näsman (2004) och Halldén (2007) tolkar barndomssociologin utifrån svenska 

förhållanden och uttrycker även de att barn bör ses utifrån ett varande istället för ett blivande. 

Detta nya sätt att betrakta barn kan sammanfattas i ett antal punkter som stämmer överens 

med James, Jenks och Prout (1998). Den första punkten uttrycker att “barndom ska förstås 

som en social konstruktion” (Halldén, 2007, s. 26). Med detta menas att barndom inte endast 

är ett biologiskt fenomen. Däremot betyder de biologiska attributen olika saker i olika kulturer 

och påverkar således betydelsen av barndom. Den andra punkten är “barndom kan aldrig 

särskiljas från variabler som klass, kön och etnicitet” (s.26). Med detta menas att barn i sig 

inte är neutrala och således inte kan betraktas som generella varelser, utan påverkas av 

samhällets normer och regler kring dessa variabler. Den tredje punkten säger att “barns 

sociala relationer och kulturer är värda att studera i sin egen rätt” (s. 26). Det är med andra ord 

inte bara barnets väg in i vuxenlivet som är värt att studera, utan barnet och barndomen i sig 

har ett egenvärde. Vidare fortsätter författaren med den fjärde punkten som säger att “barn är 

och måste betraktas som aktiva i skapandet av sitt eget sociala liv” och med detta menas att 

barn inte bara utsätts och påverkas av en socialiseringsprocess utifrån, utan att de också är 

högst sociala och delaktiga i “skapandet av den egna barnkulturen” (s. 26f). Den femte 

punkten tar upp den etnografiska metoden som den bästa för att låta barnet komma till tals i 

olika studier, bl.a. eftersom man vanligtvis studerar barnet på platser där barnet naturligt 

befinner sig. Den sjätte och sista punkten lyder “Att proklamera ett nytt paradigm för 

barndomsforskning innebär också att delta i förändringen av barndomen” (s. 27). Vi tolkar 

detta som att man genom att använda sig av och se saker utifrån detta perspektiv kan 

medverka till att barndom ses på ett nytt sätt. Om barndomen ses på ett nytt sätt kan makt ges 

åt barnen, något som enligt Halldén (2007) är en avsikt med det nya paradigmet. 

Enligt Näsman (1995) är ålder “en av de mest använda och accepterade grunderna för att 

behandla människor olika”(s. 56). Vi tolkar Näsman vidare som att forskaren ur ett barn- eller 

ungdomsperspektiv kan finna kunskap om ett barns liv genom att erkänna att barnet självt har 

kunskap om de sociala relationerna i dennes liv. Då får barnet vara aktören och 

maktförhållandena mellan barn och vuxna jämnas ut. Som vi har tolkat Näsman existerar 

barnet i förhållande till den vuxna som har makten att bestämma och tolka vilka behov barnet 

har. 
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3.2 Den förlängda ungdomstiden 

I FN:s barnkonvention definieras barn som ”varje människa under 18 år, om inte barnet blir 

myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet” (Artikel 1). Däremot finns det ingen 

bestämd definition över vad som definierar ungdomen. Det vanligaste sättet att definiera 

ungdom skulle i den kontext vi lever i utgå från individens ålder (Sjöblom, 2002). 

När man i diskussioner om ungdomar talar om den förlängda ungdomstiden så menar man 

enligt Sjöblom (2002) att allt fler ungdomar befinner sig i en slags mellanställning mellan att 

vara barn och vuxen. Anledningen till detta har vidare att göra med en ökning av skillnaden 

mellan den fysiska och sociala mognaden och att ungdomstiden blivit mer varierad och osäker 

för unga. Att utbilda sig, etablera sig på arbetsmarknaden, bli sambo och till sist bli förälder är 

delar av den vanliga vuxenblivandeprocessen (a.a.). Sjöblom (2002) skriver att ungdomars 

förlängda kvarboende i föräldrahemmet kommer utav en allt längre utbildningstid och senare 

etablering på bostadsmarknaden. En konsekvens av detta blir att barnet blir beroende av sina 

föräldrar, både i avseende av bostad och försörjning. Sjöblom och Högdin (2009) har funnit 

att ungdomars flyttningsmönster hemifrån också har förändrats och karaktäriseras numera av 

att ungdomen inte längre flyttar ut en gång för alla, utan flyttar ut för att sedan flytta tillbaka. 

3.3 Socialtjänsten och familjeperspektivet 

Enligt föräldrabalken har barnets vårdnadshavare underhållsskyldighet tills dess att barnet 

fyllt 18 år eller 21 år om barnet fortfarande går på gymnasiet (FB 7:1). Med 

underhållsskyldighet menas att det är barnets vårdnadshavare som ska svara för mat, kläder, 

husrum och annan försörjning som rör barnet.  

Den svenska socialtjänsten har ett uttalat familjeperspektiv när det gäller insatser för barn 

under 18 år. Det finns olika förklaringar till vad som menas med ett familjeperspektiv. 

Sjöblom (2002) urskiljer två synsätt i debatten om vilka teoretiska perspektiv som ska vara 

vägledande i det sociala arbetet med att skydda barn som far illa. Den ena synsättet är 

behovsorienterat och framhåller att barn som far illa i sin ursprungliga familj ska förflyttas till 

en ny familj. Det andra synsättet är relationsorienterat och sätter ett arbete med familjen som 

en enhet i fokus, även i de fall familjen kan anses vara bristfällig. I detta synsätt är vikten av 

bandet mellan den ursprungliga familjen och barnet centralt. Här är fokus att den ursprungliga 

familjen genom stöd ska bli en fungerande enhet igen. Om detta inte fungerar ses omplacering 
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av barnet som en sista utväg. Den familj som barnet omplaceras hos ska då ses som ett 

komplement till den ursprungliga familjen och kontakten mellan den och barnet ses som 

väldigt viktig. 

 Kritik som har förts fram mot det relationsorienterade familjeperspektivet menar att fokus 

förflyttas från barnet som individ till förmån för familjen. Detta kan i sin tur leda till att barnet 

får en passiv position i förhållande till föräldrarna och att barnet osynliggörs trots att det är 

barnet som är symtombärare av problemet. Barns passiva roll har enligt kritiken också lett till 

att de inte fått komma till tals eller att deras utsago tillskrivits mindre värde än föräldrarnas.  

4. Metod 

I detta avsnitt redogörs studiens genomförande avseende litteratursökning, 

datainsamlingsmetod, urval samt analysering av data. Även en diskussion kring studiens 

validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt etiska överväganden återfinns i detta avsnitt. 

4.1 Litteratursökningar 

För sökningar efter relevant forskningslitteratur har vi använt databaserna CSA (Social 

Sciences Subject Area), Libris och Google Scholar. De sökord vi använde var olika 

variationer av runaway*, throwaway*, homeless*, street child*, youth*. Vi har valt att snäva 

in vår sökning genom att använda oss av exklusionsfunktionen NOT. Vi har exkluderat bl.a. 

homeless*, criminal justice, mental disorder och drugs i kombination med sökorden ovan. 

Eftersom svensk forskning inom området är sparsam så har vi breddat vår sökning till Europa 

och då i första hand till Storbritannien. Även vissa amerikanska studier har bedömts som 

relevanta. Gällande utgivningsår av den litteratur och de studier vi valt så har vi i första hand 

riktat in oss på publiceringar från de senaste tio åren, men har i något fall använt oss av äldre 

publiceringar då vi bedömt dem som relevanta. 

Vi har i sökandet efter litteratur även fått givande tips från forskare samt studerat 

referenslistorna för tidigare skrivna c-uppsatser och avhandlingar på området. 
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4.2 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt och datainsamlingsmetod 

Vi har i denna studie använt oss av en kvalitativ forskningsansats. Man försöker i den 

kvalitativa metoden finna kunskap om individens inre, subjektiva livsvärld och upplevelser 

utifrån hennes egna ord och det sätt som de uttrycks på (Larsson, 2005). Vi har vidare det 

fenomenologiska perspektivet som utgångspunkt för studien, då vi syftar till att ha fokus på 

våra respondenters beskrivningar av deras upplevelser och erfarenheter; deras livsvärld. Vi 

har också haft en abduktiv ansats, då vi utgått från vår empiriska data men också i ett senare 

skede tagit avstamp i den barndomssociologiska teorin för analys av vårt resultat (Larsson, 

2005).  

Vi har under datainsamlingen tagit inspiration av etnografiska metoder. Aspers (2007) 

skriver att etnografisk forskning innebär att forskaren “skapar en förklaring som uttrycks 

genom teori som är grundad i meningen hos aktörerna som studeras” (s.11). Vi har valt att 

genomföra vår studie i en etnografisk anda då vi är tilltalade av tanken att studera människor i 

den miljö de befinner sig i, utifrån deras perspektiv. Dock använder vi inte etnografiska 

metoder då vi inte har observerat våra respondenter i deras vardagliga liv, gjort 

återkommande intervjuer eller bett dem skriva dagböcker – några vanliga metoder inom 

etnografisk forskning. Vi har däremot valt att, i den mån det varit möjligt, intervjua våra 

respondenter på deras egna arenor.  

Inom den kvalitativa metoden har vi valt intervjuformerna fokusgrupper samt enskilda 

intervjuer.  

4.2.1 Urval och bortfall 

Vi har använt oss av en kombination av ett strategiskt urval och ett snöbollsurval (Esaiasson, 

2007). Vi har både via telefon och e-post sökt kuratorer på gymnasieskolor och 

ungdomsmottagningar samt andra socialarbetare på organisationer som har ungdomar med 

liknande erfarenheter som målgrupp. Vi har haft återkommande kontakt med cirka 25 

kuratorer och socialarbetare av de 35 vi försökt nå. Vid den första kontakten skickade vi ut ett 

brev med information om vår studie, en specificering av vilka ungdomar vi sökte och att vi 

önskade att de skulle be ungdomarna om tillstånd att ge oss deras kontaktuppgifter (se bilaga 

1). Vi sökte tjejer och killar, mellan 15-20 år som hade personlig erfarenhet av att rymma eller 
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kastas ut från sitt hem. Vi ändrade senare åldrarna till 15-25 år då vi ansåg det värdefullt att 

även samla in data från äldre ungdomar som ser tillbaka på sin ungdomstid. 

Under tre veckor ringde och skickade vi e-post till de kuratorer och övriga socialarbetare 

vilka vi hoppades skulle kunna vara nyckelpersoner till de ungdomar vi önskade få intervjua. 

Det visade sig vara svårare än väntat att få kontakt med de kuratorer och socialarbetare vi valt 

ut. Vissa av dem svarade varken på vår e-post eller i telefon.  

De flesta av våra kontakter kände till ungdomar vilka de visste eller trodde hade varit med 

om detta fenomen. Många av dessa ungdomar fick inte våra kontakter tag på och vissa av 

ungdomarna uttryckte, enligt våra kontakter, att uppbrottet hemifrån var för aktuellt för dem 

eller att de mådde för dåligt för att orka ställa upp. Denna svårighet att få tag på respondenter 

visar på vilken känslig och eventuellt även tabubelagd situation detta är. Vi tror vidare att 

”gatekeeping” kan ha påverkat vårt sökande efter respondenter och kan ha varit en anledning 

till att många kuratorer inte svarade i telefon eller på e-post. Vi fick få respondentkontakter i 

förhållande till det antal kuratorer som vi kontaktade. Med ”gatekeeping” menar vi att de 

vuxna som står nära eller har kontakt med ungdomarna skyddar dem och på så sätt 

kontrollerar tillgången till dem (Sallnäs et.al., 2010). De flesta kuratorer vi talade med kände 

igen problematiken kring ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån men många menade 

att de inte kunde tänka sig att ungdomarna skulle orka ställa upp, då det kunde vara känsligt 

för dem. Vi kan inte garantera att dessa ungdomar tillfrågades om en eventuell medverkan i 

studien. 

Vi fick kontaktuppgifter till totalt tio ungdomar. För vissa av ungdomarna låg uppbrotten 

några år tillbaka i tiden, medan det för andra var mer aktuellt. Vi ringde upp ungdomarna, 

informerade igen om syfte samt vårt tänkta tillvägagångssätt och kom slutligen överens om tid 

och plats. Alla dessa tio ungdomar träffade oss för en intervju. I uppsatsens resultatdel har vi 

valt att presentera nio av de tio respondenterna som vi intervjuat. En respondent föll bort 

utifrån att det under intervjun framkom att denne inte föll inom vår urvalsram. Respondenten 

hade inte en tillräckligt tydlig erfarenhet av att ha rymt eller blivit utkastad hemifrån.  

4.2.2 Fokusgruppsintervjuer 

Fokusgruppsintervju är en form av gruppdiskussion som består av ett mindre antal människor 

vilka diskuterar ett givet ämne som forskaren på förhand har bestämt (Billinger, 2005; 
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Wibeck, 2000). Fokusgruppen består utöver sina deltagare av en moderator, i detta fall en av 

författarna. Storleken på gruppen kan variera men tre personer är ett önskvärt minimum. 

Gruppen bör inte vara större än sex personer eftersom risken för att inte alla får komma till 

tals på samma sätt som i en mindre grupp då ökar (Wibeck, 2000). Vi valde att genomföra två 

mindre fokusgrupper, mycket på grund av det känsliga ämne som vi önskade att 

respondenterna skulle konversera kring. Vi ansåg det extra viktigt att våra respondenter skulle 

känna att de fanns utrymme för dem i gruppen. Dock bestod den ena gruppen av endast två 

respondenter samt moderatorn då en av respondenterna fick förhinder och intervjuades 

enskilt. Konsekvenserna för fokusgruppen kan ha blivit att vi fick ut mindre spektra av åsikter 

och tankar än om gruppen hade haft fler respondenter. 

Enligt Wibeck (2000) kan moderatorn inta två olika positioner beroende på om man väljer 

att ha en ostrukturerad eller strukturerad fokusgruppsintervju. Vi valde att använda oss av 

strukturerade fokusgruppsintervjuer som innebär att moderatorn har haft en mer styrande roll 

när det gäller vilka ämnen som diskuteras jämfört med ostrukturerade fokusgrupper där det i 

stort sett är deltagarna som själva bestämmer hur diskussionen förs och vad man väljer att 

diskutera. 

