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Abstract 

Young people’s experiences of school, out-of-home care and transitions to adulthood 
– a study of five life stories 

The aim of this thesis is to gain further knowledge about the school 
situation for children and youths in out-of-home care; about the 
processes by which these children and youths find their way through 
family life, school and care settings; and about their transitions from 
out-of-home care to an independent life as young adults. 

The study was conducted in five municipalities in Sweden. The main 
empirical data was generated through repeated interviews with young 
people who had the experience of staying in out-of-home care. As a 
background social services case files concerning all youths from the five 
municipalities, who during 2003 were placed in out-of-home care, were 
analysed. The interviewees were selected from this overview. In the 
analysis of the interviews a narrative life story perspective was used. 
Focus was directed both towards the understanding of the young 
people’s school and in-care experiences and at the understanding of 
how they, through their narratives, interpret these experiences and 
create a coherent story of meaning about themselves and their lives. 

The result indicates that life for young people placed in out-of-home 
care is characterized by vulnerability and exposure on several levels. 
The case files indicate that there is a connection between the degree of 
difficulties at home and in school for youths placed in out-of-home 
care. The life stories show that school, home and care settings, for the 
youths seem to represent a complex pattern of everyday practices in 
which their vulnerability tend to spread in a process of transferred 
exposure. In their struggle to avoid this exposure they strive to find 
spaces that provide them with a sense of belonging. An important tool 
in this struggle is their comprehension work, that is to say the 
continuous interpretive work by which they connect their experiences 
into a meaningful understanding of whom they are and which life they 
ought to live. 

 
Keywords: life stories, out-of-home care, youths, transition to adulthood, 
school, social work, sense of belonging, comprehension work   



 

Sammanfattning 

Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande                            
– en studie av fem livsberättelser 

Avhandlingens syfte är att fördjupa kunskapen om skolsituationen för 
barn och ungdomar i samhällsvård samt att fördjupa kunskapen om de 
processer varigenom de unga finner vägar genom skolan och samhälls-
vården mot ett självständigt liv som unga vuxna. 

Studien har genomförts i fem svenska storstadskommuner. Materialet 
består huvudsakligen av upprepade intervjuer med unga som själva har 
erfarenhet av att vara placerade i samhällsvård. Som en bakgrund 
genomfördes en kartläggande aktstudie gällande alla de ungdomar från 
dessa kommuner, som under 2003 hade placerats i samhällsvård. 
Intervjudeltagarna valdes ut från denna kartläggning. I analysen av 
intervjuerna användes en narrativ livsberättelseansats. Fokus i analysen 
har riktats både mot att förstå de ungas erfarenheter av att leva i skola 
och samhällsvård och mot att förstå hur de unga, genom sina 
berättelser, tolkar dessa erfarenheter och på så sätt skapar en 
meningsfull berättelse om sig själva och sina liv.  

Resultatet visar att livet i samhällsvård för de unga är präglat av 
utsatthet på flera nivåer. Socialtjänstakterna pekar mot ett samband 
mellan svårigheter i hemmet och svårigheter i skolan för de ungdomar 
som placerades i samhällsvård. Livsberättelserna synliggör hur skolan, 
familjen och samhällsvården utgör en komplex helhet i de ungas vardag 
och hur utsatthet inom någon av dessa praktiker därmed tenderar att 
spridas vidare i en process av överförd utsatthet. I sin kamp för att 
undkomma denna utsatthet navigerar de unga mot arenor där de kan 
finna hemmatillhörighet, det vill säga en upplevelse av att förstå och 
”höra hemma” i en socialt delad vardagsverklighet. Ett viktigt redskap 
i de ungas strävan efter hemmatillhörighet är deras förståelsearbete, det 
vill säga det kontinuerliga tolkningsarbete varigenom de – inom ramen för 
socialt delade hemmatillhörigheter – knyter ihop sina erfarenheter till en 
sammanhängande förståelse av sig själva och sina liv. 

 
Nyckelord: livsberättelser, samhällsvård, ungdomar, vuxenblivande, skola, 
socialt arbete, hemmatillhörighet, förståelsearbete  



 

Förord 

För drygt åtta år sedan satt jag vid vattnet under Skanstullsbron och 
gladde mig åt beskedet att jag hade blivit antagen till forskarutbildningen 
vid Stockholms Universitet. Där, vid den strandkanten, börjar berättelsen 
om min väg mot en färdig avhandling. Några dagar efter det beskedet 
föddes mitt första barn och de år som följde har på så sätt inneburit en 
läroprocess för mig på flera nivåer. I mitt avhandlingsarbete har ett 
utforskande av skolans och familjens vardagspraktiker varit centralt, och 
både min nya position som forskare och min nya position som förälder 
har bidragit till att kasta ett nytt ljus över hur dessa praktiker kan 
förstås. I min roll som doktorand har jag också fått möjligheten att 
utforska den akademiska praktiken ur ett nytt perspektiv. Det var en 
märklig känsla, då för många år sedan, att som blivande forskare åter 
befinna mig i de korridorer där jag bara några år tidigare hade rört mig 
som socionomstudent. Och nu sitter jag här, med ett dokument i datorn 
som har fått det högtidliga namnet avhandlingsmanus – och som nu 
faktiskt innehåller en färdig text. Det finns ett flertal människor som 
under åren har bidragit till att möjliggöra denna text. Med detta förord 
riktar jag mitt tack till er. 

Först och främst vill jag tacka alla er som har deltagit i studien. Tack 
alla socialsekreterare och annan personal inom socialtjänsten, ni som 
har plockat fram socialtjänstakter åt mig för läsning, ni som har tagit 
hand om mig när jag har varit på besök i era kommuner, och ni som 
har deltagit i den referensgrupp som vid några tillfällen har träffat mig 
för att diskutera studiens fortskridande. Tack också till alla er som jag 
har intervjuat inom ramen för avhandlingsarbetet. Mitt allra varmaste 
tack riktar jag till de fem unga människor vars livsberättelser min 
studie bygger på. Tack för den tid ni har avsatt för våra intervjuer, och 
tack för att ni så öppenhjärtligt har delat med er av era erfarenheter och 
kloka tankar. Det är era ord som gör den här texten möjlig. 

Inom universitetsvärlden vill jag först och främst tacka min handledare 
Anders Gustavsson som har följt mitt arbete från den första formuleringen 
för ansökan till forskarutbildningen till den sista finjusteringen av 
avhandlingsmanuset. Tack för din skarpa blick som både har utmanat 
och ingivit hopp och som kontinuerligt har bidragit till att vässa min 
analys, mina argument och min text. Thomas Lindstein, som har varit 
min biträdande handledare under de sista åren av forskarutbildningen, 



 

tack för din nya blick på texten och för din varma uppmuntran. Karin 
Borgström, Katarina von Greiff och Marie Sallnäs vill jag tacka för att ni 
uppmuntrade mig att söka den hastigt utlysta doktorandtjänsten samt 
för det fortsatta stöd som ni sedan har erbjudit under min tid som 
doktorand. Jag vill också tacka alla er som i olika sammanhang har 
läst texten under arbetets gång. Tack Maria Andersson Vogel, Åsa 
Backlund, Alexander Björk, Stig ”Loffe” Elofsson, Anna Hollander, 
Sara Högdin, Hélène Lagerlöf, Marie Sallnäs och Thomas Öhlund för 
textläsning och kommentarer under olika skeden i avhandlingsarbetet. 
Ett särskilt tack till Tine Egelund för noggrann läsning och värdefulla 
kommentarer vid mitt slutseminarium och till Yvonne Sjöblom för 
varm uppmuntran och viktiga synpunkter i arbetets slutskede. Under 
mina år som doktorand har jag också deltagit i flera seminariegrupper 
där texter har lästs och idéer bollats. Ett stort tack till alla deltagare vid 
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interna doktorandseminarier på Sopis som under årens lopp har 
uppstått i nya skepnader. Jag vill dessutom rikta ett tack till deltagare 
och lärare i den kurs i livsberättelseforskning som jag följde under 
läsåret 2009/2010. Tack för den fördjupade kunskap om studiet av 
livsberättelser och narrativa teorier som ni gav mig. Tack också Ingrid 
Tinglöf för outtröttlig datasupport och Lotten Cederholm Riese för din 
outsinliga hjälp med allt som hör doktorandtillvaron till. 

Ett alldeles särskilt tack vill jag rikta till mina doktorandkollegor. 
Tack för givande samtal om avhandlingstexten både i och utanför olika 
seminariesammanhang. Och inte minst, tack för alla samtal som inte 
har handlat om avhandlingen, såväl långa lunchsamtal om allt mellan 
himmel och jord som korta vardagliga livsuppdateringar över dator-
skärmarna. Att nämna namn i detta sammanhang är vanskligt – ni är 
så många som är och har varit viktiga under årens lopp. Ändå finns 
det några namn förutan vilka de här sidorna skulle kännas tomma: 
Hélène, Maria, Emelie, Hanna och Alexander, tack för att ni med 
vardaglig samvaro, kloka ord och uppmuntrande tillrop har gjort mina 
steg mot Sveaplan lättare under doktorandtillvarons sista år.  

Även utanför universitetet finns det flera personer som jag särskilt 
vill tacka. Robert, Frida, Rich, Tora, Annelie, Kerr och Lars-Åke, tack 
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glädjefyllt och lättare att hantera. Frida, Tora och Gunnar, tack för att 
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1. Inledning 

Den här avhandlingen handlar om ungas erfarenheter av skola, 
samhällsvård1 och vuxenblivande. I fokus för avhandlingen står fem 
unga människor som en stor del av sin tonårstid har varit placerade i 
samhällsvård. Under denna period har de alla varit med om att vid 
upprepade tillfällen flytta mellan olika familjer eller vårdmiljöer. Flera 
av dem har också varit med om upprepade skolbyten och skolavbrott. 
Jag har haft förmånen att följa och intervjua de här unga människorna 
under en period i livet då de tog sina första steg från en position som 
ungdomar i familjen, samhällsvården och skolan till en position som 
självständiga unga vuxna. Sammantaget har detta skapat en unik 
möjlighet att belysa både hur de unga förstår sig själva och sina liv 
inom ramen för de vardagspraktiker som familjen, skolan och 
samhällsvården utgör och hur de betraktar sin framtid som vuxna mot 
bakgrund av sina erfarenheter från barndomen. 

Hemmatillhörighet och diskontinuiteter i hem och skola 

En placering i samhällsvård innebär att socialtjänsten under en kortare 
eller längre period tar över ansvaret för den ungas vård och fostran och 
att han eller hon som ett led i detta flyttas till ett boende utanför 
hemmet (Socialstyrelsen, 2009). Det nya hem som socialtjänsten utser 
övertar under placeringen även funktionen av en vardaglig hemmiljö, 
och det särskilda uppdraget att vårda och fostra i vardagen innebär att 
det nya hemmet i viss mån också förväntas fungera som en vardaglig 
hemmatillhörighet. Här bör betonas att samhällsvården, även om den 
alltså under en period utgör en central arena i de ungas vardagstillvaro, 
samtidigt inte på ett grundläggande plan förväntas ersätta en 
hemmatillhörighet i ursprungsfamiljen. Samhällsvårdens uppdrag är 
istället att komplettera och att i förlängningen sträva efter att återföra 

                                                
1 I avhandlingen använder jag begreppet samhällsvård när jag talar om socialtjänstens 
placeringar av barn och ungdomar i en vårdmiljö utanför hemmet på heltid. Denna typ 
av placering kan också benämnas dygnsvård (se t.ex. Andersson, 2008; Vinnerljung et 
al., 2001, Wiklund, 2008). Med begreppet samhällsvård vill jag markera att en sådan 
dygnet-runt-placering i socialtjänstens regi samtidigt innebär att samhället aktivt går in 
och tar över en del av föräldraansvaret för den unga, och därmed också tar på sig ett 
särskilt ansvar både för den ungas vardagstillvaro under placeringstiden och för hans 
eller hennes framtid. 
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det övergripande ansvaret till ursprungsfamiljen. Barn och ungdomar 
som placeras i samhällsvård ställs på så sätt inför en särskild utmaning 
när det gäller att navigera mellan och förhålla sig till de dubbla hemma-
tillhörigheter som ursprungsfamiljen och det nya hemmet utgör.  

Begreppet hemmatillhörighet används i avhandlingen för att sätta 
ord på den speciella tillhörighetserfarenhet som framträder i materialet 
och som tycks vara knuten till den trygghet det för med sig att ”höra 
hemma” i en förgivettagen vardagsvärld (jmf Berger & Luckmann, 
1966; Bäck-Wiklund, 2001). En sådan tillhörighetserfarenhet innefattar 
både ömsesidiga sociala relationer till andra människor inom den 
specifika vardagspraktik som den unga är en del av, och en personlig 
förståelse för och förmåga att behärska de regler och rutiner som råder 
där. Ett gemensamt drag för de hemmatillhörigheter som präglar barn 
och ungas vardag är att de i så hög grad är knutna till familjen och 
skolan. Det som gör just dessa hemmatillhörigheter speciella är att de, 
åtminstone i en formell mening, är förbundna med de ungas omyndighet 
och skolplikt, och att de därmed kan betraktas som icke-förhandlingsbara. 

I studien framträder ett mönster av hur de ungas arbete med att 
navigera mellan och förhandla om hemmatillhörigheter hänger nära 
samman med deras erfarenheter av diskontinuiteter i hem och skola. 
Begreppet diskontinuiteter används i avhandlingen både som en 
beteckning på mer formella diskontinuiteter i hem- och skolsituationen 
(byte av vård- eller skolmiljö) och som en beteckning på de erfarenheter 
av biografiska diskontinuiteter som framträder i de ungas livsberättelser. 
Denna senare förståelse av begreppet bygger på Elliot G Mishlers 
(1999) resonemang om just diskontinuiteter i människors livsberättelser. 
Diskontinuiteter definieras här antingen som ett sidospår i den 
biografiska berättelsen, det vill säga berättelser om erfarenheter och 
händelser som inte framstår som ett steg på vägen mot den nuvarande 
livssituationen – eller som narrativa vändpunkter, det vill säga berättelser 
om erfarenheter och händelser som tillskrivs betydelsen av att ha givit 
den individuella biografin (vägen mot nuet) en ny riktning. 

Tidigare forskning visar att placeringar i samhällsvård ofta bryter 
samman och att detta är särskilt vanligt för placeringar som sker i 
tonåren (se t.ex. Egelund et al., 2010; Unrau, 2007, Vinnerljung et al., 
2001). Sådana sammanbrott kan utifrån ovanstående resonemang 
betraktas som ett slags formella diskontinuiteter i de ungas hemma-
tillhörigheter. Den kartläggande aktstudie som presenteras i kapitel fem 
visar på en stor förekomst av sådana formella diskontinuiteter, inte 
bara i form av flyttar mellan olika vårdmiljöer utan också i form av 
skolbyten och skolavbrott. Sådana typer av parallella diskontinuiteter 
(i både hem och skola) har i tidigare forskning lyfts fram som 
betydelsefulla för att förstå samhällsvårdade ungas skolsvårigheter (se 
t.ex. Fletcher-Campbell, 1997, 1998; Francis, 2000). I de fördjupande 
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fallstudierna av fem livsberättelser ges en möjlighet att närmare studera 
de ungas egna erfarenheter av sådana diskontinuiteter.  

Även övergångar mellan olika ungdoms- och vuxenpositioner kan 
betraktas som en typ av diskontinuiteter i den enskilda människans liv. 
För unga som lämnar samhällsvården kan vuxenblivandet betraktas 
som särskilt komplext, detta eftersom övergången till en formell 
vuxenposition för dem i många fall samtidigt för med sig en övergång 
från rollen som samhällsvårdad ungdom till rollen som självständig 
ung vuxen utan något (förväntat) behov av särskilt stöd (jmf Höjer & 
Sjöblom, 2009). I analysen av de fem livsberättelserna riktas intresset 
bland annat mot hur de unga hanterar denna särskilda diskontinuitets-
erfarenhet, hur de skapar mening kring vuxenblivandeprocessen i ljuset 
av erfarenheter från tidigare diskontinuiteter, och mot förhandlingar om 
identitet och hemmatillhörighet i de vardagspraktiker där dessa (tidigare) 
diskontinuiteter har ägt rum. 

Ett särskilt fokus på skolan 

Förutom mot erfarenheter av hemmatillhörighet och diskontinuiteter i 
familjen och samhällsvården riktas ett särskilt intresse också mot 
erfarenheter från skolans värld. Gemensamt för skolan och hemmet är 
att de båda utgör viktiga arenor i unga människors vardags- och 
uppväxtmiljö. Även i skolan utvecklas vardagliga sociala relationer, 
och även här organiseras dessa relationer genom ett system av regler 
och rutiner som endast den som är en del av den specifika sociala 
gemenskapen till fullo förstår och kan hantera. Genom det vardagliga 
deltagandet uppstår på så sätt i skolan, precis som i familjen (eller i det 
nya hemmet), en möjlighet till vardaglig hemmatillhörighet. En viktig 
poäng i studien är att det på flera plan kan finnas likheter i de 
hemmatillhörigheter som formas i skolan och i hemmet. Den forskning 
som har intresserat sig för socialt utsatta barn och ungdomars 
skolsituation har också funnit att skolan (och det som utspelar sig där) 
under goda omständigheter kan fungera kompensatoriskt i relation till 
de ungas utsatta hemsituation. Skolan tillskrivs här en betydelse både 
som utbildningsinstitution med fokus på framtida möjligheter till 
etablering i samhället (Jackson, 2001, Jackson & Ajayi, 2007; 
Vinnerljung, et al., 2005, 2010), och som social arena där barn och 
ungdomar erbjuds möjligheter att etablera hemmatillhörighet och att 
forma en positiv lärandeidentitet (Gilligan, 1998, 2000; Hedin et al., 
2010; Höjer et al., 2011b).  

Samtidigt visar flera studier att de ungas skolsituation i vissa fall 
riskerar att ytterligare bidra till, snarare än att kompensera för, deras 
utsatta livsvillkor. I Sverige visar forskning att många ungdomar som 
har varit placerade i samhällsvård inte slutför sin gymnasieutbildning 
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(Höjer & Johansson, 2011; Vinnerljung et al., 2005), och studier som 
bygger på samhällsvårdade ungas egna erfarenheter tyder på att både 
mobbning och annan diskriminerande behandling kan vara vanligt 
förekommande i den här gruppens skolvardag (Fletcher, 1993; Dearden, 
2004; Egelund & Hestbæk, 2003; Lagerlöf, kommande; Martin & 
Jackson, 2002). Den här typen av utsatthet i skolan kan naturligtvis 
förekomma även för barn och ungdomar med relativt trygga hem-
förhållanden men kan tänkas vara än mer kritisk för dem som 
samtidigt lever under utsatta hemförhållanden. Detta gör det särskilt 
angeläget att studera skolerfarenheter hos dem som under sin uppväxt 
har varit placerade i samhällsvård och som därmed – både på grund av 
de diskontinuiteter som samhällsvården för med sig och på grund av 
den grundläggande utsatthet som ligger bakom placeringen – kan anses 
tillhöra en av de mest utsatta grupperna av barn och unga i Sverige 
idag. En utgångspunkt för avhandlingens studier är således ett intresse 
för de ungas skolsituation och utbildning inte enbart utifrån den 
kompensatoriska roll som skolan tillskrivs, utan också utifrån den 
utsatthet i skolan som synliggörs i empirin.  

Vuxenblivande och förståelsearbete 

Generellt sett har det under senare årtionden både blivit svårare och 
tagit allt längre tid för unga människor att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Flera forskare har pekat på hur detta skapar en 
särskild utsatthet både för dem som saknar utbildning och för dem som 
saknar stöd från föräldrar eller andra vuxna under sin etableringsperiod 
i vuxenlivet (se t.ex. Berridge, 2007; Höjer & Sjöblom, 2009; Parry, 
2006). Unga människor tenderar idag att (ofta under flera års tid) 
omväxlande träda in i och ut ur vuxenpositioner inom olika livsområden 
såsom utbildning, arbete och familj (Kåks, 2007; Oinonen, 2003). I 
senare års forskning om ungdom och vuxenblivande beskrivs dessa nya 
mönster i termer av en förlängd ungdomstid (Höjer & Sjöblom, 2009; 
Kåks, 2007; Mørch & Andersen 2006) där vuxenblivandet, istället för 
att utgöra en linjär process, karakteriseras av ett antal jojo-transitioner 
(Biggart & Walther, 2006; Mørch, 2003). Ur detta perspektiv är det av 
särskild vikt att studera vuxenblivandet hos dem som lämnar 
samhällsvården. Som jag tidigare har nämnt visar flera studier att 
utbildningsnivån för denna grupp generellt sett är mycket låg (Berridge, 
2007; Stein, 2006; Vinnerljung & Sallnäs, 2008) samtidigt som 
möjligheten för dem som lämnar samhällsvården att träda tillbaka i en 
position där de på nytt är beroende av föräldrarnas (eller samhällsvårdens) 
stöd ofta är liten (Höjer & Sjöblom, 2009; Parry, 2006; Samuel & 
Pryce, 2008). I en tid där en förlängd ungdomstid och upprepade jojo-
transitioner utgör normen, och där tillgången både till ett eget boende 
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och till okvalificerade arbeten är låg, medför en sådan brist på stöd och 
resurser en särskild utsatthet när det gäller möjligheten att etablera sig i 
samhället. 