Med utgångspunkt i vårt syfte anser vi att fokusgruppsintervjuer har varit lämpliga av 

flera anledningar. För det första är vår förhoppning att metoden har genererat till att 

ungdomarnas egna upplevelser och åsikter i hög grad kommit fram då fokusgrupper som 

metod enligt Wibeck (2000) går ut på att studera hur respondenterna med liten påverkan av 

intervjuaren diskuterar och reflekterar kring ämnet. För det andra anser vi metoden lämplig då 

våra respondenter själva har erfarenhet av att rymma och/eller kastas ut hemifrån och vi 

utifrån tidigare forskning och egen förförståelse har insett att detta kan vara ett känsligt ämne 

att diskutera. Billinger (2005) skriver att fokusgrupper kan upplevas mindre 

integritetskränkande än individuella intervjuer. Fokusgrupper lämpar sig särskilt när man 

tangerar känsliga ämnen eftersom man i en grupp som delar liknande erfarenheter kan få stöd 

av varandra i sina berättelser (Wibeck, 2000). Vi har dessutom, i enlighet med hur Billinger 

(2005) förklarar fokusgrupper, haft större fokus på den kollektiva bild fokusgruppsdeltagarna 

gav av det diskuterade ämnet istället för ett strikt individfokus.  

Om en fokusgrupp håller hög kvalitet kan enligt Wibeck (2000) bland annat ha att göra 

med huruvida samtliga respondenter är medvetna om syftet med studien samt villkoren för 

deras deltagande eller inte. För att försäkra oss om att våra respondenter hade tagit del av all 
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relevant information delgav vi informationen både muntligen och skriftligen. Andra faktorer 

som påverkar resultatet är miljön där man valt att genomföra fokusgruppsintervjun (a.a.). Vi 

valde att genomföra fokusgrupperna i ett avskilt rum i en av Stadsmissionens öppna 

dagverksamheter för ungdomar där flera av respondenterna tidigare tillbringat tid. Vår 

uppfattning är att vi lyckades genomföra fokusgrupperna på ett tryggt sätt då vi har upplevt att 

samtliga fokusgruppsdeltagare öppnat sig och berättat om sina erfarenheter på ett uttömmande 

sätt utan att vi behövt fråga specifikt efter dessa. 

Det visade sig i våra sökningar efter respondenter att inte alla kände att det skulle vara 

tryggare att sitta i en grupp och diskutera dessa ämnen. Fyra av de ungdomar som skulle 

kunna vara tänkbara respondenter i studien meddelade att de ville ställa upp och berätta om 

sina erfarenheter, men de ville att det skulle ske i en enskild intervju. Eftersom vi värdesatte 

både deras historier och deras vilja att dela med sig av dessa gjorde vi valet att komplettera 

fokusgruppsintervjuerna med enskilda intervjuer. Vi ser det som en självklarhet i enlighet 

med det barndomssociologiska perspektivet att ungdomarna tillåts vara medskapare till 

intervjusituationen. En av våra respondenter hörde av sig på dagen för hans inbokade intervju 

och sa att han hade fått förhinder. När den tänkta intervjuaren då frågade om han hade 

möjlighet att ses någon annan tid under dagen svarade han “Jag vet inte. Är det bara du och 

jag?”. Han fick bekräftat att det inte skulle vara någon annan i rummet och respondenten blev 

då återigen positiv till en intervju. Detta visar på hur central vår flexibilitet var för huruvida vi 

skulle få ta del av respondenternas historier eller ej. 

    Vi hade bestämt oss för att dela upp fokusgrupperna efter kön eftersom det enligt 

Billinger (2005) är att föredra när det gäller fokusgrupper med unga människor som ska 

diskutera känsliga ämnen. Även Wibeck (2000) skriver att man för att uppnå intimitet bör 

samla en homogen grupp. Det blev slutligen så att båda fokusgrupperna bestod av enbart 

tjejer. En tjej intervjuades enskilt. Detta berodde endast på att hon inte hade möjlighet att delta 

vid något av tillfällena för fokusgrupperna.  

Vi ser i efterhand inga direkta skillnader mellan resultatet från fokusgrupperna och 

resultatet från de enskilda intervjuerna. Samtliga respondenter verkar ha känt sig trygga nog 

att ingående berätta om sina erfarenheter för oss vilket gett en väldigt rik empiri - ett resultat 

vi kanske inte hade uppnått om vi valt att endast hålla fast vid vår ursprungliga metod. 
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4.2.3 Enskilda intervjuer 

I de enskilda intervjuerna valde vi att genomföra så kallade “halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer”, vilket gick i linje med vår fenomenologiska utgångspunkt (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 43). Vi har således eftersökt våra respondenters beskrivningar av sin 

livsvärld och försökt förstå respondenternas verklighet utifrån deras eget perspektiv. Våra 

intervjuer hade en avslappnad vardaglig karaktär men också ett tydligt uttalat syfte.  

    Våra intervjupersoner informerades om att de förutsattes tala utifrån sina egna erfarenheter 

och vi hade i de enskilda intervjuerna naturligtvis ett individfokus istället för ett gruppfokus. 

Dock blev resultaten, som tidigare nämnt, likvärdiga då våra fokusgruppsrespondenter också 

berättade väldigt ingående och personliga berättelser.  

    Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är kvaliteten på intervjun avgörande för kvaliteten för 

resten av studien. De skriver vidare att kvalitetskriterierna för en intervju kan sammanfattas i 

sex punkter. De två första punkterna behandlar svaren. Intervjun bör bestå av en stor 

omfattning “spontana, rika, specifika och relevanta svar” samt präglas av kortare frågor och 

längre svar (s. 180). Det är också viktigt att intervjuaren “följer upp och klargör meningen i de 

relevanta aspekterna av svaren”, att intervjuaren tolkar intervjun under intervjuns gång samt 

att intervjuaren “försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under intervjuns 

lopp” (s.180). I den sista punkten uttrycker Kvale och Brinkmann (2009) att en intervju av 

god kvalitet “rapporterar sig själv” vilket innebär att historien som berättas inte behöver några 

vidare förklaringar. Vi har i våra intervjuer strävat efter att uppnå dessa kriterier. Vi anser oss 

ha fått både rika och relevanta svar från våra respondenter som varit samarbetsvilliga och 

motiverade att tala med oss. Vid några tillfällen har vi i efterhand upptäckt att våra 

respondenter sagt emot sig själva, men då har vi valt att inte lägga någon vikt vid den 

frågeställningen. Lyckligtvis har dessa få motsägelsefulla svar inte rört någon av våra 

huvudsakliga frågeställningar. 

4.2.4 Stimulusmaterial 

Enligt Wibeck (2000) kan det vara lämpligt att artiklar, bilder, videofilmer och liknande 

används för att väcka frågor och diskussion vid fokusgruppsintervjuer. Risken med att göra 

detta kan dock vara att det stimulusmaterial man valt styr diskussionen och hämmar andra 

tankar och teman som respondenterna annars, utan materialet, hade valt att prata om. Vi har 
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trots den risken använt oss av stimulusmaterial både i samband med fokusgruppsintervjuerna 

och de enskilda intervjuerna i form av två kortfilmer. Vi valde att även visa filmerna vid de 

enskilda intervjuerna för att ha samma utgångspunkt för insamlingen av data. De två filmerna, 

som är cirka fem minuter långa, är gjorda i ett samarbete med Rädda Barnen och ungdomar 

med egen erfarenhet av att ha rymt och/eller kastas ut hemifrån. Båda filmerna visade 

tänkbara scenarion över hur situationen kan se ut för en ungdom när man blir utslängd och när 

man rymmer hemifrån. Vår förhoppning var att dessa filmer, som visades inledningsvis av 

intervjuerna, skulle väcka tankar som kunde bidra till att en diskussion lättare kunde påbörjas. 

Vi valde att upplysa respondenterna om att de självklart fick uttrycka andra tankar som inte 

hade någon koppling till den film de just fått se. Vi valde att visa två olika filmer, dock 

berörde de samma teman: utsatthet och ensamhet i samband med uppbrott hemifrån och vi 

bedömer dem likvärdiga. En aspekt som skiljde filmerna åt var att ena filmen var gjord av en 

kille och den andra av två tjejer. Vi valde olika filmer vid olika intervjuer beroende på 

respondenternas könstillhörighet. Detta för att vi gjorde bedömningen att de då lättare skulle 

kunna identifiera sig med den verklighet som porträtterades i filmen.  

Det är vår uppfattning att stimulusmaterialet fungerade väl då samtliga respondenter 

nästan direkt efter filmvisningen valde att självmant öppna sig och berätta om sina egna 

erfarenheter för oss. Vi tror inte att stimulusmaterialet fick en begränsande inverkan då 

respondenterna även uttryckte vad de inte kände igen sig i, dock var filmerna 

diskussionsstyrande. 

4.2.5 Intervjuguide 

Vi utformade intervjuguider efter våra övergripande frågeställningar (Se bilaga 2 och 3). Vi 

hade en tanke om att använda dessa intervjuguider som checklistor snarare än frågeguider 

som vi skulle följa till punkt och pricka. Tack vare att våra respondenter berättade sina 

historier med engagemang, och i fokusgrupperna resonerade med varandra, så kunde vi bocka 

av ett flertal frågor och teman efter varje utsaga från respondenterna.  

Vi valde att göra två olika intervjuguider utifrån samma teman och innehåll men med lite 

olika utformning beroende på intervjumetod. En av dessa var för fokusgrupperna och innehöll 

mer generellt riktade frågor än den andra som vi använde vid de enskilda intervjuerna. 

Temana var dock lika och samtliga frågor utgick från vårt syfte och våra frågeställningar. Vi 
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prövade intervjuguiderna innan intervjutillfällena genom att göra testintervjuer med varandra. 

Då resultaten från fokusgruppsintervjuerna och de enskilda intervjuerna överensstämde kan vi 

anta att intervjuguidens olika utformning för respektive intervjumetod inte hade någon större 

inverkan på resultatet. 

4.2.6 Intervjusituationen 

Nedan presenteras inledningsvis det som var gemensamt för hur intervjusituationen såg ut i 

fokusgrupperna och de enskilda intervjuerna. Därefter har vi en kortare presentation och 

diskussion om den plats och situation som särskiljde fokusgruppsintervjuerna från de enskilda 

intervjuerna. 

Något som var gemensamt för kontakten med respondenterna var att vi ett flertal gånger 

innan intervjutillfället stämde av att de fortfarande önskade ställa upp på en intervju samt att 

vi hade skrivit upp samma tid och plats som respondenten. Detta gjorde vi också med avsikt 

att skapa en relation till respondenten och vidare för att avdramatisera eventuell oro och rädsla 

inför intervjun. 

Gemensamt för samtliga intervjuer var också att respondenterna i början av intervjun fick 

ett samtyckesbrev (se bilaga 4). Vi gick sedan igenom detta brev tillsammans med 

respondenterna. Här fanns också ett uttalat utrymme för respondenterna att ställa frågor om 

brevet eller om intervjun. Vi bjöd i samband med intervjun på fika. Efter det att intervjuerna 

var gjorda fick respondenterna biobiljetter som tack. Efter det att vi delat ut samtyckesbrevet 

och fika inledde vi själva intervjun med att visa den film som vi ovan diskuterat under 

rubriken stimulusmaterial. Därefter ställde vi frågan om intervjupersonerna kände något 

speciellt när de tittade på filmen. 

Vi upplevde att de ungdomar vi träffade hade ett stort behov av att prata om sina 

erfarenheter. Intervjusituationerna präglades av starka känslor och en önskan från 

respondenterna att vittna om hur det är att vara i en sådan utsatt situation. Stundtals upplevde 

vi det också som att respondenterna hade ett större behov av att prata om detta ämne än vi 

hade utrymme att ta hand om. Detta, anser vi, poängterar vikten av att ge tillfällen till att låta 

dessa ungdomar få berätta sin historia och ha någon som lyssnar till den.  
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Fokusgrupperna 

Vi utförde fokusgrupperna sittande i en cirkel i en trivsam miljö och fikade under tiden. En av 

författarna till denna uppsats var moderator vid båda fokusgruppstillfällena och den andra 

författaren skötte tekniken vid det ena tillfället och var frånvarande vid det andra. 

    För att den person som inte sedan tidigare hade varit i kontakt med lokalen skulle känna sig 

välkommen och trygg i att ställa upp i fokusgruppen valde vi att möta henne vid en 

närliggande tunnelbanestation och därefter tillsammans gå till lokalen.  

De enskilda intervjuerna 

De enskilda intervjuerna ägde rum på platser som respondenterna redan kände till och på 

olika sätt var bekanta med. Platsen för fyra av de enskilda intervjuerna var på respondenternas 

respektive skolor. Den femte var på den ungdomsmottagning som respondenten hade haft 

mycket kontakt med. Samtliga enskilda intervjuer ägde alltså rum på respondenternas egna 

arenor.  

För att skapa ett tryggt klimat valde vi att endast vara en intervjuare vid de enskilda 

intervjuerna. Vi försökte att i den mån det var möjligt sitta så att det inte fanns ett bord mellan 

intervjupersonen och intervjuaren. Detta för att minska den formella framtoningen.  

4.3 Transkribering 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att insamlad data från gruppintervjuer är svårare att 

transkribera än enskilda intervjuer. Anledningen till detta är att det är fler röster att särskilja 

samt att respondenterna ibland kan tala samtidigt. Därför gjordes valet att båda författarna till 

denna uppsats skulle transkribera samtliga texter, vårt empiriska material transkriberades 

alltså två gånger. Vår förhoppning är att vi på så sätt minskat riskerna för att transkriptionerna 

skulle vara felaktiga.  

Vi har vidare valt att transkribera all empiri i två stadier. Först har vi gjort en grövre 

transkribering där vi skrivit ut fullständiga meningar men ej markerat pauser, uttal och dylikt. 

Efter detta första stadium har vi noggrannare transkriberat de stycken som för oss varit mest 

relevanta. Där har vi markerat pauser, samtidigt tal, “hmm:anden” och skrivit ut 

respondenternas uttal av ord istället för den korrekta stavningen. “Alltså” har ibland därför 

skrivits ut som “asså” medan “och” har skrivits som “å”. De citat som redovisas i 



31 

 

resultatdelen är dock från den grövre transkriberingen, detta på grund av att vi bedömer den 

som mer läsbar. 

4.4 Metod för intervjuanalys 

Vi har valt att analysera våra enskilda intervjuer med meningskoncentrering som metod. Det 

finns inom fokusgrupper som metod inga bestämda analysmetoder utan det är enligt Wibeck 

(2000) upp till forskaren att själva välja och motivera en passande metod. Vi har därför valt 

att använda meningskoncentrering som metod även för fokusgrupperna. I empirin från 

fokusgrupperna kan vi även fånga gemensamma fenomen i våra respondenters livsvärldar. I 

övrigt bedömer vi empirin som likvärdig den från de enskilda intervjuerna. 

Meningskoncentrering innebär att man “drar samman intervjupersonens yttranden till kortare 

formuleringar” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 221). Dessa formuleringar bör samla essensen 

av vad som sagts i intervjun. Vi har därefter använt de koncentrerade meningarna till att 

formulera teman utifrån hur vi tolkar det som sagts. Efter dess har vi applicerat vårt syfte och 

våra frågeställningar och sökt att se hur våra funna teman svarar mot dessa. I nästa steg har vi 

tolkat temana utifrån den barndomssociologiska teorin och de analytiska enheterna plats, tid 

och kropp. Vi redovisar detta i uppsatsens analysdel. Vi har varit noggranna med att inte tolka 

utifrån vår valda teori förrän i ett sent skede då vi förstått att man enligt den fenomenologiska 

ansatsen som forskare inte bör färga intervjun med sin egen förförståelse eller tänkta teori. 

4.5 Etiska överväganden 

Vi har genom hela datainsamlingsprocessen utgått från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och 

regler (2002) som kan sammanfattas till fyra övergripande krav. Informationskravet och 

samtyckeskravet har vi uppfyllt genom att informera respondenterna både muntligt och 

skriftligt om förutsättningarna för studien. Konfidentialitetskravet har vi valt att uppfylla 

genom att avidentifiera samtliga respondenter i uppsatsen och ge dem fiktiva namn. Trots att 

vi inför respondenterna framhållit det som ytterst viktigt så kan vi inte garantera att det som 

sagts inte sprids vidare av fokusgruppsdeltagarna efter fokusgruppen (Wibeck, 2000). 

Slutligen handlar nyttjandekravet om att de uppgifter vi får om våra respondenter endast får 

användas i forskningsändamål – något vi självklart garanterar. 
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Andra etiska överväganden som gjorts i samband med planeringen av genomförandet av 

fokusgruppsintervjuerna var hur vi kunde skapa ett så öppet klimat som möjligt så att samtliga 

deltagare skulle uppleva att de har samma rätt att komma till tals. Vi försökte skapa detta 

klimat genom att berätta för fokusgruppsdeltagarna att de absolut inte behövde hålla med 

varandra om det de diskuterade. Vi försökte också under fokusgruppsintervjuerna förmedla 

ordet jämnt och ge utrymme och tid åt de respondenter som var mer försiktiga i att uttrycka 

sina åsikter. Detta fungerade relativt väl, förutom i en fokusgrupp då en respondent var mer 

framträdande än de övriga. Dock visade det sig vid ett flertal tillfällen att även de 

respondenter som hade en mer försiktig och avvaktande framtoning vågade säga att de hade 

en annan erfarenhet eller åsikt än denna respondent.  

En annan etisk aspekt som diskuterats är risken att ungdomarna skulle känna sig pressade 

till att berätta personliga och privata utsagor. Vi bestämde oss för att både i sökandet av 

respondenter och vid själva intervjutillfällena informera respondenterna om att de bara 

behövde berätta sådant de ville och orkade berätta.  

Då vi även kunde anta att respondenterna skulle diskutera känsliga ämnen som eventuellt 

kunde väcka mycket jobbiga känslor och minnen till liv diskuterade vi på vilket sätt vi skulle 

ta hand om detta efter det att intervjuerna avslutats. Vi valde att vid slutet av varje intervju 

fråga samtliga respondenter om de hade någon att prata med om de skulle känna sig ledsna 

och nedstämda efter intervjun. Samtliga svarade att de hade det. Vi skrev också i brevet de 

fick innan intervjun att de kunde vända sig till oss om de hade frågor eller något att säga oss. 

Vi hade också kunnat förmedla kontakt till en kurator eller liknande om någon respondent 

önskat detta. 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validering av en kvalitativ studie bör ske kontinuerligt under hela forskningsprocessen (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Vidare är det så att även forskarens person samt dennes moraliska och 

etiska ställningstaganden har betydelse för validiteten i kvalitativa studier. Ur ett etiskt 

perspektiv ska valid forskning “producera kunskap som är till nytta för människor och 

samtidigt minimera de skadliga konsekvenserna” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.267). Vid 

själva intervjutillfället kan man uppnå validitet genom att noggrant fråga efter meningen i det 

som sägs (a.a.). Validiteten i utskrifterna är svårt att säkerhetsställa då en omvandling från 
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muntlig till skriftlig form alltid är en subjektiv tolkning av vad som menades vid intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har valt att utföra våra transkriberingar i två stadier, först en 

grövre transkription och sedan en ordagrann av de mest relevanta delarna. Den grövre, som 

också är den vi redovisar i uppsatsen, kan liknas vid den som Kvale och Brinkmann (2009) 

benämner som “litterär” i stilen (s. 203). Den kan hjälpa läsaren att förstå den, av författarna, 

tolkade meningen av vad som sades i intervjun. Ett sådant fokus har vi i denna uppsats och 

förhoppningsvis har vi, genom att transkribera i två steg, lyckats komma nära en tolkning som 

stämmer överens med intervjupersonernas tänkta meningar. Analysen kan endast anses vara 

valid om de gjorda tolkningarna kan anses hållbara och logiska samt att de rätta frågorna för 

analysen är ställda (Kvale & Brinkmann, 2009). Sammanfattningsvis kan man säga att alla 

forskarens val genom hela processen måste vara förnuftiga och bygga på kontrollering, 

ifrågasättning och teoretisering av resultaten för att dessa ska anses trovärdiga. 

Enligt Billinger (2005) kan man öka reliabiliteten genom att använda samma moderator i 

samtliga fokusgrupper – vilket vi har gjort. Däremot har vi genomfört de enskilda intervjuerna 

med olika intervjuare. Vi har under intervjuerna försökt ställa oss så öppna som möjligt till 

respondenternas utsagor och försökt att inte låta våra egna antaganden och vår förståelse av 

tidigare forskning färga intervjusituationerna genom till exempel ledande frågor. Vi värderar 

även vår empiri som så pass rik att den ger goda förutsättningar för en djup och riktig 

förståelse av fenomenet. Det är svårt att garantera att våra respondenter tolkade frågorna som 

vi menade dem, men deras svar anser vi tyder på att de gjort det. Vidare beror reliabiliteten i 

intervjuerna på om deltagarna hörs tydligt och att den bandspelare man valt att spela in 

intervjun med fungerar. Vår förförståelse var att det kan vara ett problem med gruppintervjuer 

att deltagarnas röster hörs olika bra eller att vissa inte hörs alls. Detta löste vi dock genom att 

ha två inspelningskällor under fokusgrupperna vilka vi placerade på olika ställen. Det som 

hördes svagt på den ena inspelningen hördes således tydligt på den andra. Vår förhoppning är 

att reliabiliteten ökar tack vare att vi har transkriberat intervjuerna två gånger och således då 

genomfört en så kallad reliabilitetskontroll (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Resultat från fokusgrupper är enligt Wibeck (2000) inte statistiskt generaliserbara och det 

är inte heller syftet med fokusgrupper. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att “kravet att 

samhällsvetenskapen ska producera generaliserbar kunskap bygger på antagandet att 

vetenskaplig kunskap nödvändigtvis är giltig för alla platser och tider, för alla människor från 

evighet till evighet” (s. 280). Det går naturligtvis inte att generalisera resultatet från vare sig 
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våra fokusgrupper eller våra enskilda intervjuer utifrån den förutsättningen. Däremot menar 

Kvale och Brinkmann (2009) att man kan använda kunskap “som producerats i en specifik 

intervju” i andra situationer som bedöms relevanta (s. 281). Det finns olika former av 

generalisering. Den analytiska generaliseringen bygger på en bedömning av likheter och 

skillnader mellan fenomen och situationer med syfte att se om resultaten från en studie kan 

vara en vägledning för en annan studie. Vi gör bedömningen att denna typ av generalisering 

är den som ligger närmast till hands för vår studie, då vårt resultat i mångt och mycket är 

likvärdig med resultaten från liknande studier i U.S.A, Europa och inte minst i Sverige. 

5. Resultat 

I detta avsnitt avser vi att redovisa det empiriska material som vi genom enskilda intervjuer 

och fokusgrupper har samlat in. Avsnittet avslutas med en kortare sammanfattning av 

resultatet innehållande en jämförelse mot tidigare forskning. 

För att göra resultatet översiktligt och för läsbarhetens skull har vi valt att använda några 

centrala teman som underrubriker till de mer övergripande frågeställningar vi haft för att 

besvara vårt syfte. Vi börjar med att presentera våra nio respondenter: 

Asad, 17 år föddes i ett utomeuropeiskt land. Asad berättade att han kom till Sverige som 

tolvåring utan sina föräldrar men i sällskap av sina syskon. När det äldsta syskonet, som också 

var Asads vårdnadshavare, gifte sig för två år sedan var inte Asad och hans andra syskon 

längre välkomna att bo kvar i hemmet. Asad kom hem från skolan för att upptäcka att han inte 

kom in i lägenheten – låset var utbytt. Han och hans syskon är sedan dess inneboende hos en 

bekant. Asad går just nu i gymnasiet. Han har sporadisk kontakt med sin före detta 

vårdnadshavare samt med föräldrarna i hemlandet. 

Bartek, 19 år är född i ett europeiskt land. Han kom till Sverige som tolvåring efter att ha 

bott hos sina morföräldrar. Hans mamma flyttade till Sverige några år tidigare. Bartek 

förlorade sin biologiska pappa som femåring och har sedan han kom till Sverige levt med sin 

mamma, sina halvsyskon och sin styvpappa. Bartek beskriver sin styvpappa som en tyrann 

som kontrollerar, slår och hotar. Bartek berättar att hans mamma är kontrollerad av 

styvpappan, men att också hon har slagit Bartek. Bartek har både blivit utslängd och rymt 

hemifrån flera gånger. Första gången han rymde var han 16 år och den senaste gången var två 
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veckor tillbaka från tillfället för intervjun. I dagsläget väntar Bartek på att få flytta in i en egen 

lägenhet vilket kan bli möjligt tack vare att en släkting till Bartek går med på att stå på 

kontraktet. Bartek går i gymnasiet och arbetar även extra för att ha råd att betala hyran. 

Calle, 20 år föddes i en småstad i Sverige. Hans föräldrar separerade när han var liten och 

Calle bodde till en början tillsammans med sin pappa. När han var 16 blev han utslängd 

därifrån och han flyttade då till sin mamma och syster som bor i en svensk storstad. När Calle 

och hans mamma inte bor ihop fungerar deras relation väldigt bra, men när de bodde 

tillsammans bråkade de väldigt ofta vilket flera gånger resulterade i att hon slängde ut honom. 

Sista gången Calle blev utkastad var för två sedan. I dagsläget bor Calle i en lägenhet han har 

fått hyra i andra hand. Calle har gått ut nian och har sedan dess varit arbetslös med undantag 

för kortare anställningar som exempelvis telefonförsäljare.  

Diana, 17 år går på gymnasiet och är född i Sverige. Hennes föräldrar är skilda och hon bor 

med sin pappa. Diana vill inte bo hos sin mamma eftersom hon och hennes mamma bråkar 

väldigt mycket, bråk som vid ett flertal gånger har slutat med att Diana blivit utslängd 

hemifrån. Relationen med pappan är inte heller helt problemfri. Det har hänt att han vid några 

tillfällen slagit Diana. Diana har ett flertal gånger det senaste året lämnat sitt hem för att sova 

hos en kompis när det varit bråkigt hemma. Efter en incident när Dianas pappa blev arg och 

slog henne tyckte hon att hon fått nog, rymde hemifrån och sov hos sin kompis i tio nätter. 

Hon fick inte komma till sin mamma eftersom mamman hade “sin lediga dag”. Detta var 

senaste gången hon rymde hemifrån. Diana har idag flyttat hem och bor tillsammans med sin 

pappa igen. 

Ebyan, 17 år. Hennes familj kom till Sverige från ett utomeuropeiskt land. Ebyans mamma 

och pappa separerade när hon var liten och hon har sedan dess bott med sin mamma och ett 

flertal syskon. Ebyan var sex år gammal när hon rymde hemifrån första gången. Hon har blivit 

både fysisk och psykisk misshandlad i sitt hem. Hon har även blivit utsatt för sexuella 

övergrepp av en släkting, något som familjen valde att tysta ner. Nu bor hon i ett jourboende 

och väntar på att få flytta till en fosterfamilj. Hon har sporadisk kontakt med sin mamma och 

sina syskon.  

Farnaz, 19 år föddes i ett utomeuropeiskt land och kom med hela sin familj till Sverige. Hon 

bodde tidigare tillsammans med sin mamma, pappa och ett flertal syskon. Det har gått två år 
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sedan Farnaz lämnade sitt hem. Detta gjorde hon därför att hon levde under strikt kontroll och 

var utsatt för både psykisk och fysisk misshandel. Farnaz har under tiden hemifrån bott i ett 

skyddat boende, då hon sedan uppbrottet varit väldigt utsatt och jagad av sin familj. Hon har 

för tre månader sedan fått flytta till en egen träningslägenhet. Farnaz går i gymnasiet. 