Vid sidan om att nå ett ekonomiskt och socialt oberoende handlar 
vuxenblivandet också om att finna sig tillrätta i en ny biografisk 
position. Med detta som utgångspunkt lyfter Helena Kåks (2007) fram 
vuxenblivandet som en process där människans sätt att förstå sig själv i 
tiden spelar en viktig roll.  

”Vuxenblivandet handlar i hög grad om en strävan efter identitet, 
självständighet och en plats i samhället, ett arbete där erfarenheter av 
det förflutna på olika sätt, i olika grad och mer eller mindre reflekterat 
tvinnas samman med förväntningar inför framtiden” (a.a., s. 21). 

Med detta i åtanke blir det intressant att studera vuxenblivandet både 
med utgångspunkt från de strukturella förutsättningar som råder under 
vuxenblivandeprocessen och med utgångspunkt från de ungas 
erfarenheter från barndomen (där ett särskilt fokus i den här studien 
riktas mot erfarenheter från skola och samhällsvård). Här erbjuder det 
narrativa livsberättelseperspektivet2 en möjlighet att studera både 
innehållet i de ungas retrospektiva berättelser och det pågående 
förståelsearbete som livsberättelserna ger uttryck för. Begreppet 
förståelsearbete har myntats i analysen som ett försök att sätta ord på 
den meningsskapande process varigenom individen förstår sig själv och 
sitt liv. De unga som står i fokus för den här avhandlingen har alla 
erfarenhet av att vara placerade i samhällsvård under en period i livet 
som tenderar att präglas av en ökad strävan efter oberoende och av de 
första stegen mot en vuxenposition i samhället. Förståelsearbetet kan 
här betraktas som de ungas arbete med att knyta ihop sina erfarenheter 
till en meningsfull helhet för att på så sätt nå en sammanhängande 
förståelse av sig själva och sina liv – en förståelse som samtidigt pekar 
ut en riktning mot framtiden. Förståelsearbetet spelar också en viktig 
roll i de ungas kamp för att hantera den utsatthet de möter, både på 
vägen genom skola och samhällsvård och i den process av vuxenblivande 
som de befann sig i vid tiden för våra intervjuer.   

                                                
2 En närmare presentation av livsberättelseperspektivet och de teoretiska och 
metodologiska implikationer det får för avhandlingsarbetet ges i kapitel 3. 
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Skola, samhällsvård och vuxenblivande – en problemformulering 

Unga som lämnar samhällsvården står alltså som regel inför stora 
utmaningar när det gäller möjligheten att etablera sig i samhället. 
Möjligheten till särskilda stödinsatser från socialtjänsten efter det att 
samhällsvården har upphört är i regel små, vilket för med sig att den 
här gruppen ofta redan som tonåringar förväntas fungera som relativt 
oberoende vuxna (Höjer & Sjöblom, 2009). Som jag tidigare har 
nämnt står många av de unga som lämnar samhällsvården också utan 
en grundläggande utbildning, och skolerfarenheterna de bär med sig 
innefattar ofta erfarenheter av diskriminering och stigmatisering 
(Andersson, 1999; Dearden, 2004; Lagerlöf, kommande; Martin & 
Jackson, 2002). Samtidigt har det visat sig att en god utbildning har ett 
särskilt starkt samband med ungas möjlighet till social anpassning i 
vuxenlivet (Vinnerljung et al., 2010). I den tidigare forskning som har 
fokuserat på samhällsvårdade barn och ungdomars skolsituation och 
utbildning betonas det också hur skoltillvaron under goda 
omständigheter har en särskild potential att kompensera för en utsatt 
hemsituation, både när det gäller möjligheten till framtida etablering i 
samhället och när det gäller möjligheten till kontinuitet, trygghet och 
hemmatillhörighet i vardagen (Gilligan, 2000, 2001; Jackson & 
Cameron, 2011; Hedin et al., 2010). Även transitionsprocessen mot 
vuxenlivet har i vissa fall lyfts fram som ett potentiellt skydd för denna 
grupp, på så sätt att vuxenpositionen i bästa fall kan erbjuda en 
möjlighet att distansera sig från barndomens utsatthet och finna vägar 
till ett bättre liv (Höjer et al., 2011b; Masten et al., 2004; Werner & 
Smith, 2003). I den här studien riktas uppmärksamheten i första hand 
mot de ungas erfarenheter av att leva i och ta sig fram genom samhälls-
vårdens och skolans strukturer – mot ett liv som unga vuxna. På detta 
sätt kan studien bidra med viktig kunskap om de processer som 
antingen möjliggör eller förhindrar ett tillvaratagande av skoltillvarons 
och vuxenblivandets skyddande potential för den enskilde individen. 
Ett särskilt viktigt bidrag blir här att belysa hur dessa processer hänger 
samman med de ungas förståelse av sig själva och sina liv – deras 
förståelsearbete. 
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Syfte och frågeställningar 

Avhandlingens övergripande syfte är att fördjupa kunskapen om 
skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård samt att 
fördjupa kunskapen om de processer varigenom de unga finner vägar 
genom skolan och samhällsvården mot ett liv som unga vuxna. Syftet 
realiseras dels genom en kartläggande aktstudie, där fokus ligger på att 
ge en översiktlig bild av skolsituationen och förändringar i skolgången 
för de ungdomar (i åldern 13-20 år) som under ett år placerades i 
samhällsvård, dels genom fördjupande fallstudier av fem livsberättelser, 
där fokus ligger på de ungas skolerfarenheter samt på hur dessa 
skolerfarenheter kan förstås både mot bakgrund av deras övergripande 
livsberättelser och i ljuset av den vuxenblivandeprocess som de befinner 
sig i vid tiden för våra intervjuer. Ett särskilt intresse riktas mot det 
förståelsearbete varigenom de unga skapar mening kring sina erfarenheter 
och på så sätt knyter ihop förståelsen av sig själva och sina liv till en 
självbiografisk berättelse. 

 
Studiens frågeställningar är:  

- Hur beskrivs de ungas skolsituation i socialtjänstakterna, och hur 
ser sambanden ut mellan placeringar i samhällsvård och eventuella 
diskontinuiteter i skolsituationen? 

- Hur beskrivs de ungas vägar genom familj, skola och samhälls-
vård i de livsberättelser som växer fram under våra intervjuer? 

- Vilka skolerfarenheter framträder i de ungas livsberättelser, och 
hur kan skolerfarenheterna förstås i relation till de ungas 
erfarenheter av att leva i samhällsvård? 

- Hur ser de ungas begynnande övergångar från ungdom till 
vuxenliv ut, och hur kan dessa övergångar förstås i relation till de 
ungas erfarenheter från familj, skola och samhällsvård? 
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Avhandlingens disposition 

I det inledande kapitlet har studiens syfte och frågeställningar presenterats. 
Här har jag också givit en kort introduktion till den problemformulering 
och till de teoretiska utgångspunkter som har varit vägledande för 
avhandlingsarbetet. 

I kapitel två presenteras tidigare forskning om skola och vuxenblivande 
för barn och unga i samhällsvård. I relation till detta presenteras 
teoretiska begrepp och resonemang som både knyter an till denna 
forskning och som har betydelse för analysen av den empiriska studien. 
I kapitlet presenteras även forskning och teoretiska perspektiv som 
utifrån en något bredare infallsvinkel sätter fokus på frågor om 
vuxenblivande och om ungas vardag i skola, samhällsvård och familj. 

I kapitel tre presenteras studiens teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter som har sin grund i traditionen att studera människors 
livsberättelser ur ett narrativt perspektiv. Här presenteras också de 
teorier om tid, identitet och biografi som är centrala i analysen av de 
fem livsberättelserna. 

I kapitel fyra presenteras studiens tillvägagångssätt. Här förs också 
ett resonemang om de metodologiska ställningstaganden som har varit 
vägledande under avhandlingsarbetet, och om de etiska överväganden 
som har gjorts under arbetets gång.  

I kapitel fem presenteras resultatet från den kartläggande aktstudie 
som har genomförts inom ramen för avhandlingsprojektet. Aktstudien 
belyser skolsituationen för de 87 ungdomar i fem storstadskommuner 
som under 2003 placerades i samhällsvård.  

I kapitel sex till nio presenteras de fördjupande fallstudier som står i 
centrum för avhandlingsprojektet. I det första kapitlet (kapitel sex) 
presenteras en av de fem livsberättelserna i sin helhet. I kapitel sju 
fokuseras de ungas erfarenheter av hemmatillhörigheter och dis-
kontinuiteter, och i kapitel åtta fokuseras de ungas perspektiv på 
skolans betydelser. I det avslutande empirikapitlet (kapitel nio) 
fokuseras de ungas framtidsföreställningar och deras första steg mot ett 
oberoende vuxenliv. 

I kapitel tio förs en sammanfattande diskussion kring studiens 
resultat i relation till syftet och till det övergripande kunskapsfältet. 
Här förs också en fördjupad diskussion kring de centrala begrepp som 
har myntats i analysarbetet och som kan betraktas som studiens 
centrala teoretiska bidrag. 
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2. Barn och unga i samhällsvård och skola 

I det här kapitlet belyser jag frågor om barn och unga i samhällsvård, 
med ett särskilt fokus på deras skola och utbildning samt på deras 
övergångar mot vuxenlivet. Jag har inte för avsikt att göra någon 
heltäckande genomgång av den forskning som finns på dessa områden3. 
Istället kommer jag att mer ingående fokusera utvalda delar som är av 
särskilt intresse för min studie. Här ingår även forskning som utifrån 
ett bredare perspektiv intresserar sig för barn och ungas vardagsliv i 
skola eller samhällsvård, med ett särskilt fokus riktat mot relationen 
mellan å ena sidan skolan och samhällsvården som institutionella 
praktiker och å andra sidan interaktionen mellan och aktörskapet hos 
de individer som lever och verkar innanför dessa praktikers ramar. I 
presentationen av den tidigare forskningen fördjupas särskilt de 
teoretiska begrepp och resonemang som även har betydelse för 
analysen av den här studiens empiri. Här lyfts exempelvis teoretiska 
resonemang om relationen mellan aktör och struktur, om hur individen 
finner vägar genom de institutionella landskap som präglar deras 
vardag, om den särskilda utsatthet som samhällsvårdade barn och unga 
befinner sig i och om vad som kan skydda dem mot de risker som 
denna utsatthet innebär. 

Jag vill redan här betona att avhandlingen tar sin utgångspunkt i en 
övertygelse om att samhälleliga strukturer är trögrörliga – att de är 
svåra att förändra och svåra att bryta sig ur. En mängd forskning visar 
att barn och unga som har växt upp under socialt utsatta villkor som 
vuxna löper en högre risk för social utsatthet än sina jämnåriga (se 
t.ex. Franzén & Vinnerljung, 2006; Heath et al., 1989; Vinnerljung & 
Sallnäs, 2008; Quinton & Rutter, 1998). Vi vet också att den sociala 
rörligheten på utbildnings- och arbetsmarknaden generellt sett är låg, 
att de allra flesta som vuxna fortsätter att tillhöra samma socio-
ekonomiska grupp som sina föräldrar och att detta mönster kvarstår 
trots att utbildningssystemet under senare årtionden har haft ambitionen 
att verka för att utjämna skillnader mellan olika samhällsgruppers 

                                                
3 Bidrag till en sådan genomgång har lämnats i flera tidigare forskningsöversikter (se t.ex. 
Borland et al., 1998; Egelund & Hestbæk, 2003; Egelund et al., 2009; Höjer et al., 2008; 
samt Vinnerljung, 1998 för översikter om samhällsvårdade barn och ungas skolsituation, 
och Egelund & Hestbæk, 2003; Egelund et al., 2009; Stein, 2006; samt Stein & Munro, 
2008 för översikter om samhällsvårdade ungdomars övergångar till vuxenlivet). 
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strukturella villkor och möjligheter (Furlong & Cartmel, 2006; 
Skawonius, 2005; Vinnerljung et al, 2010). Flera etnografiska studier 
har bidragit med viktig kunskap om hur dessa mönster kan förstås. De 
har bland annat visat hur individers aktörskap, inom ramen för de 
institutionella strukturer som skola och samhällsvård utgör, i stor 
utsträckning tycks bidra till att reproducera snarare än att förändra 
samhällsstrukturer (se t.ex. Ambjörnsson, 2004; Dreyer Espersen, 
2010; Goffman, 1973; Severinsson, 2010; Terpstra, 2006; Willis, 
1977). Med detta sagt vill jag också påminna om att den sociala 
reproduktionen av samhälleliga strukturer inte är det som står i fokus 
för den här avhandlingen. Det som står i fokus är istället fem unga 
människors erfarenheter av att förhålla sig till och finna vägar genom 
de strukturer som påverkar deras vardag och uppväxt. Studien bidrar 
på så sätt med kunskap om hur den sociala verkligheten och de 
samhälleliga strukturerna ter sig utifrån ett erfarenhetsperspektiv, och 
om hur de unga skapar mening kring och hanterar sina erfarenheter 
inom ramen för de strukturer de lever i. 

Skolsituationen för barn och unga i samhällsvård 

En fullgod utbildning kan i dagens samhälle betraktas som avgörande 
för ungas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Mot 
bakgrund av detta har det under senare årtionden växt fram ett 
forskningsfält som intresserar sig för hur skolsituationen fungerar för 
barn och ungdomar som är placerade i samhällsvård. Både svensk och 
internationell forskning har visat att den här gruppen i regel presterar 
lågt i skolan jämfört med andra barn samt att de lämnar skolan med 
lägre betyg och mer sällan går vidare till högre studier (se t.ex. 
Cashmore et al, 2007; Egelund & Hestbæk, 2003; Egelund et al., 
2009; Francis, 2000; Höjer et al., 2008; Höjer & Johansson, 2011; 
Jackson, 2001; Jackson & Cameron, 2011; Vinnerljung et al., 2005, 
2010). Många av de unga vuxna som lämnar samhällsvården misslyckas 
också med att etablera sig på arbetsmarknaden efter det att de har 
lämnat skolan (Egelund & Hestbæk, 2003; Egelund et al., 2009; Höjer 
& Sjöblom, 2009, 2010; Stein, 2001, 2006; Vinnerljung & Sallnäs, 
2008). I Sverige har det under senare år genomförts kartläggande 
registerstudier som visar att barn och unga som har varit placerade i 
samhällsvård lämnar skolan med betydligt lägre betyg än sina 
jämnåriga och att de i lägre utsträckning går vidare med studier på 
gymnasial och eftergymnasial nivå (Vinnerljung et al., 2005, 2010; jmf 
även Höjer & Johansson, 2011). Samtidigt har utbildning för socialt 
utsatta barn och unga visat sig utgöra det enskilt viktigaste skyddet när 
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det gäller att motverka risken för fortsatt psykosocial utsatthet i vuxenlivet 
(Vinnerljung et al., 2010).  

Tidigare forskning inom detta kunskapsområde har intresserat sig 
för att förstå både varför skolgången för samhällsvårdade barn och 
unga fungerar så pass otillfredsställande och vad som kan göras för att 
förbättra den här gruppens möjligheter till utbildning och till en positiv 
skoltillvaro. Sonia Jackson och Antonia Simon (2006) menar att det i 
forskningsfältet framträder två olika huvudspår i hur man förklarar de 
samhällsvårdade barnens skolmisslyckanden, där det ena perspektivet 
lägger betoningen på barnens tidigare erfarenheter och de konsekvenser 
dessa får för deras senare skolresultat (se t.ex. Berridge, 2007; Heath et 
al., 1989, 1994), medan det andra perspektivet lägger betoningen på 
samhällsvårdens negativa effekter på de ungas skolgång och på hur 
samhällsvården brister när det gäller att tillgodose den här gruppens 
utbildningsbehov (se t.ex. Fletcher-Campbell, 1997, 1998; Jackson, 
1988; Vinnerljung et al., 2010). Flera studiers resultat tyder också på 
att samhällsvården i vissa fall kan bidra till att försämra snarare än 
förbättra de ungas möjligheter till utbildning, exempelvis genom de 
många avbrott i skolgången som upprepade placeringar för med sig 
(Fletcher-Campbell, 1997, 1998; Harker et al., 2003, 2004), genom 
begränsade studiemöjligheter för barn och unga som är placerade på 
institution (Jackson, 1988; Lagerlöf, kommande; Sonde, 2004), eller 
genom socialarbetares låga prioritering av de placerade barnens skolgång 
i kombination med låga förväntningar på deras studieresultat (Fletcher, 
1993; Fletcher-Campbell, 1997, 1998; Jackson, 2001; Jackson & Martin, 
1998). Här bör påpekas att flera av dessa studier samtidigt betonar att 
samhällsvården, när den fungerar bra, också kan bidra till att förbättra 
de ungas utbildningsmöjligheter.  

Trots skilda förklaringsmodeller till varför samhällsvårdade barn och 
ungas skolgång brister råder inom forskningsområdet en bred enighet 
om att samhällsvården kan och bör göra mer för att kompensera dessa 
brister. Anthony Heath med forskarkollegor (Aldgate et al., 1992; 
Colton et al., 1995; Heath et al., 1989, 1994), som särskilt tydligt har 
argumenterat för att skolmisslyckanden i första hand kan härledas till 
erfarenheter från tidig barndom, menar exempelvis att detta i sig 
kräver än större insatser från samhällets sida. 

”Our interpretation of these results is that something more than 
‘normal’ family life and ‘normal’ parental interest may be required to 
compensate for earlier deprivation. […] Given their low starting point, 
greater than average educational progress would have been needed for 
these children to have caught up with the national average attainment” 
(Heath et al., 1994, s. 257) 

Även om det råder delade meningar om huruvida samhällsvården i sig 
utgör en bidragande orsak till de placerade barnens och ungdomarnas 
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bristfälliga studieresultat och låga utbildning, kan man således dra 
slutsatsen att samhället bör ta ett större ansvar för att säkra den här 
gruppens utbildningsmöjligheter, genom att i möjligaste mån förbättra 
deras förutsättningar för studier under tiden i samhällsvård (Höjer et 
al., 2008, 2011b; Jackson & Ajayi, 2007; Jackson & Cameron, 2011; 
Jackson & Simon, 2006). Här framhålls således samhällsvårdens idag 
underutnyttjade potential att fungera kompensatoriskt och att faktiskt 
göra en positiv skillnad i de samhällsvårdade barnens skolsituation. Ett 
antal studier har också visat hur särskilda insatser för den här gruppens 
skolsituation från samhällsvårdens sida kan föra med sig en märkbart 
positiv effekt på deras skolresultat och utbildningsnivå (se t.ex. Comfort, 
2007; Gallagher et al., 2004; Jackson, 1988; Osborne et al., 2010; 
Tideman et al., 2011). 

Innan jag lämnar den här lite mer övergripande introduktionen till 
kunskapsfältet är det på sin plats att nämna ett nyligen avslutat 
komparativt forskningsprojekt på EU-nivå (YIPPEE-projektet) som 
särskilt har fokuserat på att kartlägga utbildningsvägar för barn och 
unga som är placerade samhällsvård (se t.ex. Höjer & Johansson, 
2011; Höjer et al, 2011b; Jackson & Cameron, 2011). Resultaten från 
de studier som har publicerats inom projektet bekräftar bilden av att 
barn och unga i samhällsvård i lägre utsträckning än andra fullgör sin 
grundläggande utbildning, att de genomgående har lägre betyg än sina 
jämnåriga och att de mer sällan går vidare till högre studier. Studierna 
bekräftar samtidigt bilden av att både samhällsvården och skolan kan 
göra mer för att förbättra dessa barn och ungas utbildningsmöjligheter. 
Särskilt betonas här hur stödjande vuxenrelationer i skolan och i de 
ställföreträdande hemmiljöerna, i kombination med ett utökat stöd när 
de unga lämnar samhällsvården, kan göra en viktig positiv skillnad för 
deras utbildningsmöjligheter och för deras möjligheter att så småningom 
etablera sig som oberoende vuxna medborgare i samhället. 

Placerade barn och ungas skolerfarenheter 

I början av 90–talet genomfördes i Storbritannien en stor enkätstudie 
bland cirka 600 barn och ungdomar med syftet att få en bild av hur det 
känns att vara placerad i samhällsvård (Fletcher, 1993). Ett av de 
områden som berördes i enkäten var de ungas erfarenhet av skola och 
utbildning. Svaren visade på en stor variation i hur de unga beskrev 
sina skolerfarenheter under tiden i samhällsvård, där vissa framförallt 
beskrev negativa erfarenheter så som mobbning och bristande stöd i 
skolarbetet, medan andra framförallt beskrev positiva erfarenheter så 
som ökat stöd från vuxenvärlden och möjlighet till stabilitet i vardagen. 
Den här kontrasten mellan olika och vitt skilda skolerfarenheter är 
något som utmärker de studier där barn och ungas egna beskrivningar 
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av sin tillvaro i skola och samhällsvård står i fokus. I det här avsnittet 
fokuserar jag på att lyfta upp några centrala resultat från de studier 
som har fokuserat på placerade barn och ungas egna erfarenheter av 
livet i och vägar genom samhällsvården och skolan. 