Gabbi, 18 år går sista året på gymnasiet. Hon är född och uppväxt i Sverige. Hennes föräldrar 

är från Sverige respektive ett utomeuropeiskt land. Efter det att Gabbis mamma gick bort för 

ett antal år sedan har Gabbi fått ta ett stort ansvar hemma. Hon har tvingats ta hand om sina 

småsyskon, städa och tvätta och har inte hunnit med sitt skolarbete. Hennes relation med sin 

pappa har sedan mammans bortgång varit fylld av konflikter angående plikter och krav. Hon 

har blivit utsatt för både psykisk och fysisk misshandel hemma. Tre till fyra gånger har Gabbi 

rymt hemifrån för att sedan återvända. Gabbi bor i dagsläget hos en bekant och har gjort det 

sedan sitt senaste uppbrott hemifrån för cirka tre månader sedan. Enligt Gabbi själv tänker 

hon inte flytta hem igen. 

Helena, 18 år går sista året på gymnasiet. Helena är född och uppvuxen i Sverige. Hennes 

föräldrar är invandrade från utomeuropeiska länder. Helena har sedan hon var 15 år och blev 

utkastad för första gången pendlat mellan att bo hos kompisar, sin pojkvän och hemma. 

Hemmiljön har präglats av återkommande konflikter, psykisk och fysisk misshandel. Sedan 

en tid tillbaka bor hon på ett skyddat boende. Innan Helena för några månader sen rymde 

hemifrån för, enligt henne, sista gången bodde hon tillsammans med sin mamma, pappa och 

sina syskon.  

Ina, 24 år är född i Sverige men hennes syskon, mamma och pappa är invandrade från ett 

annat europeiskt land. Ina har inte bott stadigt hemma sedan hon var 13 år. Hon berättar att 

hon, när hon bodde hemma, ständigt var rädd för att göra något fel och därigenom göra sin 

pappa arg. Hemmiljön var präglad av svåra konflikter och hot om våld. Detta resulterade till 

slut i att hon rymde hemifrån. Ina sökte sig efter det till kretsar där narkotika och våld var en 

återkommande del av vardagen. Hon har varit inlagd på behandlingshem för sina 

missbruksproblem. Ina berättar att hon levt ett relativt stadigt liv de senaste fyra-fem åren. 

Idag har Ina, enligt henne själv, en sporadisk men fungerande kontakt med sina föräldrar. Ina 

är idag student. 
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Namn Ålder Kön Rymt eller blivit 

utslängd 

Fokusgrupp eller enskild 

intervju 

Asad 17 Kille Utslängd Enskild intervju 

Bartek 19 Kille Båda Enskild intervju 

Calle 20 Kille Utslängd Enskild intervju 

Diana  17 Tjej Båda Enskild intervju 

Ebyan  17 Tjej Rymt Fokusgrupp 

Farnaz 19 Tjej Rymt Fokusgrupp  

Gabbi 18 Tjej Båda Fokusgrupp 

Helena 18 Tjej Båda Fokusgrupp 

Ina 24 Tjej Båda Fokusgrupp 

5.1 Hur resonerar de unga om sina erfarenheter av tidiga uppbrott i form 

av rymning och/eller utkastning från hemmet? 

5.1.1 Hemmiljön 

Våra respondenter uppger många olika anledningar till att de rymt eller blivit utkastade från 

sina hem. Ofta är det fler orsaker som i kombination och över en längre tid lett till uppbrotten. 

Hemmen präglas i de flesta fall av konflikter men även av hot om våld samt psykiska och 

fysiska övergrepp. De fysiska övergreppen består av våld i de flesta respondenters utsagor 

men även sexuella övergrepp nämns under intervjuerna.  
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Konflikter 

Våra respondenter kommer alla från hemmiljöer där konflikter varit en ständig del av 

vardagen. Asad är den enda som säger att konflikterna inte var “så farliga”. Uppbrottet hade 

enligt honom en kulturell förklaring. Han menar att det i hans kultur är så att syskon inte 

längre har en plats i hemmet när en man och kvinna gifter sig och att det var därför de bytte 

låsen i ytterdörren. Alla våra andra respondenter nämner svåra konflikter som en stor del av 

hemmiljön. Gabbi har de senaste fyra åren bott med sin pappa och sina syskon. Hon berättar 

att konflikter har varit en ständig del av vardagen: 

Alltså som jag har räknat, så har det alltid varit konflikter. Ända sen dom här fyra åren 

så har det alltid varit ett litet bråk varje dag. Från måndag till söndag, varje vecka. 

Alltså varje vecka. Det är bara minsta lilla, typ om han ser att jag inte städat – värsta 

bråket. – Gabbi 

Våra respondenter berättar om “små” konflikter som växer och blir “stora”. Ina berättar att 

konflikter var en stor del av hennes vardag: 

... man tassade på tår hela tiden för att liksom inte göra nåt litet misstag, hur mänskligt 

det än är så är det lika bra att låta bli för att om det inte är mig han skäller på så är det 

mamma och det finns liksom inget slut, det handlar inte om fem minuters-utbrott utan 

det handlar om nånting som bara eskalerar och så blir det större och större och det kan 

pågå i ett dygn eller två liksom. – Ina 

Ina har i denna miljö upplevt att hon har en lägre status än sina vuxna föräldrar: 

Och just den här situationen, att det är en frustration över att man är ungdom eller man 

är ett barn eller... och man har ingen makt. Man har ingenting. – Ina 

Fysisk misshandel samt hot om våld 

Våld och fysisk misshandel är hos en majoritet av våra respondenter en stark orsak till att de 

valt att lämna sitt hem. Asad är den enda respondenten som inte vittnar om våld i hemmet. 

Vilken eller vilka familjemedlemmar som slår varierar. I vissa fall är det pappan eller 

styvpappan, i andra fall är det mamman, bägge föräldrarna eller äldre syskon. Diana har vid 
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flera tillfällen blivit slagen av sin pappa. Hon berättar att “när saker inte passar honom, då 

använder han våld”: 

Jag fick gå till skolan... med rivsår i ansiktet, blåa märken runt halsen. Han tvingade 

mig att säga att jag ... hade ramlat eller gjort nåt sånt där. – Diana 

Bartek har många års erfarenhet av att bli misshandlad: 

Min styvpappa, han kom in till mitt rum så han bara slog mig.. Han har slagit mig sen 

jag var liten. – Bartek 

Två av de respondenter som vittnar om fysisk misshandel i hemmet vill i anslutning till det 

poängtera att de själva inte är helt oskyldiga. Diana säger att hon blir väldigt “kaxig” när hon 

blir arg, och påpekar flera gånger att hon är medveten om det och har bett sina föräldrar om 

ursäkt. Gabbi berättar att hon blivit slagen sedan hon var liten men att hon sedan hon blivit 

äldre “tagit ställning” och sagt ifrån när hon tycker att hennes pappa gör fel. Hon berättar att 

de har samma temperament och att det blev ett “helveteskrig” hemma när hon började säga 

ifrån. Dock påpekar både tjejerna att föräldrarna borde vara förebilder och veta bättre än de 

för att de är vuxna. 

    Även i hem där fysisk misshandel förekommer sällan eller aldrig upplever flera 

respondenter att det finns ett hot om våld. Det kan till exempel vara en pappa som höjer 

handen utan att slå, men även vara mindre tydligt uttalat och bestå mer av en känsla av att 

våldet hänger i luften. 

Psykisk misshandel  

I många av respondenternas berättelser är också psykisk misshandel och trakasserier av olika 

karaktär en vanlig företeelse. Gemensamt för alla de som berättat att de varit med om fysisk 

misshandel är att de även blivit utsatta för psykisk misshandel. Den psykiska misshandeln 

består enligt respondenterna ofta av elaka ord som de menar att föräldrarna säger med avsikt 

för att såra. Ibland handlar den psykiska misshandeln om att någon eller båda föräldrarna 

ignorerar sitt barn och väljer att på olika sätt utestänga honom eller henne från familjens 

gemenskap.  

Några av respondenterna säger att den psykiska misshandeln är värre än den fysiska. 

Helena beskriver den fysiska misshandeln som ett ärr som hon kan se läka ihop, medan den 
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psykiska misshandeln är ett osynligt ärr som aldrig läker. Ebyan talar också om den psykiska 

misshandeln som ett ärr och väljer att beskriva det så här: 

Smäll till mig 100 gånger, hugg mig, slå mig med kedjor, jag bryr mig inte. Det går 

bort. Men om du misshandlar någon psykiskt så blir det ett ärr. Alltså det blir ett ärr 

för hela livet. Det går inte bort. Och om man blir… psykiskt misshandlad av familjen, 

så är man det för hela livet. – Ebyan 

Helena beskriver vidare hur påtaglig och närvarande den psykiska misshandeln blir när man 

lämnat sitt hem: 

Jag kan ligga i min säng även fast jag inte ens bor i närheten av mitt gamla hus. Jag 

kan känna att dom är där. Och jag kan se deras blickar, jag kan se vad dom tänkte... 

alltså, man hör allting. Det är nästan farligt att vara alldeles för ensam när man har gått 

hemifrån. För att man, man blir inlåst med sina egna tankar. – Helena 

Ebyan, Farnaz och Helena berättar att den psykiska misshandeln påverkar deras självbild och 

präglar relationer med andra människor, även senare i livet: 

Men ändå så är det, man rymmer för olika anledningar, man kan rymma för... sexuella 

övergrepp, från en misshandel, från tjafs i familjen, från att mamma pratar med... 

pratar om pappan. Det var det min mamma gjorde i min situation. Hon satt och pratade 

om min pappa och vad var det... att pappa inte ville ha mig, pappa sa... pappa sa hit, att 

jag var, jag var hordotter och hit och dit. Och nu... det hände... mamma sa sådana där 

ord när jag var 6 år gammal och nu har det förföljt mig hela livet. Jag känner såhär 

med ett förhållande, blir jag ‘ja, men den här personen vill inte ha mig för jag är en 

horunge’. Jag är så, jag är så, jag är så. – Ebyan 

En vanlig företeelse bland våra respondenter är att de hotas, främst av föräldrar eller 

styvföräldrar, att skickas tillbaka till hemlandet. Under en konflikt säger Barteks styvpappa att 

han ska skicka tillbaka honom till hemlandet om han pratar med socialen. Ebyan blev skickad 

till föräldrarnas hemland under en period när hon var sju år gammal. Dessutom talade hon inte 

språket särskilt bra. Hon berättar att hon var väldigt utsatt där. Hon blev slagen, både av 

lärarna i skolan och hos mammans släktingar där hon bodde. Hennes mormor gav henne 
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pengar så att hon skulle rymma till pappans släktingar istället. När Ebyan berättade för sin 

mamma att hon blivit slagen fick hon höra att det var hennes eget fel.  

Ina är ett annat exempel, även hon blev skickad till sina föräldrars hemland under en 

period. Hon talade inte alls språket från början men lärde sig en del när hon fick följa med 

sina kusiner till skolan. I det andra landet kunde Ina låtsas att hon var någon annan, någon 

som inte alls hade problem hemma, och Ina berättar att det var befriande. Ina visste dock från 

början att hon skulle vara i landet en period för att sedan få återvända hem.  

Heder 

Tre av våra respondenter i fokusgrupperna använder begreppet heder och berättar att heder 

har spelat en stor roll i deras hemmiljöer och familjesammanhang. Hur de uppför sig är inte 

bara familjens utan hela släktens angelägenhet. Helena berättar: 

Alltså du är gift med hela släkten, så är det, så enkelt är det. Alla vet vem du är. Alla 

meddelar din mamma vart du är, alla meddelar vad du gör. Hur du ser ut, vad dom 

tycker och det påverkar familjen för dom vill visa sig ett gott rykte. – Helena 

Farnaz berättar att det var svårt för henne att ha kontakt med de människor som försökt hjälpa 

henne eftersom hon inte kunde prata med någon utanför skolan. När hon kom hem togs 

hennes telefon ifrån henne. När Farnaz berättar att hon bytte namn på alla killar i hennes 

telefonbok så att de fick tjejnamn istället skrattar Ebyan och Helena och säger att de känner 

igen sig. Helena berättar att hon haft 6 extra telefoner för att kunna byta när 

familjemedlemmar beslagtagit hennes telefon. När Ebyan blev våldtagen av en släkting valde 

familjen att tysta ner det. Ebyan fick av en annan släkting höra att familjen skulle splittras om 

det kom ut och att det, om det skulle ske, skulle vara helt och hållet hennes fel.  

5.1.2. Familjens kontakt med socialtjänsten 

Något som är gemensamt för Ina, Ebyan, Farnaz, Helena, Gabbi och Bartek är att deras 

familjer varit ovilliga att kontakta socialtjänsterna i deras respektive kommuner, trots 

uppenbara problem i hemmet. Våra respondenter har också fått höra, huvudsakligen från sina 

föräldrar men även från andra ungdomar i liknande situationer, att det inte är någon idé att 

kontakta socialtjänsten för att de ändå inte kommer hjälpa eller tro på ungdomarnas historier 

om hur det är hemma. En vanlig uppfattning verkar vara att det som händer efter ett möte med 
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socialtjänsten är att familjen splittras och barnen tas ifrån föräldrarna. I Inas familj fanns en 

motvillighet att söka hjälp hos socialtjänsten då Inas pappa ansåg att de, om de gick till 

socialtjänsten, skulle medverka till den enligt honom kollektiva bilden av att invandrare från 

hans land lever på bidrag och är alkoholister.  

5.1.3 Uppbrottet 

Hur gamla respondenterna var vid sitt första uppbrott hemifrån skiljer sig åt. Ebyan var bara 

sex år när hon bestämde sig för att rymma med pengarna hon fått för att köpa mjölk. Hon 

berättar om hur det gick till när hon samma dag återvände hem:  

Ebyan: ... så cyklade jag tillbaka och när jag är tillbaka i gården, så letar alla i gården 

efter mig. När jag kommer dit och min mamma ser på mig, kadabash, det var, du vet, 

när jag var liten det var verkligen stryk, det var verkligen stryk med föremål. Hon hade 

en tjock trä… 

Helena: slev? 

Ebyan: ... tack. En tjock träslev, så hon slog mig mitt på gården. Drog mig uppför 

trapporna, slog mig i toaletten, hon tar alltid mig i toaletten, slog mig. Satte på vad 

heter det nu igen, kranen med kallt vatten och bara (gestikulerar hur mamman sprutar 

vatten över henne), slår till och höll i mig, slår till... det var då jag rymde först.  

Alla våra respondenter, utom Asad, har erfarenhet av flera uppbrott hemifrån. Ibland har de 

inte kunnat skilja på om de blivit utkastade eller rymt. Ina berättar: 

... det var ett bråk där dom började liksom, jag tror att jag sa ’nämen jag skiter i det här 

nu, jag drar’ och liksom ’jag behöver inte er, jag behöver inte det här, jag förtjänar inte 

det här’. Varpå dom, min mamma började packa mina väskor åt mig, liksom. Jag vet 

inte om tanken var då att jag skulle försöka streta emot på nåt sätt eller nånting, men. 

Det ledde i alla fall till att jag gick därifrån med två Ikea-kassar med grejer. – Ina 

Vissa har erfarenheter av rymning från tidig ålder, medan andra har blivit utkastade hemifrån 

sedan de i tonåren börjat ifrågasätta föräldrarnas uppfostringsmetoder. Respondenterna har, 
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när de rymt, både smugit ut och stormat iväg. Gemensamt för alla utom Asad är att de rymt 

eller blivit utslängda vid upprepade tillfällen för att sedan återvända hem. 

5.1.4 Tiden hemifrån 

Det som respondenterna svarade mest varierat på var hur tiden hemifrån vid tiden för 

uppbrottet eller uppbrotten sett ut. För några av ungdomarna fanns det alltid någonstans att bo 

tillfälligt men för några fanns det ingen självklar tillflyktsplats. Bartek nämnde rädsla och 

ensamhet för att beskriva hur han kände sig när han blev utslängd: 

Man känner sig ensam då man blir rädd själv, man vet inte vart man ska ta vägen... – 

Bartek 

På frågan om hur man mår när man har rymt beskriver Gabbi sin första natt hemifrån såhär: 

Jag satte mig bara på en bänk, typ. Bara satt där och tänkte och försökte rensa mina 

tankar. Så jag satt liksom en hel natt bara på en bänk... och tänkte. Det är i alla fall 

ensamt och man mår inte bra alls. – Gabbi 

Boende  

Hur respondenterna har löst sitt boende vid tiden för uppbrottet varierar. Lösningen beskriver 

respondenterna som beroende på hur länge man är ifrån hemmet, om det är sommar eller 

vinter och om man överhuvudtaget planerat att återvända hem eller inte. Helena vittnar om 

skolans betydelse under uppbrottet hemifrån. I skolan kände hon sig trygg, och Helena 

berättar att hon försökte stanna där så länge som möjligt under dagarna. Skolan har också för 

både Helena, Ebyan och Farnaz varit en plats där de fått utlopp för sina känslor i form av gråt, 

vredesutbrott och samtal med till exempel kuratorer.  De har dock inte kunnat stanna i skolan 

under natten, utan har mestadels bott hos kompisar. Genomgående berättar respondenterna att 

det inte är optimalt att bo hos andra utan att det är en nödlösning i väntan på hjälp att få en 

egen plats att bo på.  

Om en kompis ger dig en glas med vatten idag, förvänta dig inte att den ska ge dig 

imorgon. Och det är samma sak när man sover över, man tänker ikväll ska jag sova på 

den här soffan, men imorgon kan jag inte sova på den här soffan. – Ebyan 
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Även fast man har vänner som man har sovit hos 100 gånger så känns det ju 

påträngande när man är hemlös och komma dit till deras familj och äta av deras mat 

och sådär. – Calle 

Helena, Calle, Gabbi och Ina berättar att de ibland inte haft någon vän att bo hos, och att de då 

tvingats sova ute eller ”på gatan”: 

Mm, tiden går väldigt sakta om man ska vara en natt ute. – Ina 

Risker under tiden hemifrån 

Våra respondenter vittnar alla om riskerna man utsätter sig för när man tvingas lämna sitt 

hem. Helena berättar om människorna som är ute på stan om nätterna: 

Alltså man ser inte folket som är ute... alltså en natt mitt i veckan, som gör samma sak 

som en själv. Som inte är alkoholist som inte är män, oftast män. Sen ser man kvinnor 

som sover ute liksom på perrongerna alltså, man ser en värld som man egentligen inte 

har velat se, även om man vet att den är där. – Helena 

Calle och Ina hamnade bägge två i kretsar där narkotika fanns med i bilden och började bägge 

två att bruka droger. Calle berättar:  

Man mådde ju inte speciellt bra så det var ju inte direkt så att man tänkte såhär ‘nej, 

vad droger är dåligt’. Man tänkte bara ‘åh vad skönt att slippa verkligheten ett tag’ 

liksom. – Calle 

Gabbi vittnar om att det är lätt att hamna i dåligt sällskap, för att man behöver människor 

omkring en: 

Alltså det kan ju hända till exempel att man att man går med i typ en grupp som inte 

har bra rykte liksom, men man vill följa dom ändå. Så kan det hända att dom gör 

grejer som det finns lag på att man inte får göra, till exempel som att stjäla eller som 

göra grejer som inte är tillåtet. – Gabbi 

Bartek berättar att han hamnat i sällskap med “dåliga grabbar” och att man gör dåliga saker, 

som till exempel att råna människor om man “hänger med dom” samtidigt som man saknar 

pengar och någonstans att bo.  
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Syskon 

Många av respondenterna nämner syskonen som den största anledningen till att inte vilja 

lämna sitt hem. En stor del av våra respondenter berättar också att de valt att återvända hem 

för att få träffa sina syskon igen och inte svika dem. Vissa säger att de är oroliga för att deras 

syskon ska behöva gå igenom samma sak som de har gjort och att de hade velat finnas där för 

att skydda dem mot deras föräldrar och andra risker i hemmiljön. 

Jag är till och med rädd att mina småsyskon ska gå igenom samma sak. Jag tror att 

dom kommer gå igenom samma sak... som mig. – Bartek 

Andra anger att saknaden och längtan efter sina syskon har varit så stor att de, trots att de rymt 

hemifrån valt att återvända hem för att inte tappa kontakten eller närheten till dem.  

Jag ville verkligen inte förlora deras kärlek bara: ’nej men du stack hemifrån, du stack 

ifrån mig’. Jag måste ändå gå till honom och visa jag älskar honom, jag tycker om 

honom... Att jag fortfarande tillhör familjen på något sätt. – Ebyan 

Flera av respondenterna upplever att föräldrarna manipulerar och på olika sätt försöker 

distansera syskonen från dem. 

Min pappa har gjort så att mina syskon har tagit avstånd från mig. Jag ville ändå bara 

gå hem för att bara för att träffa mina syskon. – Gabbi 

Även Farnaz har erfarenhet av detta:  

Farnaz: Mm, som tillexempel min mamma sa till min lillebror som var fem ... då var 

han fyra år, hon bara ’Farnaz hatar dig hon vill inte ha dig längre, hon har flyttat till en 

svensk familj’. Så fort jag ringde honom, han bara, ’åh du har lämnat mig jag vill inte 

snacka med dig, snacka inte med mig längre’ och då la han på.  

Moderatorn: Mm 

Farnaz: Och hon visste att han var den enda i familjen, den enda som tyckte om mig. 

Den enda som jag… 

Helena: Som du tyckte om? 
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Farnaz: Ja. Han var den enda som jag levde för alltså. 

Syskonen har stor betydelse för samtliga av våra respondenter. Några av dem uttrycker att de 

uppskattar att det är de som blivit utsatta – och inte syskonen.  

Hatkärlek gentemot föräldrarna 

Våra respondenter i fokusgrupperna berättar mycket om den ambivalens de känner inför sina 

föräldrar och sin hemmiljö under tiden hemifrån. De berättar att de saknar sina föräldrar, 

samtidigt som de vet att det de får stå ut med hemma inte är okej. Ebyan berättar: 

Som hon sa: den här linjen mellan kärlek och hat – den är ganska tunn. Och när jag 

rymde hemifrån... och sov över hos vänner och allt, så kände jag, det här är inte min 

plats, jag saknar hatkärleken, jag saknar att dom slår mig. Man ser det när man... man, 

när man är uppväxt i en familj där man blir misshandlad. Av någon man... man ska bli 

älskad av, så ser man bara det som kärlek, man ser inte det som misshandel. Och det är 

när man är liten och håller på... hjärnan håller på att utvecklas. Och så kände jag, det 

var en period jag kände ‘nej men jag kan inte, jag kan inte, jag måste gå hem, jag 

måste’. Det, det är som en drog, när man kommer hem och så får man mer stryk 

känner man ‘det här ska inte vara rätt, jag ska inte gråta’ ... och så går man därifrån. – 

Ebyan 

Farnaz och Helena håller med och de berättar att det är ambivalensen som gör att de 

återvänder hem för att rymma igen. De har en så stark önskan om att relationen till föräldrarna 

ska bli bra att ett enda litet kärleksfullt ord från föräldrarna, ofta förmedlat via 

socialsekreterarna, väcker hoppet till liv igen: 

Alltså även hur länge du... hur länge du än har varit borta hemifrån så hoppas du 

fortfarande på att dom ska ringa och säga ’ja förlåt för allt, jag saknar dig, kom 

tillbaka.’ – Farnaz 
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5.2 Hur uppfattar ungdomarna samhällets hjälp och stöd alternativt 

frånvaro av hjälp och stöd i samband med uppbrottet? 

5.2.1 Vems ansvar? 

När vi ställer frågan om vems ansvar det är att hjälpa ungdomar i en sådan här situation får vi 

blandade svar. En av ungdomarna säger att det är föräldrarna som har ansvaret att hjälpa. 

Några vet inte vem de tycker ska vara ansvarig. Någon svarar att alla som ser att ungdomen 

mår dåligt har ett ansvar att hjälpa och någon annan säger att det är ungdomen som måste 

hjälpa sig själv. En majoritet av våra respondenter anser att samhället och då framförallt 

socialtjänsten har ansvaret att hjälpa ungdomarna.  

5.2.2 Bilder av socialtjänsten 

Ett genomgående tema hos respondenterna är att samtliga på olika sätt uttrycker en besvikelse 

över den hjälp de har fått eller över den hjälp som uteblivit från socialtjänsten. 

Otillräcklig hjälp 

Några av ungdomarna berättar att de blivit hjälpta av socialtjänsten till viss del, men att 

hjälpen inte varit tillräcklig eller att hjälpen borde varit utformad på ett annat sätt. 

Jag har ju fått hjälp av dom, men jag har ju inte fått så bra hjälp som man önskar att 

man kunde få liksom. – Calle 

Calle berättar vidare att han fått tillfälliga boendelösningar men att det varit på ställen som 

han ansett varit olämpliga platser för honom att bo på. Vid ett tillfälle säger han att  

det hade varit bättre för honom att bo på gatan än att behöva bo i den “barack” han berättar att 

han erbjudits boende i. I samband med det säger han:  

Man kände ju inte sig trygg när man skulle sova, det var ju inte direkt så att man vill 

börja blunda... – Calle 

Calle berättar vidare att han gick och la sig med kläderna på, samt att han höll i väskan i 

sängen av rädsla för att någon skulle ta hans saker.  
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Strategier 

Helena och Ebyan berättar att de uppvisade en väldigt hård och kaxig attityd vid sina första 

möten med socialtjänsten. De förklarar att det är en försvarsmekanism som de ofta “slår på” i 

sådana typer av möten för att skydda sig själva. Ebyan berättar hon hellre är en gärningsman 

än ett offer, att hon hellre sårar socialsekreterarna än blir sårad själv. Efteråt har hon flera 

gånger tänkt att det inte var någon bra strategi – eftersom hon inte fått någon hjälp. Helena 

känner igen sig. Hon berättar att man måste vara “mjuk” för att få hjälp av socialtjänsten – 

mjuk och helt ärlig. Man måste orka berätta precis vad man har varit med om och uttrycka 

exakt vad man behöver hjälp med, annars uteblir hjälpen enligt henne. Hon berättar också att 

vissa av de socialsekreterare hon varit i kontakt med inte reagerat och hjälpt henne förrän hon 

sagt att hon tar livet av sig om de inte gör det.  

Svek 

… och så berättade jag allt och så sa jag ’kommer min mamma veta om det här?’ och 

så sa hon ’nej, jag lovar’. Så sa jag, ’kommer dom där två säga till mamma?’ så sa hon 

’nej, jag lovar dig’ säger hon. Och så åkte jag tillbaka till skolan, hon skjutsade mig 

tillbaka till skolan så... jag fick ett samtal, det var min mamma... ’Jag ska döda dig din 

hor... jag ska döda dig’, sa hon. – Ebyan 

Även Farnaz, Helena och Gabbi vittnar om svek som påminner om detta. De har fått löften av 

socialtjänstemän som sedan inte hållits och som i flera fall har fått förödande konsekvenser. 

Att inte bli betrodd 

Flera respondenter berättar att de upplevt att socialtjänsten inte velat lyssna på deras berättelse 

och heller inte velat tro på den. Helena tror att de lyssnar men inte att de förstår: 

Moderator: Men varför tror ni att... att soc. inte lyssnar eller att dom inte tror på er? 

Helena: Dom lyssnar. Dom är väl bara naiva. Dom tror väl att samhället ska vara 

mycket bättre än vad det är. Tyvärr, men det är inte så. 

Moderator: Så dom vill inte tro att det är så hemskt som det är? 