I Storbritannien har det genomförts ett antal intervjustudier med 
unga som under uppväxten har varit placerade i samhällsvård och som 
har varit utbildningsmässigt framgångsrika (se t.ex. Jackson et al., 
2005; Jackson & Ajayi, 2007; Jackson & Martin, 1998; Martin & 
Jackson, 2002). Flera av de unga i dessa studier beskriver hur de under 
sin tid i samhällsvård har stött på hinder i sitt skolarbete. Hindren har i 
stor utsträckning hängt samman med socialarbetares inställningar till 
deras skolarbete och utbildningsmöjligheter – de unga menar att både 
låga förväntningar, bristande stöd och praktiska hinder för att utföra 
skolarbete på fritiden har försvårat deras möjligheter till en god 
utbildning (Martin & Jackson, 2002). De unga som gick vidare till 
universitetet efter avslutad samhällsvård lyfte särskilt fram svårigheten 
i att genomföra vidare studier utan något stöd från en etablerad 
vuxenvärld, exempelvis i form av ekonomisk hjälp eller möjligheter till 
ferieboende (Martin & Jackson, 2002; Jackson et al., 2005).  

Ett viktigt bidrag från de studier som har fokuserat på ungas 
erfarenheter av skola och samhällsvård är att de inte bara har kunnat 
peka på samhällsvårdens brister i relation till placerade barn och ungas 
skolgång, utan också på de potentiella förutsättningar som finns för att 
under tiden i samhällsvård förbättra de ungas skolsituation och deras 
utbildningsmöjligheter. En av de faktorer som tillskrivs allra störst 
betydelse för detta är stödjande och uppmuntrande familjehem som 
engagerar sig i de ungas skolsituation, som hjälper till med läxläsning 
och som finns kvar i deras liv efter det att de har flyttat ”hemifrån” 
och gått vidare med eftergymnasiala studier (Fletcher, 1993; Harker et 
al., 2003, 2004; Hedin et al., 2010; Jackson et al., 2005; Martin & 
Jackson, 2002). Även tillgången till stödjande och uppmuntrande 
relationer i skolan lyfts upp som avgörande för barnens möjligheter att 
klara av skolarbetet och att utveckla en positiv lärandeidentitet (Höjer 
et al., 2011b). Möjligheten att utveckla sådana stödjande relationer 
hänger naturligtvis samman med graden av kontinuitet i de ungas skol- 
och placeringssituation. En sådan kontinuitet är något som i flera 
studier har lyfts upp som betydelsefullt för att kunna upprätthålla en 
välfungerande skolsituation (se t.ex. Andersson, 1999, 2008; Harker et 
al., 2003, 2004; Hedin et al., 2010; Jackson et al., 2005; Martin & 
Jackson, 2002). Samtidigt tyder vissa resultat på att just erfarenheter av 
diskontinuiteter både i skolan och i hemmet kan vara ett karakteristiskt 
uppväxtvillkor för barn och unga som placeras i samhällsvård (se t.ex. 
Fletcher-Campbell, 1997; Höjer et al., 2011b). 
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Ett genomgående resultat i flera studier är att både negativa 
skolerfarenheter och samhällsvårdens brister i avseende på de ungas 
utbildning i första hand tycks vara knutna till placeringar i institutionsvård, 
medan de positiva skolerfarenheterna och samhällsvårdens kompenserande 
effekt för möjligheter till utbildning i högre grad tycks kunna relateras 
till placeringar i familjehem (se t.ex. Fletcher, 1993; Martin & Jackson, 
2002; Jackson et al., 2005). En nyligen publicerad intervjustudie, som 
har tittat just på familjehemsplacerade ungas skolsituation, visar att de 
flesta faktiskt beskrev sin skolsituation som förbättrad under tiden i 
samhällsvård – framförallt tack vare det stöd och den uppmuntran de 
fick från familjehemmet (Hedin et al., 2010). Ett viktigt resultat från 
denna studie är att även de ungas egen inställning till skolarbetet och 
till utbildningens betydelse för framtiden tycks ha förändrats under 
tiden i familjehemsvård. De unga beskriver att de under tiden i familje-
hemmet har fått ett större självförtroende i synen på sig själva (i 
relation till skolarbetet) och till sina framtidsmöjligheter (a.a.). Detta är 
något som även lyfts upp i resultaten från YIPPEE-projektets svenska 
studie där författarna pekar på hur uppmuntran och stöd i skolarbetet, 
exempelvis från familjehem och lärare, tycks kunna bidra till att utveckla 
positiva lärandeidentiteter hos de samhällsvårdade unga (Höjer et al., 
2011b). Här bör nämnas att resultaten från en annan studie pekar på 
en mer nyanserad bild när det gäller skillnader mellan institutionsvård 
och familjehemsvård (Harker et al., 2003). I denna studie uppgav de 
institutionsplacerade barnen att de hade bättre materiella förutsättningar 
för skolarbete i boendemiljön (så som tillgång till en tyst plats för 
läxläsning och till datorer och läroböcker), medan de familjehems-
placerade barnen i högre utsträckning upplevde ett personligt stöd i 
form av vuxna som engagerade sig i deras studier eller var närvarande 
vid skolaktiviteter. Det här står dock i kontrast till andra studier där 
just frånvaron av materiella utbildningsresurser lyfts fram som en av 
institutionsvårdens stora brister (Dearden, 2004; Fletcher, 1993; 
Jackson, 1988; Jackson et al., 2005; Martin & Jackson, 2002; Sonde, 
2004; Lagerlöf, kommande).  

Ytterligare ett viktigt bidrag från de här studierna är att de, vid sidan 
av fokus på de ungas utbildningsmöjligheter, också har kunnat ge en 
bild av hur de ungas vardagliga skolerfarenheter kan förstås i relation 
till deras erfarenheter av att växa upp i samhällsvård. Flera studier 
lyfter här upp skolan som en viktig arena både för sociala relationer 
med jämnåriga och för möjlighet till stödjande vuxenrelationer utanför 
hemmet (se t.ex. Andersson, 1999; Dearden, 2004; Harker et al., 2003; 
Hedin et al., 2010; Höjer et al, 2011b; Gilligan, 1998, 2000). Den 
tidigare nämnda intervjustudien (Hedin et al., 2010) visar hur de unga 
själva lägger särskilt stor vikt vid sociala relationer med jämnåriga, och 
författarna pekar på att skolan för många tycks utgöra den viktigaste 
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arenan för sådana relationer. Flera av de intervjuade beskriver 
jämnåriga i skolan som de mest stödjande personerna i deras nätverk. 
Samtidigt berättar de unga också om utsatthet i relation till de 
jämnåriga i skolan och om svårigheter att anpassa sig till nya sociala 
grupper när de (vilket oftast var fallet) bytte skola i samband med 
placeringen (a.a.). Även lärare lyfts i flera studier upp som 
betydelsefulla för de unga, både som ett stöd i skolarbetet och som ett 
emotionellt stöd i relation till de ungas övergripande livssituation (se 
t.ex. Andersson, 1999; Harker et al., 2003, 2004; Höjer et al., 2011b). 
Andersson (1999) beskriver hur de unga oftare tydde sig till just lärare 
än exempelvis till kuratorer, eftersom relationen till läraren gav dem ett 
större utrymme att ”vara ’som alla andra’ och inte kallas till kuratorn” 
(a.a., s. 25). Denna önskan hos utsatta barn och unga om att få vara 
”som alla andra” är något som har lyfts upp även i flera andra studier 
(se t.ex. Harker et al., 2003; Hedin et al., 2010; Höjer et al., 2011b; 
Lindstein, 2001; Martin & Jackson, 2002; Stein, 2001). Robbie 
Gilligan, den forskare som kanske tydligast har lagt fokus på skolan 
som en viktig social arena för socialt utsatta unga, betonar särskilt 
möjligheten för samhällsvårdade barn och ungdomar att i skolan få en 
chans till positiva relationer och tillhörigheter utanför vårdsystemet (se 
t.ex. Gilligan, 1998, 2000, 2001). 

”School may offer young people in need or in care an escape route from 
an exclusively ‘in need/care identity’ or from the otherwise consuming 
effects of loss separation or abuse. Peers in school may helpfully become 
a point of reference, instead of the young person having exclusive focus 
on peers in care, or on peers in similar difficulties. Investment of energy 
in school and study may become an important and ultimately 
constructive form of coping with what otherwise threatens to become 
the overwhelming pain of a child’s adverse experience” (Gilligan, 2000, 
s. 42). 

För vissa barn tycks skolan under perioder av turbulens och utsatthet i 
hemmiljön således kunna fungera som en trygg bas och en plats både 
för viktiga vuxenrelationer och tillgång till sociala relationer med 
jämnåriga (Andersson, 1999; Fletcher, 1993; Gilligan, 1998, 2001; 
Harker et al., 2003; Hedin et al., 2010). Samtidigt tyder resultaten på 
att skolan för många barn, istället för att kompensera för utsattheten i 
hemmet, snarare bidrar till ytterligare utsatthet i vardagen genom att 
de unga där utsätts för mobbning och diskriminering eller på andra sätt 
har svårt att finna sig tillrätta i skolans sociala grupperingar (Andersson, 
1999; Dearden, 2004; Fletcher, 1993; Harker et al., 2003; Hedin et al., 
2010; Lagerlöf, kommande). Detta stämmer väl överens med annan 
forskning som visar att barn som är utsatta i skolan i högre grad känner 
sig utsatta även i andra miljöer så som hemmet eller bostadsområdet 
(se t.ex. Östberg, 2001). Gunvor Andersson (1999, 2008) påpekar också 
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att de barn i hennes studie som hade en otrygg situation i sina familje-
hem också tycktes vara mer utsatta i skolan, medan de som hade en 
trygg och stabil familjehemsplacering också hade en tryggare skol-
situation. Skolan, menar hon, har på så sätt inte kunnat ”kompensera 
barnen från en utsatt familjesituation utan förstärkte den istället – liksom 
den i positiv riktning förstärkte en ’tillräckligt god’ familjesituation” 
(Andersson, 1999, s. 28). 

Som jag nämnde i inledningen till det här avsnittet visar resultaten 
från de här studierna på stora variationer i de samhällsvårdade barnens 
skolerfarenheter. Flera av de unga som har kommit till tals i dessa 
studier betonar också vikten av att inte bli betraktade som en enhetlig 
grupp samt av att hitta sammanhang där de både blir betraktade av 
andra och (därmed) erbjuds möjlighet att se på sig själva som normala 
(se t.ex. Andersson, 1999; Harker et al., 2003; Hedin et al., 2010; 
Höjer et al., 2011b; Martin & Jackson, 2002). Skoltillvaron kan här i 
bästa fall erbjuda en möjlighet att ta en paus från sin roll som 
samhällvårdat barn och för en stund få vara ett barn i skolan på 
samma villkor som alla andra (Andersson, 1999; Gilligan, 1998, 2000, 
2001; Harker et al., 2003; Hedin et al., 2010). Samtidigt tycks många 
ha erfarenheter av att även i skolan bära med sig en negativ stämpel – 
av att vara stigmatiserad eller diskriminerad just på grund av sin 
position som ett barn i samhällsvård (Andersson, 1999; Dearden, 
2004; Fletcher, 1993; Martin & Jackson, 2002; Stein, 2001). Mike 
Stein (2001) är en av dem som lyfter upp de ungas erfarenheter av 
stigmatisering och av att vara (eller betraktas som) annorlunda, 
erfarenheter som Stein menar reflekterar den familjeideologi som 
genomsyrar utbildningssystemet. 

”No longer are parents just transporters of children but increasingly are 
involved inside the school, for example, by assisting children in reading 
or numeracy particularly in their early years, by giving talks about their 
works or hobbies, by helping with sports or leisure activities or by 
becoming parents governors or belonging to the local parent–teacher 
associations. Not only that ‘the family’ also looms large within the 
curriculum itself, in reading schemes or thematic project work. Schools 
in part reflect the meaning status of ‘the family’ in society at particular 
points in time and although there may be shifts and changes […] ‘the 
family’ remains constant and the impact upon those young people living 
apart from their families is enormous” (a.a., s. 115). 

Denna familjeideologi är inte en fråga som står i fokus för den här 
avhandlingen, men den är samtidigt svår att helt bortse från när det 
handlar om barn och ungas erfarenheter av att leva i samhällsvård och 
om de erfarenheter av särskildhet som detta i många fall tycks föra 
med sig. Samhällsvården för barn och unga utformas i hög grad också 
för att i möjligaste mån efterlikna familjen (Sallnäs, 2000), något som 
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kan innebära spänningar både på grund av svårigheterna att 
professionalisera nära relationer och på grund av samhällsvårdens syfte 
att komplettera snarare än att ersätta de ungas familjetillhörighet (jmf 
Egelund & Jacobsen, 2009). Familjeideologin kan alltså sägas genomsyra 
både skola och samhällsvård. Den utgör på så sätt en av de övergripande 
tolkningsramar (eller diskursiva berättelser) som de unga har att 
förhålla sig till och som bidrar till att definiera deras uppväxt som 
avvikande. Ett vidare resonemang om familjeideologin som en strukturell 
tolkningsram förs i det här kapitlets avslutande del där det även förs en 
diskussion om de ramar som skolan och samhällsvårdens institutioner 
sätter upp för individens handlingsutrymme och förståelsearbete. 

Skolan som skydd 

En stor del av den forskning som lyfter frågan om skola och utbildning 
för barn och unga i samhällsvård lutar sig mot ett risk- och skydds-
perspektiv, det vill säga ett intresse för vilka faktorer och processer i de 
samhällsvårdade barnens liv som kan utgöra ett skydd mot de risker 
som deras utsatta uppväxtvillkor för med sig. Med utgångspunkt i det 
perspektivet lyfts de ungas skoltillvaro upp som en möjlighet till 
kompensation för brister i de ungas hemförhållanden (både i ursprungs-
familjen och i samhällsvården). Skolan tillskrivs här en betydelse både 
som utbildningsinstitution med de positiva möjligheter i vuxenlivet som 
en god utbildning för med sig (Jackson & Cameron, 2011; 
Vinnerljung, 2010) och som social vardagspraktik där barn och unga 
erbjuds möjligheter att etablera nära relationer, tillägna sig sociala 
färdigheter och forma en positiv lärandeidentitet (Gilligan, 2000, 2001; 
Höjer et al., 2011b). 

Dessa tankegångar kan betraktas som del av en vidare forsknings-
tradition som intresserar sig för att förstå hur individer som under en 
längre tid befinner sig i olika typer av risk eller utsatthet klarar av att 
återhämta sig så att säga ”mot alla odds” (Werner & Smith, 2003)4. 
Ett vanligt begrepp inom denna forskningstradition (liksom i forskning 
om samhällsvårdade barn och unga) är begreppet resilience. Resilience 
(som på svenska kan översättas med motståndskraft, återhämtnings-
förmåga eller just skydd) brukar definieras som individens förmåga 
eller förutsättningar att klara sig bättre än förväntat utifrån kända 
risker under uppväxten (se t.ex. Andersson, 2008; Luthar et al., 2000; 
Masten, 1999, 2001; Rutter, 1987). Intresset för att studera individers 

                                                
4 Teoretiskt lutar sig denna forskningstradition mot den utvecklingspsykopatologiska 
teorin (Andersson, 2008). Det går även att dra vissa paralleller till den salutogenetiska 
teori som har utvecklats av Antonovsky (1987/1991), även om några specifika 
kopplingar till denna teoretiska modell sällan görs i de texter som resonerar kring risk, 
skydd och resilience. 
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förmåga till eller förutsättningar för resilience väcktes ur insikten om 
att det ”trots allt” verkade gå bra för merparten av de barn som hade 
växt upp under svåra förhållanden (Masten, 2001). Pionjärer inom 
detta forskningsområde var Emmy E. Werner och Ruth S. Smith som i 
en stor longitudinell studie av barn på Kauiöarna har kunnat visa just 
vad som utmärkte de unga som, trots svåra uppväxtförhållanden, i 
vuxen ålder ändå levde välfungerande liv (Werner & Smith, 1989, 
2001, 2003). En annan studie som bör nämnas i detta sammanhang är 
David Quinton och Michael Rutters longitudinella studie om mönster i 
föräldraförmåga över generationsgränser (Quinton & Rutter, 1998). 
De visar att sannolikheten för bristfälligt föräldraskap visserligen är 
signifikant större bland dem som själva har växt upp under utsatta 
hemförhållanden, men att sambandet inte är deterministiskt utan att en 
majoritet av de utsatta barnen som vuxna ändå fungerar tillfreds-
ställande i sitt föräldraskap. Genom att belysa de ungas olika vägar 
från utsatt barndom mot ett eget föräldraskap visar Quinton och 
Rutter hur möjligheten till ett gott föräldraskap växer fram ur det 
komplexa samspelet mellan å ena sidan individens aktiva handlingar 
och å andra sidan de strukturer och yttre händelser som individen inte 
har kunnat påverka.  

Genom att jämföra hur barn med likartade utsatta uppväxtvillkor 
klarar sig som vuxna när det gäller graden av social anpassning (jmf 
Andersson, 2008) har man inom resiliencefältet identifierat både risker 
och skyddande processer eller faktorer för barn och ungas utveckling 
mot välfungerande samhällsmedborgare. Den här forskningstraditionen 
har av vissa kommit att kritiseras, bland annat för de generella kriterier 
som ligger till grund för vad som betraktas som mått på att individen 
klarar sig bra och för vilka faktorer/processer som därmed kommer att 
betraktas som skyddande respektive vilka som snarare betraktas öka 
riskerna (se t.ex. Bottrell, 2009; Harvey & Delfabbro, 2004; Kaplan, 
1999; Ungar 2001, 2004a). Michael Ungar (2001, 2004a, 2004b) lyfter 
exempelvis fram studier som visar hur individer, som enligt ett mer 
traditionellt resilienceperspektiv betraktas som avvikande, samtidigt 
ofta tycks upprätthålla en överraskande god mental hälsa. Han visar 
också hur beteenden som inom den traditionella resilienceforskningen 
betraktas som tecken på sårbarhet, för vissa individer och i vissa 
situationer snarare tycks kunna fungera som en strategi för att 
upprätthålla en positiv självbild, en känsla av kontroll över sitt liv eller 
en känsla av tillhörighet i en social gemenskap. Med utgångspunkt från 
detta menar Ungar att studier av resilience i högre grad bör fokusera på 
hur individen, i interaktion med sin omgivning, definierar (och därmed 
konstruerar) sig själv som just ”resilient” (välmående/motståndskrafitg). 
Ungar utgår här från att individens välmående hänger nära samman 
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med känslan av kontroll över den egna livssituationen5. Ett 
”motståndskraftigt” (resilient) beteende blir då att välja bort de 
sammanhang och de sociala roller som erbjuder liten kontroll över den 
egna livssituationen, för att istället söka sig till sammanhang där man 
bekräftas som kompetent och där de självdefinitioner man gör (och de 
roller man intar) accepteras, uppskattas och premieras. Detta 
resonemang utgår samtidigt från en idé om att de sociala roller (i en 
specifik situation) som är möjliga för individen att inta är begränsade 
och avhängiga de stukturer som individen befinner sig i. Även Dorothy 
Bottrell (2007, 2009) visar i sina studier av unga i ett socialt utsatt 
bostadsområde hur beteenden som av omgivningen karakteriseras som 
avvikande riskbeteenden, ur de ungas perspektiv istället kan betraktas 
som ett skyddande (resilient) motstånd mot dominerande kategoriseringar 
i vilka de unga inte känner sig hemma. Hon betonar utifrån detta 
vikten av att i diskussionen om resilience ta hänsyn till ungas egna 
erfarenheter av omgivningens kategoriseringar och till hur de unga i sin 
tur bemöter och hanterar dessa kategoriseringar. Både Bottrell och 
Ungar betonar således vikten av att inte enbart studera utfall av social 
anpassning, utan att också studera hur individen – i interaktion med 
omgivningen och utifrån de kontextuella ramar som han eller hon har 
att förhålla sig till – förhandlar både om sin självdefinition (Ungar) 
eller identitet (Bottrell), och om sitt aktuella och framtida handlings-
utrymme.  

I avhandlingsarbetet har jag från de här olika perspektiven på risk 
och skydd fört med mig idén om att goda möjligheter inom ett 
sammanhang (exempelvis skolan) i vissa fall kan fungera kompensatoriskt 
i relation till omständigheter som i andra sammanhang (exempelvis 
hemmet) skapar utsatthet och försämrar de ungas möjligheter till ett 
gott liv. Samtidigt manar resonemanget till en försiktighet i att dra 
generella slutsatser om vad som (ur den enskilde individens perspektiv) 
är att betrakta som risk eller skydd i relation till de valmöjligheter som 
råder i en specifik situation. Jag vill här påpeka att även forskare som 
använder resiliencebegreppet på ett mer traditionellt sätt har betonat 
komplexiteten i att skapa generella kriterier för vad i individens 
uppväxtvillkor som ska betraktas som skydd respektive risk (se t.ex. 
Andersson, 2008; Drapeau et al., 2007; Samuel & Pryce, 2004). Så har 
exempelvis Andersson (2008), i en longitudinell studie av samhällsvårdade 
barn, funnit ett genomgående mönster i att samma fenomen som för en 

                                                
5 Här bör betonas att individens upplevelse av kontroll över sin livssituation lyfts fram 
som ett viktigt skydd även inom den mer traditionella resilienceforskningen (se t.ex. 
Rutter, 1987; Werner & Smith, 1989, 2003). Det som är speciellt för Bottrells och 
Ungars studier är att de med utgångspunkt från detta antagande studerar hur individens 
navigering mot olika typer av vardagspraktiker, både innanför och utanför det socialt 
anpassades ramar, kan förstås. 
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individ tycks medföra en ökad risk när det gäller möjligheten till social 
anpassning i vuxen ålder, för någon annan snarare tycks kunna utgöra 
ett skydd på vägen mot ett välanpassat vuxenliv. I den här studien 
fokuserar jag på hur processer av risk och skydd kan förstås ur de 
enskilda aktörernas perspektiv samt på hur barn och unga i särskilt 
utsatta situationer navigerar mellan olika vardagspraktiker i en strävan 
efter att upprätthålla sina möjligheter till kontroll och aktörskap. På så 
sätt bidrar min studie också med viktig kunskap om hur individers 
rörelser mellan social anpassning och social avvikelse kan förstås. 