Helena & Ebyan: Nej. 
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Föräldrarnas parti 

Bartek säger att socialtjänsten, trots att föräldrarna ljuger, kommer att tro och grunda sina 

beslut på vad föräldrarna säger. Detta eftersom socialtjänsten enligt honom varken vill lyssna 

eller tro på ungdomarna: 

Och dom ville inte hjälpa, det är det... dom tror inte på ungdomar. Dom tror mest på 

föräldrarna. – Bartek 

Diana berättar att socialtjänstemännen efter ett möte sa till henne att de trodde på hennes 

utsaga om att hennes pappa slog henne. De sa också att de hade beslutat att inte göra något, 

vilket gjorde Diana besviken. Våra respondenter berättar flera exempel på hur de anser att 

socialtjänsten svikit dem eller gått bakom ryggen på dem och tagit parti för deras föräldrar. 

Helena uttrycker det så här: 

Så ringde hon tillbaka till mig och sa: ’Ja, men din mamma är jättetrevlig. Jag förstår 

inte vad det är du pratar om!’ – Helena 

Farnaz har också känt sig sviken och även utpressad av socialtjänstemän: 

Han bara snackade med min mamma 10 minuter, sen plötsligt säger han ’nej, jag 

tycker din mamma är världens gulligaste människa’ sa han. ’Om det är så att du inte 

vill gå tillbaka hem så säger jag till din mamma var du bor’. Dom borde bara tänka på 

att, när man öppnar sig för dom, som tillexempel jag, jag har alltid haft svårt för att lita 

på vuxna... sen den här soc. som sa till mig ’ja, din mamma verkar vara en schysst 

person”. Vet du hur… fucking... det känns? – Farnaz 

Vårdnadshavarna som försörjningsskyldiga 

Flera av respondenterna berättar att socialtjänsten har nekat dem hjälp med hänvisning till att 

det är deras föräldrar som är försörjningsskyldiga. Asad som blev utslängd av sin bror berättar 

att han gick till socialtjänsten dagen efter för att få hjälp. Han berättar:  

Dom sa att det var min bror som hade ansvaret, det var han som var min 

vårdnadshavare. – Asad 

Helena vittnar också om detta: 
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dom sa hela tiden ’nej men du ligger i kläm, för du är 18 år, du går i skolan, dina 

föräldrar är försörjningspliktiga. Vi kan inte stå för det här, egentligen är det dina 

föräldrar som ska betala för dom bor inte utomlands’ – Helena 

Bartek fick höra att det enda sättet för honom att få hjälp med försörjningsstöd var om han 

valde att avsluta sina gymnasiestudier. Först då kunde socialtjänsten hjälpa honom eftersom 

föräldrarna är försörjningsskyldiga tills Bartek fyller 21 år – så länge han går i gymnasiet. 

Ungdomar som utnyttjar 

Helena, Farnaz och Ebyan berättar i sin fokusgruppsintervju att de tror att många ungdomar 

utnyttjar socialtjänsten och ljuger för att få hjälp med att få till exempel en bostad; ungdomar 

som inte är i ett verkligt behov av hjälp. Detta är något som upprör tjejerna. De säger att det 

förstör för dem som verkligen behöver insatserna.  

5.3 Vilka typer av stöd och hjälp efterfrågar ungdomarna själva? 

Samtliga respondenter har en klar bild av vad de tror skulle vara den ultimata hjälpen för en 

ungdom som rymt eller kastats ut från sitt hem. Flera av våra respondenter framhåller att 

hjälpen måste vara individuellt utformad och att en bedömning måste göras för varje ny 

ungdom och situation.  

5.3.1 Myndighetskontakt 

Gabbi tycker att det borde finnas en myndighet som riktar sig specifikt till barn och ungdomar 

där:  

dom verkligen hjälper och stödjer och verkligen gör så att ungdomen känner såhär att 

’här är jag trygg, här kan jag sitta och prata och dom för inte vidare nånting’ eller ’här 

mår jag i alla fall bra’. – Gabbi 

Ina efterfrågar någon som tar sig tid att hjälpa ungdomen i kontakten med myndigheterna, 

någon som medlar och hjälper till med att kommunicera mellan parterna. De enda av våra 

respondenter som i dagsläget har någon kontakt med socialtjänsten är de som fått hjälp av en 

typ av medlare som följt med på ungdomarnas möten, informerat om vilken hjälp de haft rätt 



51 

 

till och kommunicerat mellan socialtjänsten och ungdomarna. Detta gäller för Ebyan, Farnaz, 

Helena och Ina som samtliga fått sådant stöd av en av Stadsmissionens verksamheter. Våra 

andra respondenter har ingen kontakt med socialtjänsten i dagsläget och de uppger att 

anledningen till detta är att socialtjänsten inte vill eller kan hjälpa dem. De har däremot 

kontakt med kuratorer på deras respektive gymnasieskolor eller ungdomsmottagningar. 

5.3.2 Att bli sedd 

Helena menar att den bästa hjälpen hade varit om någon tagit tag i hennes situation innan hon 

själv hade uttalat att hon var i behov av hjälp:  

Den bästa hjälpen hade nog varit om... någon hade sett mig. När jag inte pratade om 

det själv. – Helena 

Hon säger att denne någon i hennes fall skulle kunnat ha varit en lärare, en vän till familjen, 

en kompis mamma eller en släkting. Hon fortsätter: 

En sån människa hade ryckt upp mig och bara ’nu hjälper vi dig, nu gör vi det här’. Då 

hade jag mått bra. – Helena 

5.3.3 Ett nytt hem 

Bartek berättar att den ultimata hjälpen skulle vara en plats att bo på, där man kan skapa sig 

ett eget hem och ha sina saker. Ett hem där man inte behöver känna någon stress och där det 

är lugnt och tryggt. Även Calle talar om hur viktigt det är att få hjälp med att hitta en plats att 

bo på. Han svarar att ett hem är det som man framförallt vill ha för att må bra när man inte 

längre kan gå till sitt ursprungliga hem: 

Någonstans att bo. Det är liksom grunden till en trygghet. – Calle 

5.3.4 Ekonomiskt stöd 

Asad säger att han hade behövt ekonomisk hjälp, så att han kunde betala hyra när han 

tvingades vara inneboende. Ina och Gabbi tar också upp att man behöver ekonomisk hjälp. 

Men inte endast i form av utbetalningar. Ina berättar: 
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Alltså det kan ju vara bra att ha en sån ekonomisk hjälp mer än bara biståndsdelen, att 

man får en rådgivare eller någon som liksom hjälper en att verkligen hantera ekonomi, 

för det är också helt främmande. Och en sån grej... att komma och söka ekonomiskt 

bistånd som hemlös och så säger dom såhär ’ja, vi behöver dina bankpapper från den 

här och den här månaden tillbaka, och så måste du redovisa det här och det här och det 

här’. Och man är såhär ’men herregud, jag har ryggsäck och det här är det jag har 

liksom’. – Ina 

5.3.5 Samtal och stöd 

Ina berättar också att det inte räcker med ekonomisk hjälp och hjälp med boende. Hon berättar 

att man behöver mycket stöd i form av till exempel samtal under en längre tid: 

Så tak över huvudet är inte bara det man behöver, det är det man behöver för stunden 

men det kommer mer liksom... – Ina 

Samtliga respondenter i fokusgrupperna framhåller att man behöver hjälp med att bearbeta det 

man varit med om. Detta är något som Gabbi också talar om och hon väljer att förklara hur 

samtal hjälper: 

Och kunna se sina känslor för då mår man mycket bättre istället för att man samlar så 

mycket inombords... – Gabbi 

5.3.6 Viktiga personer 

Flera av respondenterna nämner specifika personer som varit väldigt viktiga och 

betydelsefulla för dem. Farnaz träffade en sådan person i skolan som sedan hjälpte henne att 

ta sig ifrån den ohållbara situation hon då levde i. Farnaz uttrycker en stor tacksamhet mot 

henne: 

Den kvinnan som jag snackade med var… alltså hon är en ängel måste jag få säga. – 

Farnaz 

Diana säger att det är hennes närmaste vänner som varit det bästa stödet för henne under tiden 

då hon kastades ut och rymde hemifrån: 
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Jag kände mig tryggare, jag ville inte sitta liksom och bara prata med främmande 

människor. Jag behövde liksom gråta ut, prata ut, och det gör man bäst med en 

kompis. – Diana 

5.3.7 Bemötande och uppföljning 

Farnaz säger att det viktigaste är hur man blir bemött vid sitt första möte hos socialtjänsten: 

Ett bra bemötande. Inga falska förhoppningar och alltså… jag känner såhär: den första 

soc. du kommer till, det är den som avgör, alltså bokstavligen avgör ditt förtroende för 

Socialtjänsten. – Ebyan 

Helena berättar att det är väldigt viktigt att socialtjänsten inte släpper taget om ungdomarna 

efter att man beviljat dem en insats: 

Helena: Och därefter följer upp hur jag mår och inte bara avslutar det där. 

Moderator: Man får inte släppa det då? 

Helena: Precis, att dom fortfarande har kvar... även om, hur irriterande dom än är och 

man känner bara att man har dom up in ... ni vet. 

Ebyan: The ass. 

Helena: Så känns det verkligen såhär ‘fan dom ger sig inte’. Det är ändå skönt att 

känna att dom ger sig inte. 

5.4 Sammanfattning av resultat i relation till tidigare forskning 

Vi ser många kopplingar mellan respondenternas utsagor och det som sentida forskning visat. 

I enlighet med resultat från tidigare forskning (Sjöblom & Högdin 2009; Sjöblom 2002; Stein 

1999; Tyler & Bersani 2008) anger våra respondenter att orsakerna till att de kastades ut eller 

rymde hemifrån är relaterade till deras hemmiljö. Hemmiljön präglas i de allra flesta fall av 

stora konflikter. Hot om våld, våld och sexuella övergrepp uppges ibland också som 

anledningar till varför de rymde och kastades ut hemifrån. En annan orsak till uppbrottet 
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visade sig i vårt resultat vara heder, då när det handlar om flickor med invandrarbakgrund, 

detta i likhet med Sjöblom (2002). 

Att föräldrarnas missbruk skulle vara en bakomliggande orsak till uppbrottet är någonting 

som skiljer vårt resultat i förhållande till Stein (1999). Däremot visar vårt resultat liksom Stein 

(1999) och Martinez (2006) att ungdomarnas eget missbruk och att hamna i “dåligt sällskap” 

är en riskfaktor vid tiden för uppbrottet. 

Det som ungdomarna efterfrågar i vårt resultat är i likhet med Steins (1999) och Sjöbloms 

(1995) resultat är att ungdomarna vill bli respekterade, lyssnade på och betrodda. Våra 

respondenter nämnde hjälp i form av ekonomiskt stöd och bearbetande samtal men 

poängterade framförallt vikten av att få hjälp att hitta ett nytt hem. 

Något som inte framträder tydligt i tidigare forskning men som vårt resultat visar är 

respondenternas önskan om att ha kvar en relation till sina syskon även om de rymt eller 

kastats ut hemifrån. Syskonen har även i många av våra respondenters berättelser varit 

anledningen till att man väntat med att rymma hemifrån, alternativt återvänt hem igen efter en 

tid. 

Den negativa bild som ungdomarna i Sjöblom (1995) säger sig ha av socialtjänsten inte 

bara upprepas i vårt resultat utan förstärks. Svek, misstro och att inte bli lyssnad på är det som 

övervägande kommer fram i beskrivningarna av socialtjänsten i våra respondenters utsagor. 

Däremot är det flera som nämner en specifik person som varit extra viktig eller gett ett bra 

stöd vid tiden för uppbrottet. Denna person har varit allt ifrån en professionell hjälpare såsom 

kurator eller socialarbetare på en frivilligorganisation till en nära vän.  

Majoriteten av våra respondenter har upprepade erfarenheter av uppbrott hemifrån vilket 

enligt tidigare forskning visar på en större utsatthet. 

6.  Analys 

I detta avsnitt avser vi att redovisa vår analys av resultatet. Vi har tolkat resultatet utifrån 

barndomssociologin som teoretiskt perspektiv och använt analysenheterna plats, tid och kropp 

för att få en mer fördjupad förståelse av vår empiri. 
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6.1 De ungas position i förhållande till representanter för vuxenvärlden 

Samtliga respondenter i denna studie berättar om hur mötet med socialtjänsten många gånger 

varit en besvikelse. De har upplevt att socialtjänstemännen de träffat många gånger inte 

lyssnat på dem och inte heller trott på deras berättelser. Utifrån ett barndomssociologiskt 

perspektiv bekräftar detta ungdomarnas underlägsenhet i förhållande till de vuxna. Denna typ 

av diskriminering kommer dels av deras ålder och status som barn men också av att de ses 

som i ett blivande istället för ett varande. De ses inte som aktörer och medskapare till sina 

egna barndomar och blir därför helt utan makt. Denna maktlöshet är något som Ina uttryckte 

att hon även upplevt i relation till sina föräldrar. Socialtjänstemännen i respondenternas 

utsagor agerar inte i linje med att ungdomarnas historier behöver tas på allvar. 

Respondenterna vittnar däremot om hur föräldrarnas kontradikterande utsagor blivit betrodda 

av socialtjänstemännen. En tolkning av detta utifrån barndomssociologin förklarar att detta 

beror på att föräldrarna har en högre status än sina barn, på grund av att det är vuxna - precis 

som socialtjänstemännen. Deras utsagor tillskrivs därför en större trovärdighet. Även när 

socialtjänstemannen bedömer ungdomens historia som trovärdig är det inte säkert att det gör 

någon skillnad. Diana vittnar om att hon har fått höra av socialtjänstemannen att denne trodde 

på hennes historia om hur hon blev slagen av sin pappa, men att denne inte skulle agera – göra 

något åt det eller gå vidare med det. Vad socialtjänstemannen tyckte sig ha för anledning till 

detta kan vi inte veta, men det är ett tydligt exempel på hur maktlösa barn kan vara i 

förhållande till vuxna – vuxna som dessutom är tillsatta för att skydda just dessa barn och 

ungdomar.  