Från ung till vuxen efter samhällsvård 

Som jag tidigare har påpekat lyfts utbildning av många fram som det 
kanske viktigaste skyddet för unga som lämnar samhällsvården när det 
gäller deras möjligheter att etablera sig i samhället och att undvika 
framtida psykosociala problem (se t.ex. Höjer et al., 2008; Stein, 2001; 
Jackson, 2001; Jackson & Cameron, 2011; Vinnerljung et al., 2005, 
2010). Detta hänger sannolikt samman med att det under senare 
årtionden har blivit både svårare och tagit allt längre tid för unga i 
västvärlden att etablera sig på arbetsmarknaden, samtidigt som 
utbildningsnivån bland unga generellt sett har ökat (Berridge, 2007; 
Biggart & Walther, 2006; Bäckman, 2010; Furlong & Cartmel, 2006; 
Höjer, 2008; Mørch & Andersen 2006). Många forskare pekar på att 
vuxenblivandet i dagens samhälle inte längre kan beskrivas som en 
linjär process utan snarare som en serie jojo-transitioner (Biggart & 
Walther, 2006; Mørch, 2003) där individen exempelvis pendlar mellan 
perioder av ekonomiskt beroende och oberoende i relation till familjen. 
Sådana jojo-transitioner kan vara både frivilliga och ofrivilliga – de kan 
handla om allt från att under några års tid genom aktiva val varva 
perioder av arbete, studier och resor, till att på grund av arbetslöshet 
eller bostadsbrist tvingas tillbaka i ett ekonomiskt eller praktiskt 
beroende av sina föräldrar (Biggart & Walther, 2006; Kåks, 2007; 
Parry, 2006). Flera forskare har pekat på hur den fördröjning av ungas 
möjligheter till ekonomiskt oberoende som detta innebär, skapar en 
särskild utsatthet både för dem som saknar utbildning och för dem som 
ges få möjligheter till stöd från föräldrar eller andra vuxna under denna 
övergångsprocess (Berridge, 2007; Höjer & Sjöblom, 2009; Parry, 
2006). Unga som lämnar samhällsvården tillhör i många fall båda 
dessa grupper (Höjer & Sjöblom, 2009; Höjer et al., 2011b; Stein, 
2006; Wade, 2008). 

Tidigare forskning visar att unga som lämnar samhällsvården ofta är 
lågutbildade och att de löper högre risker än andra både när det gäller 
psykosocial ohälsa och när det gäller svårigheter att etablera sig i 
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samhället (se t.ex. Egelund et al., 2003, 2010; Stein, 2006, 2008a; 
Vinnerljung & Sallnäs, 2008). Flera studier har särskilt lyft fram hur 
unga ur denna grupp ofta tvingas till en mycket snabb övergång mot 
vuxenlivet (se t.ex. Biehal & Wade, 1996; Höjer & Sjöblom, 2009, 
2010, 2011; Höjer et al., 2011b; Parry, 2006; Stein, 2006, 2008a, 
2008b; Wade, 2008). I det tidigare presenterade YIPPEE-projektet 
konstateras att många av de intervjuade hade lämnat samhällsvården 
redan innan de fyllde 16 år (Höjer et al., 2008). 

”What seemed to happen was that the care system closed up behind 
them, so that if things went wrong, as they often did, the young person 
had no chance to go back as young people with stable families 
sometimes do” (a.a., s. 59).  

I Sverige råder en praxis som gör det möjligt för ungdomar att vara 
kvar i samhällsvård till dess att de har avslutat sina gymnasiestudier 
vilket leder till att de i regel inte är lika unga som i många andra länder 
när de flyttar ut (Höjer, 2008). Samtidigt vet vi att många tonårs-
placeringar i Sverige bryter samman i förtid (Vinnerljung et al., 2001) 
och att många i praktiken ändå lämnar samhällsvården utan en färdig 
gymnasieutbildning (Andersson, 2008; Höjer et al., 2011a; Vinnerljung 
et al., 2005, 2010). I en tid då majoriteten av de unga vuxna i 
samhället förblir delvis beroende av sina föräldrar under många år efter 
det att de första gången har flyttat hemifrån (Höjer & Sjöblom, 2009; 
Stein, 2006, 2008a; Wade, 2008) befinner sig alltså unga ur den här 
gruppen ofta tidigt i en situation där de, från en dag till en annan, står 
utan både ekonomiskt och socialt stöd från en mer etablerad vuxenvärld.  

”But for many young people leaving care, there is the expectation of 
instant adulthood. They often miss out on the critical preparation stage, 
transition itself that gives young people the opportunity to ‘space out’, 
providing a time for freedom, exploration, reflection, risk taking and 
identity search” (Stein, 2006, s. 274).  

Ingrid Höjer och Yvonne Sjöblom (2009, 2010, 2011) pekar bland 
annat på hur ett sådant ”omedelbart vuxenblivande” skapar hinder i 
de ungas möjligheter att vidareutbilda sig. I en intervjustudie med unga 
som har lämnat samhällsvården lyfter de upp hur flera av deltagarna 
uttryckte tveksamhet inför att söka vidare till högre studier, framförallt 
på grund av en oro att (genom studielån) försätta sig i ekonomisk skuld 
(jmf även Höjer et al., 2011b). Andra studier visar hur unga som 
lämnar samhällsvården har en begränsad kunskap om hur de ska 
förverkliga sina yrkesmässiga mål och att de saknar tillgång till vuxna 
som kan ge dem råd och stöd i sådana praktiska frågor, något som 
också kan skapa hinder både för att söka sig till vidare studier och för 
att hitta andra vägar till ett meningsfullt arbetsliv (Höjer et al., 2011b; 
Jackson et al., 2005; Tilbury, et al., 2011). Höjer med flera (2011b) 
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lyfter bland annat fram betydelsen av de möjligheter som finns att i 
vuxen ålder ta igen en förlorad grund- eller gymnasieutbildning. Men 
de påpekar samtidigt att det i många fall är svårt för unga som lämnar 
samhällsvården att på egen hand finna de alternativ som står till buds 
för att göra detta. Ytterligare andra studier pekar på hur den avsaknad 
av socialt och ekonomiskt stöd som präglar de ungas övergångsprocesser 
riskerar att leda till ensamhet och isolering under deras tid som unga 
vuxna (se t.ex. Horrocks, 2002; Samuel & Pryce, 2009; Stein, 2006; 
Wade, 2008). Höjer & Sjöblom (2009) menar, med utgångspunkt från 
egna och andras studier, att unga som lämnar samhällsvården i Sverige 
riskerar att glömmas bort i den svenska välfärdsmodellen, där samhällets 
generella stödinsatser förväntas räcka till för att en ung människa ska 
kunna stå på egna ben, och där det mer informella stödet från familjen 
som de flesta unga vuxna ändå har tillgång till därför inte blir lika 
synligt. 

”Konsekvensen av den svenska välfärdsmodellen kan för sårbara 
grupper av ungdomar bli att speciella behov av stöd under övergången 
från ung till vuxen inte artikuleras och synliggörs. När de lämnar vården 
övergår de till att kategoriseras som ’tillhörande normalpopulationen’; 
det vill säga att de förutsätts ha samma förutsättningar och möjligheter 
att klara övergången från ung till vuxen som jämnåriga utan erfarenhet 
av att ha varit placerade i samhällets dygnsvård” (a.a., s. 18) 

Unga som lämnar samhällsvården befinner sig alltså utan tvekan i en 
särskilt utsatt position under övergångsprocessen mot vuxenlivet med 
en ökad risk för ohälsa och social exklusion som följd (Höjer & 
Sjöblom, 2009; Stein, 2006, 2008a; Vinnerljung & Sallnäs, 2008).  
Samtidigt visar flera studier att det råder stora skillnader i hur pass väl 
unga som lämnar samhällsvården klarar av denna övergång6. Höjer och 
Sjöblom (2011) pekar på att flera av deltagarna i deras studie, trots sin 
utsatthet, på många sätt visar sig kompetenta att forma sina vuxenliv i 
en positiv riktning, ett resultat som även lyfts fram i den svenska 
intervjustudie som genomförts inom ramen för YIPPEE-projektet 
(Höjer et al., 2011b). Tidigare har jag även presenterat de studier av 
Jackson med flera som särskilt fokuserar på samhällsvårdade unga som 
har tagit steget vidare mot högre utbildning – både för att förstå vad 
som har hjälpt dem att ta sig vidare och för att studera deras fortsatta 
livsvillkor och vägar genom utbildningen (se t.ex. Jackson et al., 2005; 
Jackson & Martin, 1998; Jackson & Ajayi, 2007; Martin & Jackson, 
2002). Ann Masten med flera (2004) betonar hur vuxenblivandet i 
bästa fall kan innebära en positiv vändpunkt för unga som har varit 

                                                
6 Frågan om hur väl de unga ”klarar av” övergången bör här tolkas i termer av social 
anpassning, även om detta inte alltid är tydligt uttalat i de refererade studierna (jmf 
Andersson, 2008). 
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placerade i samhällsvård, detta på grund av att övergången under vissa 
omständigheter kan öppna möjligheter för individen att lämna en 
”avvikande” uppväxt bakom sig till förmån för ett mer ”anpassat” 
vuxenliv. 

”The transition to adulthood may provide opportunities to leave behind 
some of the burdens of childhood lingering in families, and may offer 
substantially more latitude by law and by choice about one’s life, 
activities, and relationships” (a.a, s. 1091). 

Det som framstår som mest avgörande för hur väl de unga klarar av 
denna övergång tycks dels vara det stöd de har haft från vuxenvärlden 
(antingen i form av tidigare familjehem och andra professionella eller i 
form av vuxna i det informella nätverket), dels deras möjligheter att 
etablera nya nära relationer (Andersson, 2008; Höjer & Sjöblom, 
2011; Höjer et al., 2011b; Masten et al., 2004; Stein, 2006; 2008a; 
2008b, Wade, 2008). En av de slutsatser som mest genomgående lyfts 
fram är därför att den här gruppen behöver ett utökat både socialt och 
ekonomiskt stöd från samhället under många år efter det att deras 
placeringar har avslutats (se t.ex. Aldgate, 1990; Andersson, 2008, 
2009; Biehal & Wade, 1996; Franzén & Vinnerljung, 2006; Horrocks, 
2002; Höjer & Sjöblom, 2009, 2010, 2011; Höjer et al., 2011b; 
Jackson & Cameron, 2011; Masten et al., 2004; Scannapieco et al., 
2007; Stein, 2006, 2008b; Tilbury et al., 2011; Vinnerljung & Sallnäs, 
2008; Wade, 2008). Hur detta stöd ska se ut och hur det ska komma 
de unga till del är dock inte självklart. Flera studier pekar på den 
positiva betydelsen av en fortsatt kontakt med ett tidigare familjehem 
(Andersson, 2009; Hedin et al., 2011; Jackson et al., 2005) medan 
andra pekar på hur en del unga finner nya viktiga tillhörigheter 
exempelvis genom partnerrelationer (Höjer & Sjöblom, 2011; Wade, 
2008). Den här typen av stöd bygger dock i stor utsträckning på 
kontakter inom de ungas informella nätverk – i den mån stödet utgörs 
av tidigare familjehem är detta något som sker utöver deras formella 
uppdrag som vårdgivare – och frågan är hur en mer formaliserad 
stödinsats från samhällets sida skulle kunna se ut för dem som idag 
saknar sådana relationer. Andra studier visar samtidigt att de unga 
själva ofta har en ambivalent inställning till att ta emot fortsatt stöd 
från samhället (se t.ex. Horrocks, 2002; Samuel & Pryce, 2008), ett 
mönster som även har framkommit i studier av unga som rymmer 
hemifrån (Hyde, 2005; Sjöblom, 2002) 

Slutligen skulle jag vilja lyfta upp en kvalitativ intervjustudie av Gina 
M Samuel och Julia M Pryce (2008) som tydligt visar på hur komplext 
vuxenblivandets oberoende kan vara för dem som har växt upp under 
särskilt utsatta villkor. I studien visar de hur unga som lämnar 
samhällsvården i förståelsen av sig själva ofta har att förhålla sig till 
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flera motstridiga erfarenheter av beroende och oberoende. Samuels och 
Pryce menar att de här ungdomarna under sin uppväxt har utvecklat en 
tillit till sig själva som överlevare, och att denna överlevaridentitet 
under övergången från ett liv som ”fosterbarn” till ett liv som 
självständig vuxen spelar en viktig roll för deras möjligheter både att 
söka och att ta emot stöd och hjälp från sin omgivning. För att skapa 
mening kring sina erfarenheter av utsatthet menar Samuel och Pryce att 
de unga tolkar dessa erfarenheter som en källa till lärdom och inre 
styrka – något som visserligen kan ge dem självförtroendet att ta sig 
igenom framtida utmaningar men som samtidigt hindrar dem från att 
söka och ta emot hjälp när de så behöver. Författarna drar slutsatsen 
att den här gruppens erfarenheter av emotionell utsatthet under 
uppväxten, och den stolthet de lägger i att alltid ha klarat sig själva, 
skapar ett annat utgångsläge på vägen mot ett självständigt vuxenliv än 
för de unga som träder in i vuxenlivet från en position av emotionell 
tillhörighet och säkerhet. Deras studie visar på så sätt att den här 
gruppen av unga vuxna är särskilt utsatta – inte bara på grund av de 
praktiska, sociala och ekonomiska villkor som karakteriserar själva 
vuxenblivandeprocessen – utan också på grund av de erfarenheter av 
emotionell utsatthet som de i många fall bär med sig från barndomen. 

”Their independence emerged from a place of emotional insecurity and 
a sense of interpersonal disconnection. The self-reliant identity grew out 
of a need to provide some level of safety and security to themselves. 
Our findings raise questions for how practitioners engage youth to 
develop interdependence and relational connections as adolescents and 
young adults when these efforts may be experienced as a push 
‘backwards’ in their quest to protect their self-reliance” (a.a., s. 1209). 

I en studie av unga hemlösa7 för Justeen Hyde (2005) ett liknande 
resonemang om hur dessa unga tidigt lär sig att endast lita till sig själva 
för sin överlevnad och om hur detta i sin tur kan leda till ett 
avståndstagande från samhällets sociala hjälpinrättningar. Den här 
gruppens ovilja att ta emot hjälp – en ovilja som av samhället ofta 
tolkas som symtom på psykisk ohälsa – menar Hyde snarare bör tolkas 
som ett tecken på deras oro över att förlora en oberoende kontroll över 
sina liv – detta eftersom deras erfarenheter av att stå i beroende till 
andra ofta är starkt kopplade just till erfarenheter av både fysisk och 
emotionell utsatthet. 

                                                
7 Unga hemlösa är en grupp som till viss del överlappar gruppen unga som lämnar 
samhällsvård (Höjer & Sjöblom, 2009). 



 39 

Ett senmodernt perspektiv på vuxenblivande 

Under senare år har vi i västvärlden alltså sett en förändring i 
transitionsmönstren mellan ungdom och vuxenliv där den gängse 
vuxenblivandeprocessen har gått från en linjär serie övergångar under 
en kortare tidsperiod, till ett flertal jojo-transitioner inom olika 
livsområden och utsträckta över längre tid. Denna förändring kan 
betraktas som knuten både till förändrade villkor i utbildning och 
arbetsmarknad (med en fördröjd etablering på arbetsmarknaden som 
följd) och till framväxten av det så kallade senmoderna samhället där 
individuella val och en kontinuerlig rörlighet under livsloppet kan 
betraktas som norm (Furlong & Cartmel, 2006; Kugelberg, 2000; 
Kåks, 2007; Mørch & Andersen, 2006; Parry, 2006). Senmoderna 
teoretiker (se t.ex. Bauman, 2002; Beck & Beck-Gernsheim, 2001; 
Giddens, 1997; Ziehe, 1986a, 1986b) pekar på att individen under de 
senaste årtiondena, tack vare den tekniska utvecklingen, kontinuerligt 
har nått en allt större kunskap om olika livsstilar och möjliga 
levnadsbanor. Detta för med sig en förväntan om görbarhet (Ziehe, 
1986b), det vill säga att allt fler livsområden framstår som möjliga (för 
individen) att förändra. 

”I detta uttrycker sig å ena sidan ett moment av befrielse – dessa 
livsområden och delar av livet är inte längre något ’öde’ som möter mig 
som mystifierad natur. Å andra sidan uttrycks däri naturligtvis också 
att jag måste kunna rättfärdiga dessa livsområdens skick och bruk, som 
ju påstås vara möjliga att förfoga över. Det som inte är något öde kan 
jag förändra, och det jag kan förändra bär jag ansvar för, ett ansvar 
som jag inte längre utan vidare kan smyga mig bort ifrån” (a.a., s. 347).  

Föreställningen om görbarhet för samtidigt med sig en individualisering 
av varje människas biografi (Ziehe, 1986b) på så sätt att individen i 
hög grad förväntas välja även sin levnadsbana (Mørch, 2003).  
Vuxenblivandet kan ur det perspektivet betraktas som en process där 
människans förhållande till den egna biografin spelar en viktig roll – en 
brytpunkt där erfarenheter från det förflutna på olika sätt tvinnas 
samman med förväntningar inför framtiden (jmf Kåks, 2007). Flera av 
de studier som intresserar sig för unga människors transitionsprocesser 
lutar sig också mot ett biografiskt perspektiv (se t.ex. Biggart & 
Walther, 2006; Horrocks, 2002; Kåks, 2007; Mørch, 2003; Mørch & 
Andersen, 2006; Reiter, 2003; Samuel & Pryce, 2008; Walther, 2006). 
De jojo-transitioner som jag tidigare har beskrivit, där unga vuxna 
under många år pendlar mellan ungdomens beroende och vuxenlivets 
oberoende, betraktas här som en integrerad del av den senmoderna 
valbiografin – det vill säga föreställningen om att individen konstruerar 
sin egen livsbana och därmed erbjuds möjligheten att välja hur denna 
livsväg ska se ut (Mørch & Andersen, 2006).  
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Här är det viktigt att påpeka att människors förutsättningar att leva 
upp till dessa förväntade livsstilsval i praktiken framstår som begränsade. 
Både Thomas Ziehe och Anthony Giddens påpekar att den senmoderna 
utvidgningen av möjliga livsstilar och levnadsbanor inte bara för med 
sig en frihet, utan också ett krav på att välja vem man ska vara och hur 
man ska leva sitt liv.  

”Nu finns det alltså två sidor, dels en påträngande närvaro av 
möjligheter, dels ett ökande medvetande om att man inte kan 
tillgodogöra sig dessa! Inför denna fiktiva mångfald av möjliga 
livsformer känner sig många enskilda hjälplöst begränsade till ett alltför 
litet urval av reella möjligheter till förändring” (Ziehe, 1986a, s. 33). 

För unga som lämnar samhällsvården ser övergångsprocessen mot 
vuxenlivet på många sätt ser annorlunda ut än för majoriteten av unga 
vuxna i västvärlden idag, och man kan fråga sig vad föreställningar om 
individualitet och görbarhet har för betydelse för unga vars individuella 
valmöjligheter kraftigt begränsas av en socialt och ekonomiskt utsatt 
position. Poängen är dock att även den här gruppen av unga vuxna, 
trots begränsade materiella och sociala och resurser, ändå lever i och 
förväntas delta i samhället på samma villkor som andra – även de har 
på så sätt att förhålla sig till de idéer om individualitet och fria livsval 
som präglar det senmoderna samhällets föreställningsvärld. Flera 
studier visar visserligen att en förlängd ungdomstid i praktiken 
framstår som mindre lockande för dem som lever under ekonomiskt 
otrygga förhållanden (Kugelberg, 2000; Kåks, 2007; Parry, 2006). 
Samtidigt visar dessa studier också att den förlängda ungdomstiden 
som normativt ideal ändå tycks vara generellt utbredd, vilket för med 
sig att även de unga som inte för egen del strävar efter en ungdomlig 
frihetstid ändå har att förhålla sig till föreställningen om en sådan 
frihetstid som en del av normalbiografin. 

”All young women and men are confronted with the view of young 
adult life as a period of freedom before settling down through massmedia 
and friends. Those who want to pursue another kind of life express a 
sense of frustration, since their own views and ideals are not confirmed 
as normal and sensible” (Kugelberg, 2000, s. 42). 

Jag menar därför att ett resonemang om dessa föreställningar kan vara 
särskilt viktigt att lyfta fram just i analysen av uppväxtvillkoren för de 
unga vars frihet att välja livsbana i praktiken kanske är mer begränsad 
än andras, men som ändå lever i det västerländska välfärdssamhälle 
där valbiografin och görbarheten utgör norm. 
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Skola, samhällsvård och familj 

Utbredningen av en förlängd ungdomstid, och de konsekvenser för 
barndom och ungdom som föreställningen om individualitet och 
görbarhet för med sig, kan betraktas som en del av den strukturella 
kontext som påverkar de ungas handlingsutrymme och bidrar till att 
skapa tolkningsramar för deras förståelsearbete. En annan del av denna 
kontext utgörs av de institutionella praktiker inom vilka de unga 
tillbringar en stor del av sin vardag. I det här avsnittet riktas intresset 
mot det vardagsliv som utspelar sig inom skola, familj och samhällsvård 
och mot den spänning mellan aktör och struktur som präglar denna 
vardag.  

Inom skolforskningen finns en lång tradition av att genom 
etnografiska studier undersöka förhållandet mellan å ena sidan skolan 
som en reproducerande institution och å andra sidan individens 
förhandlingar om kontroll och aktörskap inom de institutionella och 
kulturella ramar som skolan är med om att reproducera (se t.ex. 
Ambjörnsson, 2003; Gallagher, 2006; Gordon et al., 2000; Gruber, 
2007; Renold, 2001; Sandell, 2007; Willis, 1977; Thorne, 1993; 
Jonsson, 2007; Gustafson, 2006). Även inom socialt arbete har under 
senare år ett antal fältstudier och etnografiska studier med liknande 
fokus genomförts i institutionsmiljöer för unga (se t.ex. Berglund, 
1998; Dreyer Espersen, 2010; Egelund & Jakobsen, 2009; Levin, 1998; 
Severinsson, 2010). En studie som också bör nämnas i detta 
sammanhang är Erving Goffmans (1973) klassiska studie av det sociala 
livet på låsta institutioner; här beskriver han bland annat hur 
internerna, inom de extremt snäva ramar som de låsta institutionerna 
tillhandahåller, på olika sätt utvecklar strategier för att utvidga sitt 
handlingsutrymme och sina möjligheter till kontroll. Även i den här 
avhandlingen riktas intresset delvis mot förhållandet mellan å ena sidan 
de ungas aktörskap och å andra sidan de strukturer som påverkar 
deras praktiska handlingsutrymme och deras möjligheter att förstå sig 
själva och sina liv. I analysen av de ungas livsberättelser blir dock 
strukturerna mindre framträdande än i de studier som presenteras här. 
På så sätt skapar dessa studier också en fond gentemot vilken de fem 
livsberättelserna kan förstås.  

Samhället som familj 

Skolan och familjen är de sociala rum som kan sägas ha det tydligaste 
inflytandet över barn och ungdomars vardag under uppväxten 
(Berglund, 1998; Cemalcilar, 2010; James, Jenks & Prout, 1998; Lee, 
2001). För dem som under en kortare eller längre period är placerade i 
samhällsvård tillkommer det aktuella familjehemmet eller behandlings-



 42 

institutionen som ytterligare ett socialt rum med inflytande över deras 
vardagsliv. Samhällsvården av barn och ungdomar bygger på en idé om 
att kompensera för bristerna i de ungas familjer och i behandlingsarbetet 
eftersträvas därmed en viss familjelikhet; samtidigt har samhällsvården 
som uppgift att komplettera snarare än att ersätta familjen, och i 
kombination med att vården också utövas inom ramen för (mer eller 
mindre) professionella behandlingsrelationer innebär det här vissa 
svårigheter när det gäller möjligheten att efterlikna de personliga 
omsorgsrelationer som råder inom familjen (Egelund & Böcker 
Jakobsen, 2009; Höjer, 2001; Levin, 1998; Sallnäs, 2000, 2009). Tine 
Egelund och Turf Böcker Jacobsen (2009) betonar att samhällsvårdens 
omsorg, så som den är utformad, aldrig kan fungera likadant som den 
primära omsorg – eller det kärleksarbete (Lynch, 2007) – som ett barn 
idealt får tillgodosett inom ramen för sitt privata nätverk. Istället 
bygger samhällsvården på en sekundär och kompletterande omsorg 
som omsorgsgivarna får betalt för att utföra. 

”Når et barn kommer på døginstitution, mister det i princippet ikke sit 
hjemmemiljø, sine forældre, søskende m.v. Snarere tilføjes barnet endnu 
et miljø, og der bliver som konsekvens heraf stillet mere komplekse krav 
til barnet om at varetage mangeartede relationer og imødekomme 
varierede forventninger, som måske oven i købet ikke alltid er 
forenlige” (Egelund & Jacobsen, 2009, s. 51).

 

Att som personal skapa goda relationer till de unga framstår som en 
övergripande och genomgående pedagogisk strategi inom flera av de 
behandlingsinstitutioner som Egelund och Jacobsen (2009) har 
studerat. Detta relationsskapande är dock svårt att få till stånd innanför 
de ramar som institutionsvården skapar – med stora grupper av personal 
som utifrån sitt arbetsschema turas om att vara på plats och representera 
”den vuxne” i de ungas boendemiljö. 

”Faktisk er det forbavsende, at børn, der blandt andet beskrives ved 
manglende sociale kompetencer, kan håndtere en så krævende social 
opgave, som det er at etablere en eller anden form for hverdagsrelation 
til så mange forskellige mennesker” (Egelund & Jacobsen, 2009, s. 164) 

Detta leder vidare till ett resonemang om det uppdrag att anpassa 
individen till samhället genom institutionsvård, som flera författare har 
lyft upp som motsägelsefullt och problematiskt (Dreyer Espersen, 
2010; Egelund & Jacobsen, 2009; Goffman, 1973; Levin, 1998). 
Motivet för en placering i samhällsvård står som regel att finna i 
föreställningen om att de ungas integration i samhället är hotad, och 
målet med placeringen är följaktligen att återanpassa de unga till 
välfungerande samhällsmedborgare (Egelund & Jacobsen, 2009). 
Samhällsvården kan därmed betraktas som en normaliseringspraktik – 
en institutionell praktik med syftet att normalisera både klienterna 
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själva och deras villkor för deltagande i samhället (jmf även Öhlund, 
1997). Det motsägelsefulla ligger här i att en vistelse i institutionsvård, 
den normaliseringspraktik inom vilken normaliseringsprocessen och 
anpassningen till samhället förväntas ske, samtidigt innebär ett 
avskiljande från just det samhälle i vilket den unga ska integreras. 
Institutionsvårdens slutenhet kan således bidra till att motarbeta ett av 
de centrala målen med samhällsvården, nämligen att hjälpa den unga 
till integration i det omgivande samhället (Egelund & Jacobsen, 2009).  

Institutionella identiteter och tolkningsrepertoarer 

Laila Dreyer Espersen (2010) har studerat hur ungdomar som befinner 
sig i institutionsvård tillskrivs – och därmed har att förhålla sig till – 
ofta ganska onyanserade institutionella identiteter8. Hon menar (med 
hänvisning till Gubrium & Holstein, 2001) att samhällsvården av barn 
och unga kan betraktas som en del av en omfattande bekymringsindustri 
– ett system av professioner och institutioner som har till uppgift att 
identifiera och förändra enskilda individers bekymmersamma identiteter. 
Som en modell för detta arbete konstrueras inom bekymringsindustrin 
en uppsättning institutionella identiteter – kategorier som gör de enskilda 
individernas ofta mångfacetterade och motsägelsefulla personligheter 
mer hanterbara. Dreyer Espersen (2010) visar i sin studie hur de unga 
inom ramen för den institutionella verksamheten konstrueras som 
förändringsprojekt – med målet att förändra deras bekymmersamma 
identitet. En förutsättning för detta förändringsarbete tycks vara att de 
unga under tiden passas in i någon av de institutionella identiteter som 
finns tillgängliga i behandlingsdiskursen. Detta, menar Dreyer Espersen, 
för med sig ett ofta svårhanterligt krav på de unga att kunna upprätthålla 
en balans mellan att å ena sidan acceptera och anpassa sig till rollen 
som förändringsprojekt och till den institutionella identitet som följer 
av detta och att å andra sidan (åtminstone i någon mån) hålla kvar vid 
sin egen självförståelse och värna om sin integritet som mångfasetterade 
individer (det vill säga mer mångfasetterade än vad de institutionella 
identiteterna ger utrymme för). De unga i Dreyer Espersens studie 
förhöll sig till och hanterade de institutionella identiteterna på olika 
sätt; några få arbetade aktivt för att anpassa sig till och förstå sig själva 
inom ramen för den institutionella identitet de tillskrevs, medan de 
flesta i olika stor utsträckning arbetade med att nyansera, omdefiniera 
eller protestera mot dessa identiteter. Dreyer Espersen menar att båda 

                                                
8 Dreyer Espersen bygger här på ett resonemang av Gubrium och Holstein (2001), där 
de både har fört fram begreppet bekymmersamma identiteter (troubled identities), och 
begreppet institutionella identiteter (institutional identities). I nästa kapitel återkommer 
jag till dessa båda identitetsbegrepp i relation till ett mer samlat resonemang om 
identitet och livsberättelser.  
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dessa strategier kan betraktas som riskfyllda för den unga. Ett 
långtgående accepterande av den institutionella identiteten kan visserligen 
göra vardagen lättare under institutionsvistelsen, men kan samtidigt 
leda till svårigheter att anpassa sig till vardagen utanför institutionen 
då behandlingstiden är slut. Ett motstånd mot – eller ett försök att 
förhandla om innebörden i – en institutionell identitet riskerar istället 
att föra med sig konflikter i den institutionella vardagen. 

Susanne Severinsson (2010) beskriver på ett liknande sätt hur den 
psykosociala behandlingen av unga är organiserad runt olika tolknings-
repertoarer där varje repertoar innehåller en begränsad uppsättning 
identitetskonstruktioner. Den repertoar som är knuten till själva 
behandlingsarbetet (behandlingsrepertoaren) är enligt Severinsson 
samtidigt den repertoar som de unga uppvisar störst motstånd mot att 
vara en del av. Här konstrueras de ungas identiteter som ”fyllda av fel 
och brister som behöver åtgärdas genom behandlingsinsatser” (a.a., s. 
217). Men här finns också en motsatt identitetskonstruktion; den som 
går ut på att de unga efter avslutad behandling ska ”bli friska och 
starka” (a.a.). Utöver behandlingsrepertoaren ryms det i den institutionella 
vardagen också flera andra tolkningsrepertoarer. Severinsson lyfter 
bland annat fram en gemenskapsrepertoar, den tolkningsrepertoar som 
har att göra med att flera individer i samma särskilda situation kan 
finna en likhet och en gemenskap hos varandra, och som i Severinssons 
studie tar sig uttryck i de ungas identiteter som ”annorlunda, men lika 
de andra här” (a.a., s. 223). Hon pekar också på den läranderepertoar 
som framförallt är aktuell inom ramen för de olika institutionernas 
skolverksamheter9. Inom läranderepertoaren konstrueras de unga 
utifrån rollen som elev, antingen som ”den goda eleven eller den dåliga 
eleven” (a.a., s. 197). Precis som när det gäller behandlingsrepertoaren 
innebar ett deltagande i läranderepertoaren för många av de unga i 
Severinssons studie också en förändringsaspekt där syftet var att de 
skulle förändras från den dåliga eleven (den som är okunnig eller icke 
godkänd) till den goda eleven (den kunniga och godkända).  

Med familjen som norm 

Tidigare har jag pekat på hur Stein (2001) kopplar samhällsvårdade 
barn och ungdomars upplevelser av att vara annorlunda till samhällets 
föreställningar om familjen. Resonemanget om ett normativt familjeideal 
är ett tema som återkommer även i andra texter inom det sociala 
arbetets forskningsfält (se t.ex. Bäck-Wiklund, 2001; Höjer, 2001; 

                                                
9 Severinsson har genomfört sin studie i olika institutionella verksamheter, dels i två 
HVB-hem, det vill säga behandlingsinstitutioner där de unga vistas på heltid, dels en 
särskild undervisningsgrupp i en kommunal skola. Alla verksamheter hade det 
gemensamt att de både bedrev behandling och undervisning för de unga som var 
inskrivna eller placerade där. 
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Sallnäs, 2000; Sjöblom, 2002). Sjöblom (2002) lyfter exempelvis upp 
de konsekvenser som socialtjänstens utpräglade familjeperspektiv för 
med sig för ungdomar som bryter upp från sina familjer. I de 
berättelser från socialsekreterare som Sjöblom har studerat framställdes 
de ungas uppbrott i regel som en konsekvens av relationsproblem i 
familjen. Socialsekreterarna såg som sin uppgift att i första hand arbeta 
med familjerelationerna i syfte att ”jobba hem” de unga till sina 
ursprungsfamiljer. Ungdomarnas önskemål om att få hjälp till ett eget 
boende framställdes av socialsekreterarna som problematiskt – ett 
önskemål som, om det uppfylldes, skulle riskera att förvärra problemet 
(familjens konfliktfyllda relationer) snarare än att bidra till en lösning. 
De ungas uppbrott från i många fall mycket utsatta hemsituationer 
konstruerades på så sätt i socialsekreterarnas berättelser som ett 
avvikande beteende och som ett onormalt och destruktivt sätt att flytta 
hemifrån (a.a.). 

Margareta Bäck-Wiklund (2001) för ett intressant resonemang om 
familjen i det senmoderna samhället. Hon menar att det mest 
karakteristiska för vår tid är att gamla och nya värderingar existerar 
sida vid sida. Detta blir särskilt tydligt när det gäller familjen, en 
vardagspraktik som fortfarande kan betraktas som präglad av ganska 
starka kulturella föreställningar. Bäck-Wiklund menar att en familj i 
dagens samhälle utgör både en vardagspraktik (individerna i familjen, 
deras inbördes relationer och deras förhandlingar om vardagliga 
rutiner – familjen vi lever med) och ett ideal (vår tänkta familj som är 
skapad av ritualer och lever genom mytens kraft – familjen vi lever av) 
och att dessa två aspekter av familjen är oskiljaktiga10. 

”Vår tänkta familj kan jämställas med den kulturella bilden av ’den 
goda familjen’ och allt vad vi vill att familjelivet ska vara. Den goda 
familjen är en potent förståelsehorisont för oss alla. Det är mot den som 
vi förstår oss själva som mödrar, fäder och barn. Det är också denna 
självklarhet som sakta förändras och ger vardagslivet nya kulturella 
innebörder. I detta synsätt finns en av nycklarna till hur människor 
förstår och skapar sin egen tillvaro” (a.a., s. 48). 

Allison James, Chris Jenks och Alan Prout (1998) lyfter fram det 
paradoxala i den rådande föreställningen om familjen och hemmet som 
barndomens heliga tillflyktsort samtidigt som hemmet för de flesta 
barn i praktiken också utgör en plats präglad av kontroll, övervakning 

                                                
10 Resonemanget om familjens två sidor – familjen som vi lever med och familjen som 
vi lever av – har Bäck-Wiklund hämtat från historikern Gillis och hans analys av 
familjeritualers förändringar över tid (se Gillis, 1996). I resonemanget om familjen som 
vardagspraktik bygger Bäck-Wiklund vidare på Morgans (1996) idéer om ’family 
practices’, det vill säga de rutiner som familjemedlemmarna konstruerar och upprätthåller 
genom repetitiva handlingar, och som (med Bäck-Wiklunds ord) ”sammantaget formar 
vardagen till en känd och förutsägbar tillvaro” (Bäck-Wiklund, 2001, s. 45). 
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och hierarkiska maktrelationer mellan barn och vuxna. Denna 
föreställning om hemmet som barnets naturliga (heliga) tillflyktsort 
innebär en särskild svårighet för de barn och unga som far så pass illa i 
sina hem att de inte längre kan bo kvar, som därmed flyttas (av 
samhället) till nya platser – platser som i sin tur också försöker leva 
upp till föreställningen om det ideala hemmet. 

”The symbolic boundaries of ’families’ and ‘homes’ may be breached by 
inventions from the state through police and social workers removing 
children to other places of safety. Somewhat ironically these are often 
‘children’s homes’, spaces embodying the safety and sanctity of 
idealized homes for children without homes or whose own homes fail to 
provide adequate comfort for the child (a.a., 1998, s. 53). 

De placerade barnens upplevelser av att vara annorlunda som Stein 
(2001) lyfter upp, liksom föreställningen om ungas uppbrott från 
konfliktfyllda hemsituationer som onormala sätt att flytta hemifrån 
(Sjöblom, 2002), kan alltså delvis förstås som en konsekvens av 
samhällets (våra) diskursiva föreställningar om familjen; de brustna 
familjerelationer som ofta ligger till grund både för en placering i 
samhällsvård och för ett tidigt uppbrott från familjen avviker markant 
från föreställningen om ”vår tänkta familj” (Bäck-Wiklund, 2006, s. 
48). Mot bakgrund av ovanstående resonemang kan man fråga sig i 
vilken utsträckning samhällsvårdens strävan att efterlikna familjen och 
att ”skapa ideala hem för barn utan hem” (James et al., 1998, s. 53) 
ytterligare bidrar till att reproducera de föreställningar om ”vår tänkta 
familj” som i sin tur bidrar till att reproducera samhällsvårdade barn 
och ungas upplevelser av att vara annorlunda. 

Som jag tidigare har nämnt innebär en placering i samhällsvård 
också ett krav på de unga att anpassa sig till flera olika vardagspraktiker. 
Vårdmiljön och ursprungsfamiljen förväntas komplettera varandra; de 
unga ställs därmed inför uppgiften att både behärska de olika system 
av regler och rutiner som råder inom dessa vardagspraktiker och att 
etablera nära relationer inom alla de vardagspraktiker som de (under 
kortare eller längre tid) deltar i. Detta kan knytas an till Peter Berger 
och Thomas Luckmanns resonemang om socialisation (Berger & 
Luckmann, 1966) som handlar om hur enskilda individer gradvis 
internaliserar de förgivettagna och socialt delade perspektiv som råder 
inom de vardagspraktiker där individen rör sig. Bäck-Wiklund (2001) 
betonar hur de rutiner som gemensamt skapas och upprätthålls inom 
en specifik vardagspraktik (och som samtidigt kan sägas utgöra 
grunden för de socialt delade perspektiv som Berger och Luckmann 
beskriver) bidrar till att forma denna vardag till en känd och förutsägbar 
tillvaro för dem som deltar däri. Samhällsvårdade barn och unga kan 
här sägas stå inför uppgiften att socialisera sig in i ytterligare en 
familjevardag, att vid sidan av ursprungsfamiljens, skolans och kamrat-
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gruppens socialt delade vardagsverkligheter internalisera och anpassa 
sig till ännu ett förgivettaget perspektiv på verkligheten. Som jag beskrev 
tidigare lyfter bland annat Egelund och Jacobsen (2009) upp det 
paradoxala i att barn och ungdomar som redan i ett utgångsläge 
befinner sig i en situation där sociala relationer och förgivettagna 
vardagsverkligheter ter sig svårhanterliga, ställs inför den komplexa 
uppgiften att samtidigt förhålla sig till ytterligare (i viss mån 
konkurrerande) vardagliga rutiner och sociala relationer. Samtidigt kan 
man förstås tänka sig att en sådan ny vardagspraktik, i de fall där den 
så småningom faktiskt kommer att fungera som en del av den ungas 
förgivettagna vardagsverklighet, också kan erbjuda ett möjligt 
alternativ till den svårhanterliga vardagen i ursprungsfamiljen. I de 
livsberättelser som studeras inom ramen för den här avhandlingen 
synliggörs både de komplexa och svårhanterliga krav och de erbjudanden 
om nya möjliga hemmatillhörigheter som de ungas navigerande mellan 
olika vardagspraktiker tycks föra med sig. 

Skolan som möjlighet till normalitet eller risk för ytterligare utsatthet 

Tidigare har jag fört ett resonemang om hur skoltillvaron ofta lyfts upp 
som ett möjligt skydd för barn och unga som växer upp i samhällsvård 
och om hur skola och utbildning under goda förutsättningar tycks 
kunna bidra till en väg mot normalitet och social anpassning för denna 
grupp (Andersson, 2008; Gilligan, 1998, 2000; Jackson, 2001). 
Samtidigt visar forskning att samhällsvårdade barn och unga ofta har 
en problematisk skolsituation som i praktiken snarare riskerar att bidra 
till än att skydda mot risken för utsatthet. På ett liknande sätt visar 
även annan skolforskning att skolan – trots dess övergripande mål om 
att fungera inkluderande (en skola för alla) och att jämna ut skillnader 
mellan barn från olika samhällsgrupper – i praktiken snarare bidrar till 
att reproducera befintliga strukturella mönster i samhället (Ambjörnsson, 
2003; Berglund, 1998; Gruber, 2007; Sandell, 2001; Terpstra, 2006; 
Willis, 1977).  