6.2 Förståelse av plats som analytisk enhet i samband med uppbrott 

hemifrån 

Hemmet är den mest centrala platsen i våra ungdomars utsagor. Det är en plats de har 

ambivalenta känslor gentemot. De både avskyr hemmet och saknar det – ibland samtidigt. 

Hemmet får en betydelse på grund av personerna som rör sig i det, men också av händelser 

som utspelar sig där. När Ebyan berättar om hur hennes mamma slog henne på toaletten så 

lägger hon till att mamman “alltid” slog henne just på toaletten. Toaletten har således fått den 

symboliska betydelsen som ’platsen man blir slagen på’. Hemmet som helhet är en plats som 
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styrs av vuxna. En stor del av våra respondenter har blivit utkastade från sina hem – de har 

nekats tillträde till de vuxnas arena. När socialtjänstemännen backar upp föräldrarna, genom 

att till exempel ta parti för dem och inte tro på ungdomarnas berättelser, så försvarar de i 

förlängningen hemmet som de vuxnas arena.  

Hemmet kan också vara en plats som tillskrivs hopp. Flera av våra respondenter talar om 

att de vill ha ett nytt och eget hem, där de kan slippa konflikter, ha sina saker och börja ett 

nytt liv. Ett hem kan alltså, enligt respondenterna, vara en plats där samhörighet, trygghet och 

kärlek ryms men också en plats för svek, misshandel och ständiga konflikter. Några av 

respondenterna talar om skolan som en trygg plats, en frizon som inte hemmet är, eller en 

ersättningsplats när ungdomen inte längre har något hem att gå till. Platser som skola, jobb 

eller en väns föräldrahem kan tillfälligt fungera som ersättningsplats för hemmet, men våra 

respondenter är tydliga med att hemmet som symbol för en intim sfär inte går att ersätta helt 

och hållet. 

6.3 Förståelse av tid som analytisk enhet i samband med uppbrott hemifrån 

Som tidigare redovisat gällande den analytiska enheten tid så kan tid i form av ungdomarnas 

stigande ålder kan ge dem ökat tillträde till de vuxnas arenor. Det är dock inte nödvändigtvis 

så att ungdomen, för att den fyller arton, är mer mogen fysiskt och psykiskt än han eller hon 

var som sjuttonåring. Oavsett mognad räknas individen som vuxen vid 18 års ålder. Det är 

först när individen blir myndig eller avslutar sina gymnasiestudier som denne får rätt till 

insatsen försörjningsstöd. Innan dess har vårdnadshavarna försörjningsansvar gentemot sitt 

barn. Helena är ett exempel på en ungdom som kommit i kläm i detta system eftersom hon 

tvingats vänta på att bli äldre för att kunna få den hjälp hon behöver av samhället.  

Det är vidare mycket möjligt att ungdomar, som våra respondenter, tvingas ta ansvar i en 

väldigt tidig ålder. På så vis kan deras sociala ålder öka, medan den biologiska är i takt. Det 

kan också bli så att ungdomarna, på grund av att de till exempel mår dåligt, hamnar på 

efterkälken och eftersätter sin utbildning och på så sätt hamnar i otakt med andra individer i 

samma biologiska ålder. Gabbi fick, när hennes mor gick bort, ta ansvar för hem och 

småsyskon. Hon tvingades bli vuxen i unga år och gick därigenom miste om en bit av sin 

barndom samtidigt som hon kom efter i skolarbetet. 
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6.4 Förståelse av kropp som analytisk enhet i samband med uppbrott 

hemifrån 

Barndomssociologins idéer kring kropp kan tydligt kopplas till våra respondenters utsagor. 

Flera av dem rymmer från sina hem för att skydda sina kroppar. De skyddar sina fysiska 

kroppar mot våld och sexuella övergrepp och de skyddar sina själsliga kroppar mot psykisk 

misshandel och försummelse likväl som mot den smärta våld och sexuella övergrepp skapar.  

Helena berättade att hon tror att socialtjänstemännen är naiva då de inte tror att 

ungdomarna kan vara med om så pass hemska saker som de faktiskt får uppleva. Här kan en 

parallell dras till James, Jenks och Prouts (1998) resonemang om att den som skadar barnet - 

symbolen för det oskyldiga, det vackra och det rena – i samhällets ögon är helt igenom ond. 

Om någon som skadar ett barn genom våld, sexuella övergrepp eller psykisk misshandel 

måste vara helt ond så innebär det ett demoniserande och polariserande av ‘den onda 

föräldern’. En tänkbar tolkning utifrån teorin skulle kunna vara att bilden av denna helt 

igenom onda varelse som slår sitt barn är svår att inrymma i den helt vanliga och kanske även 

mycket trevliga föräldern som sitter framför socialsekreteraren. När denne inte kan förlika 

dessa två bilder av samma person är det möjligt att denna inre konflikt resulterar i att barnets 

historia istället bedöms som icke trovärdig. Det är även rimligt att anta att ungdomen, som 

kanske har en hård och kaxig attityd, inte heller stämmer överens med bilden av det mest 

oskyldiga som finns – vilket även det potentiellt skapar en konflikt mellan föreställningen om 

den hotfulla ungdomen och föreställningen om den unga som ett offer. Detta skulle även 

kunna förklara anledningen till att våra respondenter upplevt att de endast får riktig hjälp om 

de använder en strategi där de uppvisar en “mjuk” framtoning.  

7. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ungdomar som själva har erfarenheter av 

att ha rymt och/eller kastats ut hemifrån ser på och förstår uppbrottet hemifrån. Syftet med 

studien har även varit att undersöka hur ungdomarna ser på den hjälp och det stöd, alternativt 

frånvaro av hjälp och stöd som de fått vid tiden för uppbrottet. Detta syfte har besvarats med 

följande frågeställningar: Hur resonerar några unga om sina erfarenheter av tidiga uppbrott i 

form av rymning/utkastning från hemmet? Hur uppfattar ungdomarna samhällets stöd 
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alternativ frånvaro av stöd i samband med uppbrottet hemifrån? Vilken eller vilka typer av 

stöd och hjälp efterfrågar ungdomarna? Svaren på dessa frågeställningar redovisades i 

resultatavsnittet.  

I detta avsnitt avser vi föra en diskussion kring resultatet och vårt metodval. Vi kommer 

även ge förslag till vidare forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

Flera av respondenterna vittnar om hur de blir slagna hemma. Detta bör benämnas som 

barnmisshandel – en brottslig handling enligt svensk lag. Ändå verkar socialtjänsten, enligt 

våra respondenters utsagor, inte ta ungdomarnas berättelse om vad de utsätts för i sina hem på 

särskilt stort allvar. Någon polisanmälan har inte kommit på tal gällande någon av våra 

respondenter, trots att barnmisshandel är ett brott. Kan det vara så att socialtjänstemännen 

framförallt associerar lagen till misshandel i anslutning till uppfostran och då främst av yngre 

barn? De äldre barnen, våra respondenter, verkar falla mellan stolarna. 

Vidare blir ungdomarna i vissa fall inte betrodda när de söker hjälp. I andra fall blir de 

betrodda men socialtjänsten väljer ändå att inte göra något åt ungdomens situation. Om Diana 

hade kommit till socialtjänsten som en vuxen kvinna och berättat att hon blir slagen i sitt hem, 

hade det då inte blivit tal om skyddat boende och en polisanmälan?  

Det verkar saknas insatser som utgår från behoven hos ungdomar som rymt eller kastats 

ut. För barn och ungdomar i hedersrelaterade kontexter finns möjlighet till skyddat boende, 

eftersom de uppfattas leva i en skadlig och direkt farlig miljö. Inom lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) kan barn flyttas från sin hemmiljö antingen på grund 

av eget självdestruktivt beteende eller på grund av en skadlig hemmiljö. Barn med denna 

problematik som saknar ett eget destruktivt beteende och som inte blir tillräckligt illa 

behandlade hemma för att det ska räcka för ett omhändertagande enligt LVU verkar således 

inte ha möjlighet att få tillgång till ett tryggt hem. 

Våra respondenters val att rymma hemifrån är reaktioner på väldigt konfliktfyllda och ofta 

våldsamma hemmiljöer. Rymningen har för många av våra respondenter varit ett sätt att 

skydda sig själv och sin kropp från övergrepp av olika slag, vare sig det handlar om psykisk 

eller fysisk misshandel. De respondenter som blivit utkastade kommer i de flesta fall från 

liknande hemmiljöer. Gemensamt för alla är att de blivit svikna av de personer som samhället 
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räknar med ska ta hand om dessa ungdomar. Vittnesmålen belyser behoven av ett starkare 

skyddsnät för de barn och ungdomar som inte kan lita på att deras föräldrar försörjer dem eller 

ger dem den kärlek och den trygghet de behöver. Våra respondenters uttalade behov av en 

trygg och lugn plats att bo på har väldigt sällan tillgodosetts. Detta har endast skett då 

ungdomarna fått hjälp av en utomstående vuxen som medverkat på mötena med 

socialtjänsten, medlat och ställt krav.  

Föräldrabalken 7:1, den lag som anger föräldrarnas försörjningsplikt, uppger 

respondenterna som en anledning till varför de tror att socialtjänsten har svårt att hjälpa dem 

med till exempel ekonomiskt bistånd. I dagsläget kan ungdomar få rådet att hoppa av 

gymnasiet för att få ekonomisk hjälp av socialtjänsten när deras föräldrar inte ställer upp. Det 

är troligt att dessa ungdomar hamnar i ett ännu större utanförskap när de dessutom inte får 

möjligheten att slutföra sina gymnasiestudier. Vi anser att lagen därför bör ses över så att 

ungdomarnas position stärks. 

Respondenterna berättade vidare att de känner att de måste använda särskilda strategier 

för att få hjälp av socialtjänsten. Vi tror att socialtjänstemän med vidare utbildning kan få 

insyn i hur det är att vara i en sådan situation som dessa ungdomar vittnar om och på så sätt ge 

en mer adekvat hjälp. De professionella hjälpare som möter dessa ungdomar måste kunna se 

förbi den hårda attityd som ungdomarna ibland uppvisar. De måste genomskåda 

självbevarelsestrategin och se barnet innanför som, i en sådan här situation, är i stort behov av 

hjälp och stöd. Helena och Ebyan uttryckte att även om en socialsekreterare kan vara jobbig 

och tjatig så är det skönt för dem att känna att personen inte ger sig, att personen verkligen 

kan och framförallt vill hjälpa till. 

En lagändring av socialtjänstlagens elfte kapitel trädde i kraft i augusti 2010. 

Lagändringen innebär att barn under 18 år som är föremål för en barnskyddsutredning får 

höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. 

Lagändringen bedömer vi som ytterst nödvändig för att komma till rätta med dessa problem. 

Lagen är dock försiktigt formulerad i det att socialsekreterarna fortfarande har 

meddelandeskyldighet gentemot vårdnadshavarna, men det är en adekvat början till 

förändring av situationen för dessa ungdomar.     

Våra respondenter har samtliga haft klara bilder av vad för typ av hjälp de hade behövt. 

Dessa ungdomar är starka individer med tydliga viljor och åsikter och de förtjänar att lyssnas 

på och bli betrodda. Vi tror att dessa barn och ungdomar själva, i stor utsträckning, vet vilken 
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hjälp och vilket stöd som fungerar – och de vill förmedla det. De behöver bara någon som 

lyssnar. 

7.2 Metoddiskussion 

Vi har upplevt vissa svårigheter med att samla ihop respondenter till fokusgrupperna. Den ena 

fokusgruppen bestod endast av tre personer inklusive moderatorn vilket är inte är ultimat för 

en fokusgruppsundersökning. Vårt empiriska material har, på respondenternas initiativ, även i 

fokusgrupperna byggt på personliga erfarenheter istället för generella föreställningar i 

gruppen. Det empiriska materialet blev således likvärdigt. Vi anser vidare att de enskilda 

intervjuerna och fokusgrupperna kompletterat varandra bra, då vi fått ett omfångsrikt och 

djuplodande empiriskt material. 

Klass och dess påverkan på ungdomarnas situation är en variabel som saknas i vår studie. 

Det skulle vara intressant att se om ungdomar från samtliga samhällskikt drabbas eller om 

detta fenomen enbart förekommer i en viss klasstillhörighet. Finns det kopplingar mellan 

fenomenet ungdomar som rymmer och/eller kastas ut och fattigdom? Även etnicitet är en 

variabel som det saknas en diskussion kring i vår studie. 

Barndomssociologi anser vi har varit en lämplig teori eftersom den i den mån det varit 

möjligt skapat förutsättningar för att ta del av respondenternas upplevelser och erfarenheter ur 

deras perspektiv då teorins syfte är att synliggöra och låta barn själva få komma till tals. Vi 

ser också en problematik med att vilja utgå från barns egna upplevelser eftersom det inte går 

att komma ifrån det faktum att vi som forskare tolkar utifrån vår egen förförståelse och 

bakgrund. Det försvårar perspektivets syfte att göra barns röster hörda. En annan problematik 

är att teorin är skapad av vuxna och utifrån vuxna experters förförståelse och bedömningar av 

barn och barndom. 

Ett alternativ till fokusgrupperna och de enskilda intervjuerna hade kunnat vara att 

genomföra en mer renodlad fenomenologisk studie med livsberättelser som metod, också i 

enlighet med barndomssociologins syfte. En sådan metod hade kunnat ge en mer exakt bild av 

vad ungdomarnas upplevelser och erfarenheter är. 
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7.3 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant om en studie gjordes på ungdomar i en liknande situation som varit 

i kontakt med socialtjänsten efter lagändringen i SoL 11:10. Intressant vore att undersöka om 

ungdomarna som varit i kontakt med socialtjänsten efter lagändringen nu istället känner sig 

lyssnade på, om socialarbetarna säger sig tro på dem och om det blir någon skillnad i insatser 

för ungdomarnas del. Ett möjligt sätt att undersöka detta är att genom rättsdogmatisk metod 

studera vad den nya lagändringen haft för verkningar på ungdomarnas handlingsutrymme i 

mötet med socialtjänsten. 