Paul Willis har i sin klassiska studie Learning to labour (1977) visat 
hur pojkar ur den brittiska arbetarklassen, som ett led i konstruktionen 
av både maskulinitet och klasstillhörighet, utvecklar en motkultur i 
relation till de värden som skolan och utbildningen står för. Deras 
vägran att anpassa sig i skolsystemet leder samtidigt till att de 
reproducerar sin arbetarklassposition och att de på så sätt (paradoxalt 
nog) anpassar sig till det klassbundna samhällssystem som deras motstånd 
från början vänder sig emot. Jan Terpstra (2006) har genomfört en 
liknande studie bland pojkar från ett socialt utsatt bostadsområde i 
Nederländerna. Denna studie påvisar samma mönster av motkultur, 
maskulinitet och klasstillhörighet som Willis studie från 70-talet, men 
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med skillnaden att det då fanns en större arbetsmarknad för unga utan 
akademiska kvalifikationer. Där deltagarna i Willis studie gick mot en 
etablering i manuella lönearbeten och en respekterad arbetarklassposition, 
gick deltagarna i Terpstras studie i större utsträckning mot arbetslöshet 
och marginalisering – deras identitet och maskulinitet grundade sig i en 
arbetarklasstillhörighet från det förflutna. 

Dessa båda studier kan jämföras med Fanny Ambjörnssons (2004) 
studie om (re)konstruktionen av genus, klass och sexualitet i två 
gymnasieklasser. Ambjörnsson följde i sin studie flickorna i ett 
yrkesförberedande gymnasieprogram (där de flesta eleverna tillhörde 
arbetarklassen) och ett studieförberedande gymnasieprogram (där de 
flesta eleverna tillhörde medelklassen). Hennes studie visar på ett 
mönster som både liknar och skiljer sig från det som Terpstras och 
Willis studier har lyft fram. Även i Ambjörnssons studie uppvisar 
arbetarklassflickorna ett slags klassbundet avståndstagande från 
skolan. Men där arbetarklasstillhörigheten och avståndstagandet från 
skolan för Willis och Terpstras pojkar innebar en förstärkning av den 
normativa maskuliniteten förde samma process för Ambjörnssons 
arbetarklassflickor istället med sig ett motstånd och ett avstånds-
tagande mot den normativa feminitet som snarare kan förstås som 
knuten till måttfullhet och duktighet. På ett motsvarande sätt visar 
Emma Renold (2001) hur medelklasspojkar i sin konstruktion av 
maskulinitet i viss mån markerar ett avståndstagande gentemot skolan. 
Även Stig-Arne Berglund (1998) pekar på hur de positioner som är 
möjliga för de unga att inta i förhållande till skolan skiljer sig åt mellan 
pojkar och flickor. Berglund har genomfört en studie bland ungdomar 
på behandlingshem (en grupp där en problematisk skolsituation är 
vanlig både för pojkar och flickor) och han menar att resultaten från 
den studien tyder på att det är mindre stigmatiserande för pojkar att ha 
skolproblem än för flickor, just eftersom avståndstagandet från skolan 
kan betraktas som en del av en normativ maskulinitet.  

Ovan nämnda studier har alla bidragit till en förståelse för hur klass, 
kön och sexualitet reproduceras i skolans vardag – genom interaktion 
mellan elever och lärare som sociala aktörer och i relation till skolans 
och samhällets begränsande strukturer. Studierna har visat hur det i 
skolans värld sker förhandlingar om mening och hur eleverna både 
anpassar sig till och bjuder motstånd mot rådande strukturer. Även 
tidigare nämnda studier av Bottrell (2007, 2009) sätter fokus på elevers 
förhandlingar om mening och aktörskap inom ramen för skolans och 
samhällets strukturer. Bottrell utgår i sina studier från ett tydligt 
aktörsperspektiv och bidrar på så sätt med viktig kunskap om hur 
individernas navigering genom strukturerna kan förstås. I sin studie av 
unga tjejer som bor i en särskilt utsatt stadsdel visar Bottrell (2007) hur 
ett (i samhällets ögon) avvikande beteende – exempelvis skolk – av de 
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unga själva snarast betraktas som ett sätt att undvika de stigmatiserande 
identiteter som de tillskrivs i skolan. I en situation där skolerfarenheterna 
präglas av att stå utanför både de akademiska och sociala systemen i 
skolan menar Bottrell att valet att skolka och söka sig till sociala 
sammanhang utanför skolan ur den enskilde elevens perspektiv kan 
förstås både som en kritik mot skolans system och som ett sätt att (i 
dessa alternativa sociala sammanhang) nå den typ av tillhörighet och 
socialt stöd som de ofta saknar i skolan.  

“[S]chool is understood as involving certain risks and the network as 
offering resources for coping and opportunities to express competence, 
albeit in ways that often get them into trouble. Judged according to the 
girls’ logics, their school resistances and truancy may thus be read as 
acts of resilience” (Bottrell, 2009, s. 328). 

Jackie Sanders och Robyn Munford (2007), som har intervjuat en 
grupp ungdomar som alla har hoppat av eller blivit avstängda från 
skolan, betonar hur de ungas vägar mot social exklusion bör betraktas 
som en växelverkan mellan att exkluderas av andra och att själv ställa 
sig utanför. Sanders och Munford visar hur studiens deltagare alla har 
erfarenheter av att gång på gång både bli utestängda från institutionella 
praktiker (t.ex. skolan) och avvisade från människor som står dem 
nära (t.ex. i familjen). Dessa upprepade avvisanden bidrar till att 
befästa en föreställning hos de unga om sig själva som oönskade och 
avvikande. Som grund för de ungas vägar mot social exklusion menar 
författarna därför att det alltid finns en ojämlik maktfördelning, där 
mer etablerade individer har möjligheten att utesluta eller avvisa andra 
från de praktiker där alla förväntas delta. 

”Marginality is fundamentally about the exercise of power. While 
individuals may position themselves in a variety of ways in relation to 
the mainstream, exclusion can only occur when groups or individuals 
have the power to deny others access to resources or the capacity to 
participate. Rejection in key domains like home and school were critical 
first steps in this process of movement outside” (a.a., s. 192) 

Slutligen skulle jag vilja återvända till det tidigare resonemanget om 
den senmoderna individualiseringsprocessen. Denna process har också 
lyfts fram som viktig för hur vi förstår barn och ungdomars olika vägar 
genom utbildningssystemet, inte minst genom det ansvar som den 
enskilde individen tillskrivs när det gäller att lyckas med sin utbildning 
(Furlong & Cartmel, 2006; Mørch, 2003; Mørch & Andersen, 2006; 
Parry, 2006). Andy Furlong och Fred Cartmel (2006) pekar exempelvis 
på hur de klasstrukturer (som fortfarande i mycket hög grad 
reproduceras i utbildningssystemet) i dagens samhälle osynliggörs just 
genom föreställningen om individens möjlighet till fria och reflexiva val 
– en paradox som de benämner ett epistemologiskt felslut (epistemological 
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fallacy). Även Jane Parry (2006), som har studerat vuxenblivandet för 
unga i socialt utsatta positioner, pekar på hur många av de unga i 
hennes studie förklarar sina skolmisslyckanden som en konsekvens av 
egna val och beteenden, snarare än som en följd av en ofördelaktig 
position – en typ av (senmodern) förklaring som i sin förlängning alltså 
riskerar att osynliggöra den strukturella utsatthet som den här 
gruppens bristande sociala, kulturella och materiella tillgångar innebär. 
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3. Livsberättelser, identitet och biografi 

Studier av livsberättelser förekommer inom flera vetenskapliga discipliner 
och forskningsfältet är på så sätt både teoretiskt och metodologiskt 
mångfasetterat11. Inom samhällsvetenskapen brukar livsberättelse-
forskningens historiska rötter knytas till den så kallade Chicagoskolan, 
med startpunkt i William Thomas och Florian Znaniecki’s (1918–
1920) klassiska studie The Polish Peasant in Europe and America (se 
t.ex. Goodson & Sikes, 2001; Johansson, 2005; Kohler Reissman, 
2008; Plummer, 2001). Den sociologiska forskning som kom att 
utvecklas vid universitetet i Chicago under den här tiden la tonvikt på 
att studera mänskliga erfarenheter med utgångspunkt från de studerade 
människornas eget perspektiv, ett intresse som har fortsatt att utgöra 
ett karakteristiskt drag inom den samhällsvetenskapliga livsberättelse-
traditionen (Goodson & Sikes, 2001; Plummer, 2001).  

Den tidiga Chicagoskolans forskning kan betraktas som en del av en 
realistisk forskningstradition, där man med utgångspunkt i människors 
berättelser gör anspråk på att kunna skildra deras levda verklighet och 
erfarenheter utan att i analysen väga in betydelsen av den specifika 
kontext i vilken berättelserna kom till (Karlsson, 2006; Öberg 1997). 
Denna realistiska tradition har under senare år kommit att ifrågasättas 
och i stor utsträckning ersättas av en mer konstruktionistisk syn på 
människors livsberättelser där berättelserna, istället för att betraktas 
som en direkt återspeglig av verkligheten, snarare betraktas som en 
social handling genom vilken vi ger form och mening åt vår värld och 
våra erfarenheter (Hydén, 1997; Kohler Reissman, 2008; Plummer, 
2001). Denna förskjutning från realism till konstruktionism har inom 
livsberättelseforskningen av flera författare beskrivits som den narrativa 
vändningen (se t.ex. Kohler Reissman, 2008; Plummer, 2001)12. Ken 
Plummer (2001) beskriver (i relation till denna narrativa vändning) den 
tidiga livsberättelseforskningen vid Chicagoskolan som naiv i sitt sätt 

                                                
11 Flera författare har beskrivit och försökt reda ut denna mångfald. Se t.ex. Hatch & 
Wisniewski, (1995), Karlsson (2006), Kohler Reissman (2008), Mishler (1995), Squire, 
Andrews & Tamboukou (2008), och Öberg (1997).  
12 Denna vändning kan även betraktas som en del av den språkliga vändning som har 
gjort sig gällande inom ett brett fält av den humanistiska och samhällsvetenskapliga 
forskningen, och som brukar knytas till den postmoderna teoribildningen (Pérez Prieto, 
2006b; Rustin, 2000). 
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att betrakta närgångna studier av enskilda individer som en direkt 
återspegling av deras levda liv och erfarenheter.  

”And so, whilst we can continue to see the Chicago School as providing 
the major social entrée to the personal document approach, we may 
also have to start recognizing at the start of the twenty-first century, 
that its approach was important but in the end untenably naive” (a.a., 
s. 115). 

Jag ansluter mig till en tradition där berättelser betraktas som socialt 
och kulturellt konstruerade men där forskningsintresset samtidigt också 
riktar sig mot berättelsernas innehåll och historiska kontext, det vill 
säga de liv och de erfarenheter som berättelserna handlar om och som 
är förankrade i sociala sammanhang utanför intervjusituationen (jmf 
Goodson & Sikes, 2001; Mishler, 1999; Pérez Prieto, 2006a, Plummer, 
2001; Öberg, 1997). En viktig tanke är här att människors berättelser 
om sina liv utgör produkter både av de händelser som de berättar om, 
av de erfarenheter som de har gjort från dessa händelser, och av den 
kontext i vilken berättandet sker. Héctor Pérez Prieto, som med ett 
livsberättelseperspektiv har studerat elevers erfarenheter av mötet med 
klasskamrater i skolan, uttrycker det så här: 

”Även om denna karaktär av sociala konstruktioner, som livs- och 
skolberättelserna har, innebär att de inte endast är enkla 
representationer av det förflutna utan i nuet skapade tolkningar av det, 
vill jag ändå hävda att dessa berättelser inte heller är enbart eller främst 
fiktiva texter, där det levda och det upplevda livet i skolan endast har 
en marginell betydelse, utan att dessa berättelser i stor utsträckning är 
präglade även av det skolliv berättaren levde och refererar till. Mina 
utgångspunkter här är alltså att de livs- och skolberättelser vi skapar 
genom dessa intervjuer säger oss något både om hur intervjupersonerna 
i efterhand organiserar sina erfarenheter och tilldelar dem innebörder 
och om hur skolan har fungerat för dem. Det är dock inte fråga om 
definitiva och absoluta bilder, 'så var det', utan om olika versioner – 
skapade i specifika sammanhang – om hur det var för dem i skolan, 
olika versioner som kan öka vår kunskap om och förståelse av den 
institution i vilken våra barn tillbringar så många år” (Pérez Prieto, 
2006a, s. 10). 

Fokus i min analys riktas mot att förstå intervjudeltagarnas vägar mot 
vuxenlivet i relation till deras erfarenheter från skola och samhällsvård, 
det vill säga på innehållet i deras livsberättelser. Det konstruktionistiska 
perspektivet för dock med sig ett intresse för att också studera de ungas 
sätt att genom berättelserna förstå och presentera sig själva och sina 
liv, en process som jag i avhandlingen har kommit att kalla för 
förståelsearbete. Ett sådant förståelsearbete grundas både i det situerade 
nuet och i de erfarenheter som de unga bär med sig sedan tidigare; 
särskilt centralt tycks de ungas erfarenheter av olika hemmatillhörigheter 
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vara, det vill säga de vardagspraktiker där de unga har etablerat en 
ömsesidig relation till andra människor tillsammans med vilka de delar 
en förgivettagen vardagsverklighet (jmf Berger & Luckmann, 1966).  

Att studera erfarenheter genom människors berättelser 

En utgångspunkt för studien har varit ett intresse för samhällsvårdade 
ungdomars skolerfarenheter och ett viktigt antagande har varit att 
dessa skolerfarenheter bättre kan förstås om de också relateras till de 
mer övergripande livserfarenheter som de unga ger uttryck för under 
våra intervjuer. På så sätt har avhandlingsarbetet redan från början 
vägletts av ett erfarenhetsnära forskningsintresse (Geertz, 1976; 
Gustavsson & Bergström, 2004) där en strävan efter att öka kunskapen 
om intervjudeltagarnas vara-i-världen (Trankell, 1973; Gustavsson, 
2004) kan betraktas som central. Det är också med denna utgångspunkt 
som intresset för det narrativa under arbetets gång har fördjupats – för 
att under analysarbetet lyftas in som ett av studiens explicita teoretiska 
och metodologiska perspektiv.  

Det perspektiv på erfarenhet som jag lutar mig mot är inspirerat av 
Edward M Bruners resonemang i antologin The Anthropology of 
experience13 (Bruner, 1986). Erfarenhet, menar Bruner, handlar om hur 
händelser i det levda livet bearbetas av det mänskliga medvetandet, 
vilket per definition gör erfarenheten till en reflexiv process som (till 
skillnad från ett beteende) aldrig kan iakttas eller beskrivas utifrån. 

”An experience is more personal, as it refers to an active self, to a 
human being who not just engages in but shapes action. We can have 
an experience, but we cannot have a behavior; we describe the behavior 
of others but we characterize our own experience. It is not customary to 
say, ‘Let me tell you about my behavior’; rather, we tell about 
experiences, which include not only actions and feelings but also 
reflections about those actions and feelings. The distinguishing criterion 
is that the communication of experience tends to be self-referential” 
(Bruner, 1986, s.  5). 

Ett annat viktigt antagande i Bruners resonemang är att våra erfarenheter, 
trots deras subjektiva och föränderliga karaktär, ändå utgör vår 
primära källa till kunskap om verkligheten. Han förnekar visserligen 
inte att det finns en verklighet utanför våra medvetanden men framhåller 
samtidigt att verkligheten, så som vi upplever den, endast existerar i de 
erfarenheter vi gör. Erfarenheter kan dessutom aldrig helt och fullt 
återspeglas i ord eftersom de kommer till oss inte bara kognitivt utan 

                                                
13 Bruner, i sin tur, lutar sig här mot Diltheys erfarenhetsbegrepp ”Erlebins, or what 
has been ’lived through’” (Bruner, 1986, s. 3.), och mot Diltheys teori om den nära 
sammanlänkningen mellan erfarenheter (experiences) och uttryck (expressions). 
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också genom bilder och känslor. Detta innebär att inte heller den 
samhällsvetenskapliga forskningen helt och fullt kan återspegla den 
sociala verkligheten. Det vi kan studera, menar Bruner, är människors 
uttryck för sina erfarenheter. Sådana uttryck (expressions) kan vara 
både verbala och visuella; de kan till exempel bestå av kulturella riter, 
litteratur, bildkonst, karnevaler, musik och berättelser. Även om dessa 
uttryck inte ger oss en direkt återspegling av den sociala verkligheten så 
utgör de ändå iakttagbara spår av de erfarenheter som den sociala 
verkligheten består av, och studier av mänskliga uttryck bidrar därmed 
också till en utökad kunskap om och förståelse för den sociala 
verkligheten. 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang gör Bruner en distinktion 
mellan verklighet (reality), erfarenhet (experience) och uttryck (expressions), 
en distinktion som i studiet av livsberättelser får sin motsvarighet i 
distinktionen mellan det levda livet, det erfarna livet och det berättade 
livet (se även Pérez Prieto, 2006a; Åstrand, 2009). Poängen är alltså att 
det berättade aldrig kan utgöra en rak återspegling varken av det levda 
livet eller av våra erfarenheter, utan att berättelserna om livet snarare 
är att betrakta som en social handling genom vilken våra erfarenheter 
gestaltas i ord, en gestaltning som dock refererar till och som i sig kan 
betraktas som de befintliga spåren av både det levda och det erfarna. 
Bruners resonemang leder således också fram till ett perspektiv på 
berättandet som en socialt situerad handling, förankrad i och sprungen 
ur det levda livet, men filtrerad och kontinuerligt tolkad både genom 
nya erfarenheter och genom det språkliga uttryckets begränsningar. 

Sociala identiteter i tid och rum 

Utöver intresset för de ungas levda liv och erfarenheter riktas ett 
särskilt intresse också mot det förståelsearbete som synliggörs i deras 
livsberättelser. Av central betydelse för analysen blir därför de teorier 
som handlar om hur människors förståelse av sig själva och sina liv 
konstrueras i tiden och i relation till föreställningar om den egna 
biografin. Som jag tidigare har beskrivit ansluter jag mig till en syn på 
människors livsberättelser som situerade i nuet men under inflytande 
både av förflutna händelser och av möjliga framtidsutsikter (jmf 
Andrews, 2008; Brockmeier, 2000; Järvinen, 2004; Mishler, 1999, 
2006; Patterson, 2002, 2008). Wendy Patterson (2002, 2008) gör 
utifrån detta perspektiv en distinktion mellan förflutna, nutida, framtida 
och föreställda erfarenheter – detta för att belysa hur mänskliga 
erfarenheter inte enbart är att betrakta som en frukt av förflutna 
händelser, utan att de också innehåller föreställningar både om framtida 
möjligheter och om hur det förflutna hade kunnat se ut. Även Mishler 
(1999, 2006) för ett resonemang om hur berättelsen och berättandet 
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förhåller sig till erfarenheter av tid och identitet14. Mishler (1999, 2006) 
använder sig av begreppet ”the double arrow of time” för att beskriva 
den process genom vilken nutida och framtida föreställningar och 
förväntningar formar det förflutna, likaväl som det förflutna formar 
nutid och framtid. Mishler för också ett resonemang om hur människans 
förhållande till tiden hänger samman med hennes förståelse av sig själv.  

”If we wish to understand how individuals learn, change and develop 
then we must have an alternative to the linear temporal-order causal 
model, one that allows for their acting in the present toward a desirable 
or away from an undesirable future state of affairs. And it must also 
allow for their ways of reinterpreting the meaning of past events in 
terms of later consequences, through which they redefine who they are 
and revise the plots of their life stories” (Mishler, 2006, s. 36). 

Giddens (1997) för ett liknande resonemang i sin beskrivning av 
självidentiteten. Självet, menar Giddens, bör förstås som ett både 
reflexivt och biografiskt projekt, ett projekt som står och faller med 
”förmågan att hålla igång en specifik berättelse” (a.a., s. 69). Det är 
här viktigt att påpeka att denna berättelse om självet, sin reflexiva 
karaktär till trots, enligt Giddens definition inte kan reduceras till en 
inre privat konstruktion; istället skapas och upprätthålls den genom 
individens interaktion med omgivningen och under inflytande både av 
tidigare händelser och av föreställningar om framtiden. 

”En individs biografi kan inte vara helt fiktiv om hon ska kunna 
upprätthålla en normal interaktion med andra i vardagslivet. Den måste 
kontinuerligt integrera händelser som inträffar i den yttre världen och 
sortera in dem i den fortsatta ’historien’ om självet” (a.a., s. 69). 

Poängen är alltså att den biografiska berättelsen, just på grund av 
interaktionen med omgivningen och den kontinuerliga integrering av 
nya händelser och erfarenheter som denna interaktion för med sig, 
ständigt måste omprövas och revideras. Mot bakgrund av detta kan 
självidentiteten förstås som en reflexiv strävan efter att – trots 
kontinuerliga revideringar – ändå upprätthålla en sammanhängande 
biografisk berättelse som på så sätt även borgar för en kontinuitet i 
individens förståelse av sig själv. 

                                                
14 Både Mishler och Patterson bygger i sina resonemang vidare på Ricoeurs teorier om 
narrativ tid (Ricoeur 1980, 1984-1988). En viktig utgångspunkt i Ricoeurs resonemang 
är skillnaden mellan den kronologiska och den berättade tiden. Han menar att den 
berättade tiden, som också ligger närmast människans upplevelse av tid, inte i första 
hand organiseras utifrån händelsernas kronologiska ordning, utan snarare utifrån 
erfarenheten av hur händelserna hänger samman på ett meningsfullt sätt. Detta 
berättande förutsätter därför en upplevd slutpunkt (i nuet eller inom en överskådlig 
framtid) varifrån berättelsen tar sin utgångspunkt. Tidigare händelser tillskrivs således 
betydelse utifrån hur de kan tänkas hänga samman med nuet och med föreställningar 
om framtiden. 



 56 

”Självidentitetens berättelse måste skapas, förändras och bevaras 
reflexivt i förhållande till ett socialt liv som snabbt förändras både 
lokalt och globalt. Individen måste integrera informationer från en rad 
olika förmedlade erfarenheter med lokala handlingar, så att framtida 
projekt förbinds med tidigare erfarenheter på ett någorlunda 
sammanhängande sätt” (a.a., s. 254). 

Även James A Holstein och Jaber F Gubrium (2007) har intresserat sig 
för hur människor förstår sig själva och sin situation utifrån ett 
biografiskt perspektiv. De har myntat begreppet biografiskt arbete, ett 
begrepp som sätter fokus på hur människor skapar mening i relation 
till erfarenheten av att leva ett livslopp och på hur föreställningar om 
livsloppets faser (så som tonårstid, föräldraskap och ålderdom) 
används av individen för att förstå sina erfarenheter över tid. Holstein 
och Gubrium intresserar sig i sitt arbete för att studera den tolkande 
praktik (interpretive practice) genom vilken människor skapar mening 
kring sina erfarenheter i vardagen, det vill säga: 

”the constellation of procedures, conditions, and resources through 
which reality is apprehended, understood, and conveyed in everyday 
life” (a.a., s. 344).  

Det biografiska arbetet kan här sägas utgöra en särskild aspekt av den 
tolkande praktiken, nämligen den som bidrar till att skapa ett mönster 
i människors erfarenheter över tid. Individen, menar de, förhåller sig i 
sin förståelse av sig själv och sitt liv både till kulturella föreställningar 
om människans livslopp och till sin egen position i denna förväntade 
levnadsbana. På ett liknande sätt använder Anna-Liisa Närvinen och 
Elisabeth Näsman (2007) ett biografiskt perspektiv i sitt resonemang 
om barns identitetsarbete – ett arbete som de menar i hög grad 
påverkas av den biografiska position som barnet befinner sig. De 
betonar hur barn som inte beter sig i enlighet med förväntningarna för 
vad som är normalt för deras ålder, av omgivningen ofta kommer att 
betraktas som ur fas (off-time) i förhållande till sin position i 
livsloppet. Närvinen och Näsman lyfter fram skolan som särskilt 
styrande för hur barn definieras utifrån ålderskategorier; skolan kan 
därför betraktas som en betydelsefull arena för deras identitetsarbete. 

I det förra kapitlet introducerades begreppet institutionella identiteter 
(Dreyer Espersen, 2010; Gubrium & Holstein, 2000, 2001). De 
ålderskategorier som Närvinen och Näsman (2007) beskriver skulle 
här kunna betraktas som en av de institutionella identiteter som 
förekommer i barns och ungdomars vardagsliv (och som de därmed 
har att förhålla sig till i sitt identitetsarbete). Om de åldersbundna 
identitetskategorierna är särskilt framträdande i skolans institutionella 
värld, är det som Dreyer Espersen (2010) benämner bekymrande 
identiteter istället särskilt framträdande i det sociala arbetets institutionella 
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praktik (se även Gubrium & Holsten, 2000, 2001). Dreyer Espersen 
påpekar att behandlingsarbetet till viss del tycks vara avhängigt av att 
klienterna inordnar sig (och av de professionella inordnas) i färdiga 
problemkategorier – institutionella ”bekymrande” identiteter – som de 
därmed också förväntas identifiera sig med för att ett behandlingsarbete 
ska vara möjligt15. 

Identitetsbegreppet 

Begreppet identitet är ett både omdebatterat och mångfasetterat 
begrepp (se t.ex. Hall & du Gay, 1996; Jenkins, 2008; Nyberg, 2006). 
Narrativa perspektiv på identitet har det gemensamt att identitet 
används som ett relationellt begrepp och att människors identiteter 
därmed betraktas som någonting som skapas i interaktion med andra 
och inom ramen för den sociokulturella kontext vi befinner oss i (Smith 
and Sparkes, 2008)16. En viktig konsekvens av detta är att en människas 
identitet inte betraktas som någon inre stabil kärna utan snarare som 
en produkt under ständig (re)konstruktion, ett perspektiv som avspeglar 
sig i begrepp som identitetsarbete (Pérez Prieto, 2006a), identitets-
framföranden (Karlsson, 2006; Mishler, 1999) och positionering 
(Bamberg, 1997), men också i begrepp som multipla identiteter och 
subidentiteter (Mishler, 1999, 2006) – begrepp som utöver den 
föränderliga dimensionen också lyfter fram människans identiteter 
(snarare än identitet) som någonting mångfasetterat. Även senmoderna 
teoretiker som Giddens (1997) och Ziehe (1986a, 1986b) betonar 
identitetens relationella, föränderliga och mångfasetterade karaktär. 
Det de framförallt lyfter upp är dock identiteten som ett slags reflexivt 
projekt, något som tydliggörs genom det tidigare beskrivna begreppet 
självidentitet (Giddens, 1997). 

Begreppet självidentitet betonar alltså identitetens relationella och 
reflexiva dimension samtidigt som det placerar den reflexiva förståelsen 
av ”vem jag är” i ett tidsligt kontinuum – en biografisk kontinuitet. I 

                                                
15 Ett utförligare resonemang om institutionella och bekymrande identiteter i relation 
till just social barnavård förs i kapitel två, under rubriken institutionella identiteter och 
tolkningsrepertoarer.  
16 Detta är ett perspektiv som även delas av Jenkins (2000, 2008), en välrefererad författare 
i texter som intresserar sig för identitetens sociala eller interaktionistiska dimension. 
Jenkins menar att social identifikation är en process som både är inåtriktad (internally-
oriented), genom individens definition av sig själv, och utåtriktad (externally-oriented), 
genom individens kategorisering av andra. ”Individually, we identify ourselves, but we 
also identify others and are identified by them in turn, in the internal-external dialectic 
of self-image and public image” (Jenkins, 2000, s. 8). Vad de narrativa identitetsteorierna 
ytterligare tillför är just den biografiska dimensionen, det vill säga hur även tiden (så 
som vi uppfattar den), vid sidan av de sociala dimensioner som Jenkins betonar, utgör 
en del av den kontext inom vilken identiteten konstrueras. 
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avhandlingen använder jag detta begrepp i första hand när jag talar om 
hur de ungas förståelse av sig själva tar sig uttryck i deras livsberättelser. 
I de fall där jag särskilt vill belysa de ungas pågående identitetsarbete 
använder jag mig också av begrepp som identifikationer och identitets-
förhandlingar, då dessa begrepp på ett tydligare sätt både lyfter fram 
den sociala process varigenom självidentiteten (re)konstrueras och sätter 
fokus på hur denna rekonstruktion sker i en ständigt pågående interaktion 
med den kontext som individen befinner sig i. I den mån jag i analysen 
relaterar till andra författares texter använder jag mig även av de 
begrepp som används i de texter jag refererar. 

Senmoderna filosofers resonemang om identiteten som ett reflexivt 
projekt har mött viss kritik av dem som menar att denna föreställning 
ignorerar identitetens sociala dimension – exempelvis i form av de 
identitetskategoriseringar som individen tillskrivs av andra (se t.ex. 
Jenkins, 2000). Jag menar dock att föreställningen om en reflexiv 
självidentitet inte på något sätt utesluter eller ens behöver stå i 
motsättning till ett perspektiv på identiteten som en produkt av social 
interaktion. George Herbert Mead (1976), vars idéer om det sociala 
självet ligger till grund för en stor del av senare teorier om social 
identitet, betonade exempelvis hur andra människors föreställningar 
om individen oundvikligen internaliseras i individens egen föreställning 
om sig själv. Mead beskriver det mänskliga sociala självet som 
bestående av två dimensioner – jag (I) och mig (me). Dessa dimensioner 
befinner sig i ständig interaktion med varandra, ett slags inre samtal, 
där jag (I) utgör det agerande subjektet medan mig (me) utgör 
individens betraktelse av sig själv, det vill säga en objektivering av 
självet. Denna objektivering bygger i sin tur på individens samlade 
sociala erfarenheter och förutsätter på så sätt individens förmåga att 
betrakta sig själv ”med andras ögon” (Närvinen & Näsman, 2007).  

”The ’I’ is that active aspect of the self which responds to others. The 
‘me’ comprises the attitudes and responses of significant others – that is 
their categorizations – incorporated in the response to the ‘generalized 
other’, the internalized voice of the individual’s community of 
membership” (Jenkins, 2000, s. 11). 

Utifrån Meads resonemang kan andra människors kategoriseringar 
således betraktas som djupt integrerade även i individens reflexiva 
självförståelse. Social interaktion kan ur det perspektivet i själva verket 
betraktas som en förutsättning för individens möjlighet till självreflektion 
eftersom det sociala ligger till grund för hela vår förmåga till reflexivt 
meningsskapande – utan social interaktion och utan internaliseringen 
av den generaliserade andre17 kan vi inte heller tillägna oss det språk 

                                                
17 ’Den generaliserade andre’ är Meads begrepp för ”det organiserade samhälle eller 
den sociala grupp som ger individen hans jags enhet” (Mead, 1976, s. 120).  ”Den 
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och de begrepp som krävs för en reflexiv förståelse av oss själva. 
Konstruktionen av självidentitet kan således betraktas som en process 
varigenom individen kontinuerligt, och i interaktion med omgivningen, 
fogar in nya händelser och erfarenheter till en redan befintlig förståelse 
av sig själv och sitt liv – en förståelse som i och med det nya i sin tur 
också kan komma att förändras. Denna självförståelse konstrueras 
också i relation till de strukturer som både diskursivt och praktiskt 
begränsar individens handlingsmöjligheter, en tanke som även den är 
central i Giddens (1997) resonemang om självidentiteten; han betonar 
särskilt hur människan, för att kunna fungera i ett samhälle, ständigt 
måste integrera nya socialt delade händelser och erfarenheter i den 
reflexiva berättelsen om självet. 

En socialkonstruktionistisk positionering 

Konstruktionismen är ett vitt fält som under sitt tak rymmer många 
olika riktningar och traditioner och ett förtydligande av min egen 
position inom detta fält kan därför vara på sin plats. Mitt sätt att 
förstå de livsberättelser jag studerar – som uttryck för ett 
tolkningsarbete grundat både i tidigare erfarenheter, i socialt delade 
förgivettaganden och i det situerade nuets kontext – kan liknas vid vad 
Joel Best (1995) beskriver som kontextuell konstruktionism. Best gör 
en distinktion mellan strikt och kontextuell konstruktionism, där den 
strikta konstruktionismens linje är att uttolkare av sociala problem helt 
bör undvika att göra antaganden om den objektiva verkligheten, medan 
den kontextuella konstruktionismen utgår från att konstruktionen av 
sociala problem (the claimsmaking process) kan och bör studeras i 
relation till den kontext inom vilken konstruktionen äger rum. 

”Claims emerge at particular historical moments in particular societies; 
they are made by particular claimsmakers, who address particular 
audiences. […] Such specific elements form claimsmaking’s context, and 
contextual constructionists argue that understanding social problems 
claims often depends upon understanding their social context” (a.a., s. 
345). 

De båda ståndpunkter som Best beskriver är inte att betrakta som 
strikt oppositionella utan bör snarare förstås som olika placeringar på 
en konstruktionistisk skala. Best betonar att utgångspunkten för både 
den kontextuella och den strikta konstruktionismen är att uttalanden 

                                                                                                               
generaliserade andras attityd är hela samhällets attityd. Sålunda är t.ex., vad gäller en 
sådan social grupp som ett basebollag, laget den generaliserade andra såtillvida som det 
ingår – som en organiserad process eller social handling – i erfarenheten hos varje 
individuell medlem av det” (a.a.). 
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om den sociala verkligheten alltid utgör en social konstruktion, det vill 
säga ett mer eller mindre välgrundat antagande om verkligheten.  

“But contextual constructionists assume that they can know – with 
reasonable confidence – something about social conditions. They 
acknowledge the social constructed nature of crime rates and other 
information about social conditions, but they assume that such 
information can still be used to (imperfectly) describe the context within 
which claimsmaking occurs” (a.a., s. 348). 

Mot bakgrund av den positionering som jag tidigare har gjort i relation 
till livsberättelsefältet vill jag här betona att min konstruktionistiska 
utgångspunkt visserligen för med sig en syn på de ungas livsberättelser 
som konstruerade, men att jag också lägger vikt vid den situerade 
karaktär som dessa konstruktioner har – det vill säga hur konstruktionerna 
kan förstås i relation till den specifika kontext inom vilken de tar form. 
Min utgångspunkt är således den kontextuella konstruktionistens. De 
berättelser jag studerar betraktas varken som en ren återspegling av det 
levda livet eller som ett fiktivt isolat skapat i den intervjuades fantasi. 
Istället betraktas livsberättelserna som en kognitiv tolkning av det 
levda livet och av tidigare gjorda erfarenheter (jmf Bruner, 1986) – en 
tolkning som är föränderlig därför att den hela tiden relaterar till och 
integrerar nya levda händelser och erfarenheter.  

I den här studien ligger fokus på att förstå de ungas erfarenheter av 
skola, samhällsvård och vuxenblivande. Dessa erfarenheter förmedlas 
genom kontextuellt situerade livsberättelser, och ytterligare fokus i 
studien ligger på att förstå hur intervjupersonerna genom dessa 
livsberättelser skapar mening kring sin situation och sina erfarenheter. 
Med detta dubbla perspektiv kan de ungas livsberättelser ge oss 
fördjupad kunskap både om de erfarenheter som berättelserna handlar 
om, om den sociala och strukturella kontext i vilka erfarenheterna är 
förankrade och om det förståelsearbete i vilket de unga förhåller sig till 
dessa erfarenheter och strukturer för att skapa mening i förståelsen av 
sig själva, sin livssituation och sina (möjliga) vägar genom livet. 
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4. Empiri och analys  

Avhandlingen bygger dels på en kartläggande aktstudie, dels på 
fördjupande fallstudier av fem livsberättelser. Den empiri som ligger till 
grund för kartläggningen är ungdomarnas socialtjänstakter och detta 
material har framförallt analyserats kvantitativt. Fallstudierna är att 
betrakta som avhandlingens huvudstudie. Empirin består här av upp-
repade intervjuer med fem av de ungdomar som ingick i kartläggningen. 
Studiens genomförande har från ett tidigt skede vägletts av en 
fallstudieansats (jmf Merriam 1994) där de samlade intervjuerna med 
var och en av de fem studiedeltagarna först har bearbetats och analyserats 
var för sig, för att slutligen presenteras som fem livsberättelser. Jag 
inleder kapitlet med att beskriva genomförandet av aktstudien och för i 
anslutning till det ett resonemang om aktstudien som metod. Därefter 
övergår jag till en beskrivning av fallstudiernas genomförande och 
presenterar i anslutning till detta det perspektiv på intervjustudier som 
ligger till grund för arbetet. Avslutningsvis ger jag en samlad beskrivning 
av de etiska ställningstaganden som har gjorts under studiens genom-
förande, från planering och den första kontakten med intervjupersonerna 
till analys och framställning. 

Aktstudien  

När en ung människa placeras i samhällsvård föregås denna placering 
idealt18 av en socialtjänstutredning som syftar till att utreda den ungas 
behov och att utifrån detta föreslå en lämplig insats. Till denna 
utredning fogas i de flesta fall en vårdplan som både beskriver målen 
för insatsen och fastställer en planering för hur dessa mål ska uppnås. 
De beskrivningar av ungdomarnas livssituation som görs i utredningen, 
liksom som de mål och planer som fastställs i vårdplanen, bör därför 
betraktas i ljuset av den funktion dokumenten har när det gäller att 
motivera ett ingripande från socialtjänsten och att underlätta upp-
följningen av de mål som insatsen syftar till (jmf Billquist & Johnsson, 
2007; Ponnert, 2007). Trots att aktmaterialet därmed kan sägas vara 

                                                
18 När placeringen sker akut kan utredning och vårdplan komma att färdigställas efter 
det att beslut om placering har fattats. I den mån detta var fallet i materialet för den 
här studien, har exempelvis de mål och planer som sattes upp för placeringen ändå 
behandlats som uppgifter ”i anslutning till placeringstillfället”. 
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färgat av socialtjänstens ingripandeperspektiv betraktar jag ändå de 
formella placerings- och skolhändelser som presenteras (uppgifter om 
placeringar, skolbyten etc.) i första hand som faktiska historiska 
händelser i de ungas liv. Detta har också av andra beskrivits som en typ 
av uppgifter där aktmaterialet kan tänkas ge en någorlunda tillförlitlig 
information (jmf Vinnerljung et al., 2001). Hur dessa händelser beskrivs 
i akterna, liksom hur de ungas skolsituation beskrivs, betraktas dock i 
högre grad som färgat av ett myndighetsperspektiv (jmf Billquist & 
Johnsson). Dessa uppgifter blir därmed inte lika tillförlitliga med avseende 
på ”vad som faktiskt hände” men erbjuder desto mer information om 
socialsekreterarnas perspektiv på skolans betydelse för de ungdomar 
vars vård och fostran de ansvarar för. 

Urval, avgränsningar och generaliserbarhet 

Urvalet består av socialtjänstakter för de ungdomar (13–20 år) där det 
inleddes en ny placering, enligt SoL eller LVU, någon gång under 2003. 
Omplaceringar har räknats in i de fall där omplaceringen har föregåtts 
av en ny utredning. Omplaceringar där det inte förekom någon ny 
utredning har däremot inte räknats in då informationen i akterna vid 
sådana omplaceringar inte bedömdes vara tillräckligt fyllig och tillförlitlig 
(jmf Vinnerljung et al., 2001). Förutom ovanstående kriterier har följande 
typer av placeringar uteslutits ur materialet: 

- placeringar som varat kortare tid än två månader, alternativt som 
varat längre än två månader, men där placeringstiden som infaller 
under en skoltermin är kortare än två månader 

- placeringar där den enda placeringsorsaken är att 
vårdnadshavarna inte är fysiskt närvarande, vilket framförallt 
gäller ensamkommande flyktingbarn där det som placeringsorsak 
inte uppges någon övrig social problematik än att den ungas 
vårdnadshavare inte finns i landet 

- placeringar av ungdomar som inte är skolpliktiga och som inte 
hade någon skolgång varken under terminen närmast före 
placerings- tillfället, eller under första året därefter19  

 
Undersökningens bortfall består av socialtjänstakter för tio ungdomar. 
En av akterna lämnades inte ut på grund av att ungdomen hade skyddad 
identitet, och övriga akter var försvunna i kommunerna. Efter bortfall 

                                                
19 Begränsade uppgifter samlades inledningsvis in även för denna grupp. Då ingen av 
dem längre var skolpliktig och ingen heller återupptog sina studier under det första året 
efter placeringstillfället, kan deras skolgång dock anses vara avslutad, varför valet 
gjordes att inte låta dem vara en del av underlaget för analysen. Totalt rör det sig om 
sju ungdomar. 
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och enligt det urval som presenterades ovan har totalt 87 akter legat till 
grund för analysen. 

Studien är en totalundersökning i fem kommuner. Av praktiska skäl 
valdes fem kommuner i Stockholms län, vilket innebär att resultatet 
inte är möjligt att generalisera utanför svenska storstadsområden. 
Beaktat denna begränsning har dock kommunerna valts ut i syfte att nå 
en så stor variation som möjligt gällande kommunstorlek samt såväl 
geografiska som demografiska förhållanden. År 2003 hade den 
befolkningsmässigt minsta av de fem undersökningskommunerna 26 
306 invånare och den största hade 80 049 invånare; medelinkomsten i 
kommunerna varierade under samma år mellan 203 000 kr och 
334 000 kr; och invånarantalet per kvadratkilometer varierade mellan 
71 och 1350 personer20.  

Dokumentation och analys av aktmaterialet 

Aktmaterialet har huvudsakligen analyserats kvantitativt och det 
kvantitativa perspektivet vägledde även den första läsningen och 
dokumentationen av aktmaterialet. Inför läsningen utformades ett 
frågeformulär med färdiga svarsalternativ som fylldes i vid genom-
läsningen av varje akt. Formuläret modifierades efter hand genom att 
några frågor togs bort, då det visade sig att akterna i regel inte innehöll 
någon information som besvarade dessa (jmf Billquist & Johnsson). 
Frågor som uteslöts behandlade framförallt bakgrundsvariabler som 
exempelvis uppgifter om föräldrars yrke och utbildning. Frågor som 
gällde de ungas skolsituation kompletterades med utrymme för 
anteckningar för att täcka in variationen av information i de olika 
akterna. Den kvantitativa analysen har på så sätt kunnat kompletteras 
med en närläsning av de beskrivningar av de ungas skolsituation som 
fanns dokumenterade i akterna. 

För varje studiedeltagare har det från akterna samlats in uppgifter 
både för situationen vid placeringstillfället och för händelser under 
första året efter placeringstillfället. I de fall där det har skett flera 
placeringar under 2003 har det första placeringstillfället använts som 
utgångspunkt för den period som datainsamlingen täcker in. Det är 
också det första placeringstillfället under 2003 som åsyftas när det i 
resultatpresentationen står ”placeringstillfället”.  