    Ett annat förslag till vidare forskning är att genomföra en studie med äldre personer som 

har erfarenhet av fenomenet och då undersöka hur de ser tillbaka på sin barndom och 

ungdomstid och vidare hur det har påverkat deras vuxna liv att ha varit med om tidiga 

uppbrott hemifrån. 
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9. Bilagor 

 

 



Bilaga 1. Informationsbrevet  

På uppdrag av Rädda Barnen: Om ungdomar som rymt och/eller 
kastats ut hemifrån 

Vi söker respondenter till ett uppdrag för Rädda Barnen där vi kommer intervjua ungdomar 
som själva rymt och/eller blivit utkastade hemifrån. Studien kommer att bestå av 
fokusgrupper, uppdelat på tjejer och killar. Vi vill veta vad ungdomarna tror kan vara en 
anledning till att man rymmer hemifrån och också varför de tror att man kastas ut. Vilken 
hjälp tror eller vet de att man får i en sådan situation? Vilken hjälp tror de att man skulle 
behöva? Projektledare för uppdraget är Yvonne Sjöblom, docent i Socialt arbete. Vi som 
kommer att utföra studien heter Johanna Strauss och Isabella Tedhammar. Studien kommer att 
publiceras av Rädda Barnen och även resultera i en c-uppsats. 

 Vi söker 10 killar och 10 tjejer. 

 De ska vara mellan 15-20 år gamla. Det är viktigt att de har fyllt 15. 

 De ska själva ha erfarenhet av att ha rymt hemifrån och/eller kastats ut hemifrån. 
Vi använder Rädda Barnens definition av rymning/utkastning hemifrån som är att 
ungdomen ska ha varit hemifrån minst ett dygn utan att hans/hennes vårdnadshavare 
vet var han/hon befinner sig. 

 Fokusgrupper: diskussionsgrupper med 5-8 ungdomar i varje. 

 Ungdomen behöver inte prata om sina egna erfarenheter utan kan t.ex. säga ”jag har 
hört att det är vanligt att...” eller ”min kompis var med om att...”. 

 Ungdomarna är anonyma i publiceringen av studien. 

Om du kommer att tänka på någon/några ungdomar som du tror skulle passa för vår 
fokusgrupp så vill vi be dig att kontakta ungdomen och informera om följande: 

 Syftet med fokusgruppen: Att undersöka hur ungdomar som varit i en sådan situation 
själva ser på rymning/utkastning hemifrån. Vilken hjälp tror de att man får? Vilken 
hjälp behöver man? Du (ungdomen) är experten! 

 Om du ställer upp och bidrar till forskningen kommer du hjälpa ungdomar som i 
framtiden hamnar i en liknande situation, eftersom du bidrar till att förbättra hjälpen 
och stödet till ungdomar som rymt eller kastats ut från sitt hem. 

 Som tack för hjälpen får du ett presentkort på SF Bio. 
 Fokusgruppsstudien kommer att ta cirka 1 – 1,5 timme. 
 Fokusgruppsstudien kommer att hållas centralt, vid T-centralen, i dagsläget planerat 

till mellan 15-19 november. 
 Du kommer att vara anonym i publiceringen av studien och vi kommer att fokusera på 

vad gruppen som helhet har sagt om fenomenet. 
 Du berättar bara det du vill berätta under fokusgruppen, och ditt medverkande är helt 

frivilligt. 
 Vi bjuder på fika/ett lättare mål mat. 



Om ungdomen kan tänka sig att ställa upp i vår fokusgrupp så ber vi dig att fråga om 
tillstånd för dig att ge ut ungdomens kontaktuppgifter till oss så att vi kan kontakta 
honom/henne med mer info om tid och plats. Vi behöver veta: 

o Namn  
o Telefonnummer 
o Mailadress 
o Telefonnummer till någon som kan kontakta ungdomen (kompis, syskon etc.) som vi 

kan ringa till om vi inte lyckas nå ungdomen 

Om du hittar några ungdomar som kan tänka sig att delta i vår fokusgrupp så ber vi dig att 
maila eller ringa oss. Vi tar även tacksamt emot namn på personer eller organisationer som 
också kan hjälpa oss att hitta fler respondenter. 

Vi vill på förhand uttrycka ett stort TACK för hjälpen med att hitta 
respondenter! 

Johanna Strauss: tel: 073xxxxxx, xxxx@mail.com 

Yvonne Sjöblom: tel: 08-xxxxxx, xxxxx@mail.com 

Isabella Tedhammar: tel: 073xxxxxxx, xxxxx@mail.com 



Bilaga 2. Intervjuguide för enskilda intervjuer 

 
INFORMERA:  
 

 Om syftet med undersökningen och varför det är så bra att de ställer upp.  
 Ge och läs samtyckesbrevet 
 Berätta om intervjuguiden, att vi kommer kolla om vi får med allt. 
 Jag är jätteglad att du ville ställa upp på det här. Vill du berätta lite om varför du ville det? 
 Om du inte vill svara på en fråga behöver du inte det. Men allt du vill berätta är 

jättevärdefullt för oss. 
 
 Kan du berätta lite om dig själv? 
 Vad heter du?  
 Hur gammal är du? Födelseår? 
 Var är du född? Vilket land är dina föräldrar födda i? 
 Var bor du? 
 Bor du själv? 
 Har du gymnasiekompetens? Avslutat betyg i 9:an? Oavslutad skolgång? (På vilken nivå) 
 Om du bor i din biologiska familj, vilka bor du med? 
 Vad gör du på dagarna? Utbildning/arbetet/arbetslös/sjukskriven? Fast 

anställning/praktik/timanställning 
 Har du haft kontakt med socialtjänsten/kurator eller annan proff. hjälpare tidigare i ditt 

liv? 
 
VISA FILMEN: en röst bland många (kille) är jag inte värd mer? (tjej) 
 
Filmen: 
 Känner du något när du ser på filmen? 
 Är det sådär, tror du? (/Känner du igen dig?) 
 Kan du berätta vad du känner igen utifrån dina erfarenheter? 

 
Uppbrottet: 
 Har du rymt eller blivit utkastad hemifrån? 
 Hur många gånger har det hänt i ditt fall? 
 Hur gammal var du när det hände? 
 Hur förklarar du att ungdomar väljer att lämna sina hem eller blir utkastade av sina 

föräldrar? 
 Kan du berätta lite om ditt uppbrott hemifrån? /Hur gick det till när du försvann från ditt 

hem? /Hur gick det till när du lämnade ditt hem/kastades ut? 
 Vad utlöste uppbrottet just då? 
 Vad fanns det för bakomliggande orsaker till uppbrottet? 

  
Hemmet: 
 Hur var det hemma, innan du rymde/kastades ut? Kände du dig utsatt på något sätt 

hemma? 



 Finns det någon händelse som blev avgörande för att du rymde/kastades ut hemifrån? 
 Känner du andra ungdomar som har rymt/kastats ut hemifrån? Hur många? 

 
Tiden hemifrån (risker m.m): 
 Vad hände då, när du var borta hemifrån? 
 Hur länge var du borta? 
 Var sov du? 
 Hur fick du mat? 
 Hände det något obehagligt när du var borta hemifrån? 
 Hur mådde du när du var hemifrån? 
 Kommer du ihåg vad du tänkte på då? 
 Hade du någon kontakt med din familj under tiden hemifrån? 
 Hade du kontakt med kompisar? 
 Fick du nya kompisar eller bekanta när du var borta hemifrån? 
 Fick du ovänner? 

 
Hjälp/Stöd: 
 Fick du någon hjälp eller något stöd från någon? Vem? 
 Vad tyckte du om det? 
 Vad hade du behövt för hjälp? 
 Vems ansvar är det att hjälpa? 
 Hade du någon kontakt med socialtjänsten? 
 Någon på skolan, som en kurator, tex? 
 Någon annan vuxen som du fick stöd av 
 Någon annan organisation, som t.ex. stadsmissionen? 

 
Livet idag: 
 Vad hände sen? 
 Vet dina kompisar om vad du har varit med om? 
 Återvände du hem? 
 Förändrades något i din livssituation efter uppbrottet 
 Har du någon kontakt med dom som hjälpte dig/försökte hjälpa dig? 
 Hur ser din relation ut med dina föräldrar (eller den han/hon bodde hos) idag? 
 Hur ser du tillbaka på den tiden? 
 Vad är positivt med att rymma/kastas ut hemifrån 
 Vad är negativt med att rymma/kastas ut hemifrån 
 Vad tycker du är positivt och fungerar bra i ditt nuvarande liv? 
 Vad tycker du är negativt och fungerar mindre bra i ditt nuvarande liv 

 
Avsluta med: 

 kolla igenom att du fått med allt 
 fråga om det är något intervjupersonen vill lägga till 
 fråga om IP har någon han/hon kan prata med om IP skulle må dåligt efter att vi pratat om 

det här. Fråga om han/hon kan prata med kuratorn. Annars, hänvisa till 
ungdomsmottagningen i hans/hennes kommun. 

 Säg tack och ge presentkortet. 



Bilaga 3. Intervjuguide för fokusgrupper 

 

INFORMERA 

 Om syftet med undersökningen 
 Dela ut samtyckesbrevet och läs igenom 
 Vi kommer använda det här i en rapport som Rädda Barnen kommer att publicera. Om vi 

skriver ett citat av något som ni sagt kommer vi hitta på ett namn, så ni kommer vara helt 
anonyma i rapporten. 

 Det är jätteviktigt att ni inte pratar om vad någon i gruppen sagt efter att vi är klara, det som 
sägs stannar här. 

 Varför det är så bra att de ställer upp. Jag är jätteglad att ni ville ställa upp på det här. Vill ni 
berätta lite om varför ni ville det? 

Kan ni berätta lite om er själva? 

 Vad heter ni? 

 Födelseår? 

 Var är du född? I vilket land är dina föräldrar födda i? 

 Var bor du? 

 Bor du själv? 

 Vad gör du på dagarna? Utbildning/arbete/sjukskriven? 

 Fast anställning/praktik/timanställning 

 Går du i skolan? Har du gymnasiekompetens? Avslutat betyg i 9:an? 

 Oavslutad skolgång? (På vilken nivå) 

 Om du bor med din biologiska familj, vilka bor du med? 

Visa filmen: Är jag inte värd mer? (tjej) 

Filmen 

 Känner ni något när ni ser på filmen? 

 Är det sådär tror ni? Kan det gå till sådär när man rymmer? 

 Hur kan det annars vara? 

Uppbrottet 

Vad tror ni kan vara en anledning till att man rymmer hemifrån? 

o Hemsituation 
o Konflikter  
o Våld 
o Kulturella skillnader 
o Äventyrsrymmare 
o Att man är deprimerad 
 

 Vad tror ni kan vara en anledning till att man kastas ut hemifrån? 

 Hur tror ni att situationen ser ut hemma? 



 Vill ni berätta något hur det varit för er? 

 Känner ni någon annan som varit i en liknande situation som ni har? Är det vanligt tror ni? 

 Vart tar man vägen när man rymmer/kastas ut hemifrån? 

 Var sover man? på gatan, hos kompisar? 

 Var får man mat? 

 Händer det obehagliga saker när man är borta hemifrån? 

 Hur mår man då? Vad tänker man på, hur känner man sig? 

 Vågar man berätta för sina vänner vad man är med om? 

 Får man nya vänner? 

 Får man ovänner? 

Hjälp/Stöd 

 Får man hjälp och stöd i en sån situation? 

 Vad får man för hjälp? Av vem? 

 Vems ansvar är det att hjälpa? 

 Hade ni någon kontakt med socialtjänsten när ni var i situationen? 

 Är det någon som vill berätta hur hjälpen såg ut? 

 Vad hade man velat ha för hjälp av socialtjänsten? 

 Hade ni någon kontakt med någon annan professionell hjälpare? T.ex. kurator, någon på 
ungdomsmottagningen, någon lärare. 

 Vill ni berätta lite om hur den hjälpen fungerade? 

 Hade ni någon annan vuxen att vända er till? T.ex. släkting, kompis förälder. 

 Hade ni någon kontakt med någon organisation, som t.ex. Stadsmissionen 

Livet idag 

 Återvänder man hem tror ni? 

 Varför/Varför inte? 

 Hur länge är man borta? 

 Hur blir liver efter att man varit med om ett uppbrott? 

 Tror ni man behåller kontakten med de som försökt hjälpa en? 

 Har man någon kontakt med sina föräldrar även om man inte flyttar hem? 

 Finns det några positiva saker med att rymma/kastas ut hemifrån? 

 Finns det några negativa saker med att rymma/kastas ut hemifrån? 

 Hur ser ni på livet idag? Positiva och negativa? Hopp eller hopplöshet? 

AVSLUTA MED 

 Kolla igenom att vi fått med allt 
 Fråga om det är något de vill lägga till 
 Fråga om de har någon att prata med om de skulle må dåligt efter intervjun. T.ex. kuratorn. 

Annars hänvisa till ungdomsmottagningen i deras kommun. 
 Säg tack och ge presentkortet 



Bilaga 4. Samtyckesbrevet 

 

Tack för din medverkan!  
 
 

 Du berättar bara det du vill berätta under intervjun och din 
medverkan är helt frivillig. 

  
 Det är självklart okej att säga och diskutera sådant som inte tas upp 

eller visas i filmen.  
  

 Du kommer att vara anonym i både uppsatsen och rapporten. 
 
Genom Din medverkan bidrar du till forskningen som finns för att hjälpa 
andra ungdomar som i framtiden hamnar i en liknande situation.  
 
Om du har tankar eller frågor som handlar om studien, ämnet eller något 
annat du funderat på så får du gärna ringa eller maila till Johanna eller 
Isabella.  
 
Johanna: 073-xxx xx xx 
Isabella: 073-xxx xx xx 
Mail: rb.fokusgrupp@gmail.com 
 
 
 

Återigen, tack för ditt deltagande i studien!  
Din medverkan är väldigt värdefull. 
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