Materialet har huvudsakligen bearbetats och analyserats med hjälp 
av SPSS. Beräkningar har gjorts i form av frekvenstabeller samt 
bivariata och multivariata korstabeller (Djurfeldt et al., 2003). Utöver 
den statistiska analysen har även beskrivningar av ungdomarnas 
skolsituation samt beskrivningar av mål och planer för skolsituationen 

                                                
20 Uppgifterna är hämtade från Statistiska Centralbyråns statistikdatabas, hämtat 
2011-03-09: http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp
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analyserats. Ett särskilt intresse har här ägnats åt de akter där 
skolsituationen vid placeringstillfället beskrevs som välfungerande samt 
de akter där skolsituationen utgjorde en del av motivet för placering. 

Ibland sker placeringar akut innan någon utredning eller vårdplan är 
färdig. Detta får som konsekvens att vissa utredningar och vårdplaner i 
det här materialet i själva verket har färdigställts en tid efter det att den 
unga formellt har placerats. Även en utredning som på det sättet har 
färdigställts en tid efter placeringstillfället består till stor del av 
beskrivningar om förhållanden som rör tiden före placeringstillfället 
och vad som har lett fram till placeringen. Utifrån vad som beskrivs 
och analyseras i den här studien gäller detta bland annat beskrivningar 
av den ungas skolsituation samt beskrivningar av eventuell skol-
problematik vid tiden närmast före placeringstillfället. När det gäller 
mål och planer för placeringen däremot så utgår de i allmänhet från 
den tidpunkt då utredningen är färdigställd. De mål och planer som 
beskrivs och analyseras i studien representerar därmed inte alltid bilden 
av hur målen och planerna såg ut vid det faktiska placeringstillfället. 
Istället bör de betraktas som en del av den mer långsiktiga planeringen 
som görs inför en placering i samband med att utredningen färdigställs.  

Att använda akter som empiri 

Fördelen med aktstudier är att akterna är lättillgängliga och att de ger 
en möjlighet till en retrospektiv materialinsamling, vilket bland annat 
gör det lättare att vid ett tillfälle samla in material som rör en längre 
tidsperiod. I en aktstudie blir också risken för bortfall mindre än vid 
exempelvis intervju- eller enkätundersökningar (Billquist & Johnsson, 
2007; Vinnerljung et al., 2001). Eftersom materialet inte har framställts 
specifikt för forskning undviker man även forskarens delaktighet i 
skapandet av det egna forskningsmaterialet.  

Ett problem med aktstudier kan vara att det saknas gemensamma 
regler inom socialtjänsten för vad som ska dokumenteras i en akt, 
varför informationen i akterna kan vara ofullständig (Billquist & 
Johnsson, 2007). En placering i samhällsvård föregås dock i de flesta 
fall av en ganska gedigen utredning där en stor mängd information om 
den ungas livssituation samlas in. Det är därför troligt att aktdata som 
berör situationen vid placeringen, eller omständigheter som har föranlett 
placeringen, i allmänhet är säkrare än både den information som 
beskriver de ungas uppväxt och den information som beskriver 
utvecklingen i deras liv under tiden som placeringen fortgår. Viss typ 
av information kan också anses vara mer tillförlitlig än annan. Det 
gäller framförallt information som har att göra med socialtjänstens 
formella beslut, som till exempel omplaceringar och placeringars 
upphörande, men även information som rör andra formella förändringar 
i ungdomens liv som till exempel skolbyten och skolavbrott (Vinnerljung 
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et al., 2001). I den här studien har det samlats in material både från 
placeringstillfället och för tiden under ett år efter placeringstillfället. På 
grund av den skiftande tillförlitligheten i materialet har den kvantitativa 
bearbetningen av material som berör de ungas livssituation i huvudsak 
koncentrerats till tiden för placeringstillfället, medan bearbetningen av 
det material som berör formella placeringshändelser och skolhändelser 
sträcker sig över hela det år som studien täcker.  

Informationen i akterna ger en bild av ungdomarna och deras 
situation så som de uppfattas ur socialtjänstens perspektiv (Billquist & 
Johnsson, 2007). Den beskrivning av de ungas skolproblematik som 
redovisas i resultatet bygger därmed till stor del på socialtjänstens 
kategoriseringar och problembeskrivningar. Tack vare den relativt 
fylliga och detaljrika beskrivning av ungdomarna och deras situation 
som finns i anslutning till placeringstillfället, samt med hjälp av 
kategoriseringar av variabler i tidigare aktstudier, har det dock varit 
möjligt att ändå skapa hanterbara variabler för analysen av materialet 
(jmf Vinnerljung et al., 2001). Det faktum att materialet avspeglar 
socialtjänstens perspektiv har också kunnat användas som en tillgång i 
studien för att ge en bild av vilken vikt socialtjänsten lägger vid de 
ungas utbildning och skolsituation, till exempel utifrån planeringen av 
deras skolgång eller utifrån beskrivningar av deras skolsituation vid 
placeringstillfället. 

Intervjuerna 

Jag har intervjuat fem av de ungdomar vars socialtjänstakter ingick i 
aktstudien; Magnus, Anna, Johanna, Therese och Kristian. Inför 
intervjustudien valde jag ut intervjudeltagare utifrån hur deras skol-
situation beskrevs i akterna. Ambitionen var att hitta ungdomar med så 
olika skolerfarenheter som möjligt, och jag tog därför kontakt både 
med dem som beskrevs ha en välfungerande skolsituation och med dem 
vars skolsituation beskrevs som problematisk. Ytterligare ett urvals-
kriterium var att nå en variation i hur de ungas skolhistorier hade sett 
ut när det gäller skolbyten och skolavbrott, både före och under 
placeringen (eller placeringarna) i samhällsvård. Slutligen styrdes 
urvalet av min geografiska närhet till de ungas boendeort. Denna 
aspekt var rent praktisk och berodde på att jag inte hade möjlighet att 
resa några längre sträckor för att genomföra intervjuerna.  

Kontakten med ungdomarna förmedlades genom deras socialsekreterare. 
Först hörde jag av mig till den handläggande socialsekreteraren för var 
och en av de ungdomar som jag önskade intervjua. Socialsekreteraren 
tog sedan kontakt med den unga för att kortfattat berätta om studien 
och om vad ett eventuellt deltagande från deras sida skulle innebära, 
och frågade först därefter om jag fick lov att höra av mig till honom 
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eller henne för att berätta mer. Blev svaret ja fick jag tillgång till den 
ungas telefonnummer och etablerade på så sätt en första kontakt. Detta 
förfaringssätt innebar att några tillfrågade ungdomar tackade nej till 
att delta redan innan jag hade pratat med dem. I några fall, där ärendet 
hos socialtjänsten redan var avslutat, lyckades heller inte social-
sekreteraren få tag i den som jag önskade intervjua. Två ungdomar 
avstod från att delta i studien efter att en kontakt hade förmedlats och 
jag hade pratat med dem. De fem ungdomar som slutligen deltog hade 
alla ett mer eller mindre välordnat boende under hela den tid som jag 
följde dem. Vid våra avslutande intervjuer var de även självförsörjande 
och utan kontakt med socialtjänsten och de uttryckte alla ett visst 
intresse för att berätta om sina skolerfarenheter. Här kan man tänka 
sig att både den design med upprepade intervjuer som jag använde i 
studien och det intresse för skolerfarenheter och skolans betydelser som 
utgjorde studiens huvudsakliga fokus kan ha påverkat vilka ungdomar 
som slutligen kom att delta (jmf Pérez Prieto, 2006a).  

Varje deltagare i fallstudierna har intervjuats mellan två och fem 
gånger under en tidsperiod av ett till tre år. Syftet med de upprepade 
intervjuerna har framförallt varit att genom varje ny intervju nå en 
djupare förståelse för och kunskap om de ungas erfarenheter av skola 
och samhällsvård (jmf Bourdieu, 1999; Kohler Reissman, 2008). Efter 
hand som intervjuarbetet pågick insåg jag att en ytterligare vinst med 
de upprepade intervjuerna var den möjlighet de gav mig att följa 
ungdomarna över tid och att därmed få syn på hur inte bara deras 
livssituation, utan också deras berättelser om och förståelse av sig 
själva och sina liv, förändrades. 

Utöver de fem ungdomarna har jag i varje fall även intervjuat lärare, 
socialsekreterare och i vissa fall nya familjemedlemmar21 som har varit i 
kontakt med de unga under deras placeringstid. Dessa personer valdes 
ut på så sätt att jag efter den första intervjun med var och en av de fem 
ungdomarna frågade dem om det fanns några andra personer som hade 
varit betydelsefulla för deras skolsituation under den tid som de hade 
varit placerade i samhällsvård. Jag bad särskilt om att få intervjua 
socialsekreterare och lärare. En viktig princip var dock att endast 
intervjua personer som den unga själv hade föreslagit, vilket ledde till 
att jag i vissa fall intervjuade andra socialsekreterare än de som varit 
handläggare just vid tiden för placeringstillfället, och att jag endast 
intervjuade lärare från vissa av de skolor som de unga gått i under 
placeringstiden. Syftet med att intervjua personer i de ungas omgivning 
var från början att få en bild även av deras perspektiv på skolans 
betydelse för barn och ungdomar i samhällsvård. Dessa intervjuer har i 

                                                
21 Med nya familjemedlemmar menar jag exempelvis familjehemsföräldrar eller 
institutionspersonal som deltar i den dagliga verksamheten i ungdomens boende under 
placeringen. 
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slutändan inte kommit att användas i analysen men spelade trots det en 
viktig roll under intervjuarbetet, eftersom det som berättades under 
dessa intervjuer i viss mån kunde följas upp och inspirera till nya frågor 
och infallsvinklar i intervjuerna med de unga.  

Inför den första intervjun med var och en av de fem unga studie-
deltagarna hade jag läst igenom deras socialtjänstakter och i vissa fall 
haft ett kortare samtal med deras socialsekreterare. Den kunskap som 
jag hade fått i och med detta fick till viss del betydelse för vilka frågor 
som berördes under intervjun. Intervjuerna rörde sig dock huvudsakligen 
runt ett allmänt intresse för de ungas egna erfarenheter av skola och 
samhällsvård (något som jag i de flesta fall inte hade särskilt mycket 
kunskap om sedan tidigare). Varje ny intervju utgick sedan från frågor 
som dök upp dels efter utskrift och genomläsning av tidigare intervjuer, 
dels efter intervjuer med övriga intervjupersoner. Efter den första 
intervjun ritade jag upp en tidslinje över var och en av de ungas skoltid 
där viktiga händelser i både deras hem- och skolsituation markerades. 
Dessa tidslinjer utvecklades och modifierades sedan tillsammans med 
ungdomarna själva och fungerade därmed även som ett samtalsunderlag 
i de fortsatta intervjuerna. Utöver detta har tidslinjerna också fungerat 
som ett analysverktyg, både för att identifiera händelser av kontinuitet 
och diskontinuitet i de ungas uppväxt och för att skapa en kronologisk 
ordning i de ungas livsberättelser. Tidslinjerna i den form som de hade 
under intervju- och analysarbetet presenteras i början av kapitel fem. 
En utbyggd version av tidslinjerna, där även narrativa vändpunkter i 
livsberättelserna har markerats, presenteras i kapitel sex till nio. 

Återkoppling till ungdomarna  

Varje intervjutillfälle utgjorde alltså delvis en fortsättning och en 
vidareutveckling av tidigare intervjuer, på så sätt att jag både lyfte upp 
frågor som återkopplade till tidigare intervjuer och frågor som 
handlade om vad som hade hänt sedan det senaste intervjutillfället. Vid 
något av de senare intervjutillfällena med var och en av studiens 
deltagare har jag också presenterat en mer genomarbetad sammanfattning 
av vad som har sagts under tidigare intervjuer. För två ungdomar 
presenterades denna sammanfattning i skriftlig form. Jag sammanställde 
då transkriptionerna från tidigare intervjuer utifrån en kronologisk 
tematik och omformulerade utsagorna till en löpande text i tredjeperson, 
ett slags mycket empirinära fallbeskrivning. Tanken var att de unga 
skulle få en bild av och ges möjlighet att kommentera den information 
om deras liv som jag sedan skulle använda som underlag för analysen. 
För de övriga tre ungdomarna valde jag att istället presentera en 
muntlig sammanfattning av innehållet i de tidigare intervjuerna. Jag 
fann att detta förfaringssätt fungerade bättre eftersom det på ett mer 
konstruktivt sätt öppnade för ett fortsatt resonemang om det som 
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tidigare hade diskuterats, och på så sätt bidrog till en mer nyanserad 
och fördjupad kunskap om de ungas liv och erfarenheter. Genom dessa 
återkopplingar (både skriftliga och muntliga) fick intervjupersonerna 
också tillfälle att bekräfta ”riktigheten” i min kronologiska samman-
fattning av deras livsberättelser.  

Intervjun som en plats för kunskapsproduktion 

Gubrium och Holstein (2003) presenterar två kontrasterande 
epistemologiska perspektiv på intervjusituationen och på de individer 
som ingår i den. Det typiska, menar de, har varit att betrakta 
intervjuandet som ett möte där intervjuaren vaskar fram redan befintlig 
kunskap ur intervjupersonens inre. Intervjupersonen betraktas här som 
en behållare av kunskap, och intervjuarens uppgift blir således att 
skapa de bästa förutsättningarna för att utvinna den genuina kunskap 
som intervjupersonen härbärgerar (jmf även Kohler Reissman, 2008; 
Kvale & Brinkman, 2009). Ur detta perspektiv betraktas både 
intervjuaren och den intervjuade som relativt passiva, i den bemärkelsen 
att de inte aktivt deltar i själva kunskapsproduktionen utan endast 
tillhandahåller respektive vaskar fram redan befintlig kunskap. Det 
kontrasterande perspektiv som Gubrium och Holstein presenterar (och 
förespråkar) utgår istället från att se intervjun som en plats för 
meningsskapande där intervjuaren och intervjupersonen tillsammans 
konstruerar kunskap och därmed, båda två, intar en mer aktiv roll i 
kunskapsproduktionen.  

“Construed as active, the subject behind the respondent not only holds 
the details of a life’s experience but, in the very process of offering them 
up to the interviewer, constructively shapes the information” (a.a., s. 
32).  

Liksom Gubrium och Holstein (2003) ansluter jag mig till det senare 
perspektivet och de intervjuer jag har genomförts kan därmed 
betraktas som en del i ett pågående meningsskapande. Det innebär inte 
att den kunskap som produceras under intervjun ska betraktas som 
helt ny och avskärmad från tid och rum. Snarare skulle jag vilja lyfta 
fram intervjusituationen som en del av en vardaglig meningsskapande 
praktik, en praktik som varken börjar eller slutar innanför intervjuns 
ramar utan som pågår kontinuerligt som ett sätt att förstå och skapa 
mening kring levda erfarenheter. I den bemärkelsen kan man säga att 
samtalen bidrog med information om de ungas erfarenheter även 
utanför intervjusituationen 

“Meaningful reality is constituted at the nexus of the hows and the 
whats of experience, by way of interpretive practice – the procedures 
and resources used to apprehend, organize, and represent reality [...]. 
Meaning is not constantly formulated anew, but reflects relatively 
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enduring local conditions, such as the research topics of the interviewer, 
biographical particulars, and local ways of orienting those topics” 
(Holstein & Gubrium, 2003, s. 73). 

Jag vill här betona att livsberättelseintervjun, med den specifika 
möjlighet till reflektion över den egna biografin som den för med sig, 
kan betraktas som en särskilt viktig plattform för det förståelsearbete 
som jag i analysen har intresserat mig för. Intervjusamtalet utgör på så 
sätt inte enbart en arena för den generella kunskapsproduktion som 
kommer studien till gagn; det kan också tänkas skapa särskilda 
förutsättningar för de ungas eget förståelsearbete och på så sätt även 
bidra till deras utvidgade förståelse av sig själva och sina liv. 

Berättelsernas kontext 

Intervjusamtalet och den kunskap som produceras där betraktas alltså 
som situerad i tid och rum och interaktionen mellan intervjuare och 
intervjuad betraktas här som en del av den situerade kontext inom 
vilken berättelserna tar form. En annan viktig del av denna kontext, 
och av ett särskilt intresse för den här studien, är de gemensamma 
tolkningsramar eller diskursiva berättelser till vilka både den intervjuade 
och intervjuaren förhåller sig. Denna typ av diskursiva berättelser har 
inom livsberättelseforskningen givits en mängd olika namn, som till 
exempel ”cultural scripts” (Goodson & Sikes, 2001), ”dominant 
narratives” (Bruner, 1986) och ”master narratives” (Mishler, 1999). 
Det finns visserligen nyansskillnader mellan de här begreppen, men i 
grund och botten handlar det ändå om samma typ av fenomen, 
nämligen de gemensamma föreställningar som ryms hos en specifik 
grupp av människor och som individen relaterar och förhåller sig till i 
sin interaktion med andra människor och i sin förståelse av sig själv 
och sina erfarenheter. En särskild sorts gemensamma tolkningsramar 
kan betraktas som knutna till de socialt delade vardagsperspektiv som 
etableras i det jag kallar för hemmatillhörigheter, och som för de unga i 
min studie exempelvis kunde handla om socialt delade perspektiv som 
var förankrade i ursprungsfamiljen, i skolan eller i ett nytt hem inom 
ramen för en samhällsvårdsinsats.  

Mitt huvudsakliga forskningsintresse riktas mot de ungas erfarenheter 
och mot deras förståelsearbete. Från denna utsiktspunkt utgör de 
diskursiva berättelserna inte ett forskningsintresse i sig, utan de blir 
intressanta först i relation till hur de unga i sitt förståelsearbete förhåller 
sig till dem. Jag ansluter mig här till ett perspektiv där de diskursiva 
berättelserna kan betraktas som ett (av många) tolkningsverktyg för 
individen i sin förståelse av sig själv och sin situation – där individen i 
sitt berättande på så sätt både begränsas av, men också ges en möjlighet 
att utöva inflytande över, dessa berättelser (jmf Bruner, 1986; Goodson 
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& Sikes, 2001; Mishler, 1999)22. I analysen finns en ambition att belysa 
hur de ungas individuella erfarenheter förhåller sig dels till deras 
hemmatillhörigheter och de vardagspraktiker som de deltar i, dels till 
de diskursiva berättelser som de därigenom har till sitt förfogande.  

Transkriptionen 

Vilka principer transkriptionen av inspelade intervjuer bör följa styrs i 
hög grad av det forskningsintresse som vägleder analysen (Kohler 
Reissman, 2008; Kvale & Brinkman, 2009). Syftet med den studie som 
presenteras här har varit att belysa intervjudeltagarnas erfarenheter av 
skola, samhällsvård och vuxenblivande, och analysen har därmed i 
första hand varit fokuserad på innehållet i de berättelser som växte 
fram under intervjusamtalen. Utifrån detta intresse fanns ingen 
anledning att göra en transkription som i detalj återskapar det muntliga 
samtalet genom att notera tonfall, uttal, pausernas längd etc. Istället 
har min ”översättning” från tal till skrift i stora drag följt de principer 
som Ken Plummer beskriver, där syftet är att göra utskriften så läsbar 
som möjligt utan att för den skull förlora den innehållsliga meningen 
(Plummer, 2001; jmf även Bourdieu, 1999). Följande principer har 
väglett transkriptionen: 

- att huvudsakligen ge orden en skriftspråklig stavning 

- att låta meningsbyggnaden (punkteringar, kommateringar etc.) 
bygga på en kompromiss av hur ordflödet såg ut under intervjun 
och av skriftspråklig praxis 

- att utelämna hummanden, skratt, suckar etc. så länge de inte har 
en direkt betydelse för läsförståelsen eller för innehållet i det som 
berättas (som exempelvis när hummanden framstår som direkta 
svar på en fråga eller ett påstående) 

- att, i de fall då intervjuaren och intervjupersonen har talat i 
munnen på varandra, renodla replikerna i utskriften så att våra 
uttalanden följer efter varandra 

 
Med undantag från ovanstående redigeringar har jag skrivit ut 
intervjuerna ordagrant. Längre pauser har markerats med tre punkter. 
De utdrag som sedan presenteras i avhandlingstexten har dock redigerats 
ytterligare för att öka läsbarheten. Jag har här till viss del frångått 
principen om ordagranna avskrifter genom att ta bort en del upp-
repningar och i vissa fall även en del ord som liksom, typ etc. Jag har 

                                                
22 Här är det viktigt att påpeka att även jag som intervjuare förhåller mig till diskursiva 
berättelser och att även mina tolkningsrepertoarer på så sätt bidrar till vilken kunskap 
som växer fram under våra intervjuer (jmf Gubrium & Holstein, 2003; Kåks, 2007). 
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också i viss mån förkortat utskrifterna genom att klippa bort stycken 
som bedömdes som överflödiga när det gäller att belysa det som lyfts 
fram i analysen. De bortklippta avsnitten har markerats med tre 
punkter inom hakparentes. I vissa fall har jag också lagt till ord eller 
stavelser (som då också har satts inom hakparentes) för att skapa mer 
läsvänliga och grammatiskt korrekta meningar.  

I avhandlingstexten har jag behållit både mina och den intervjuades 
repliker för att på så sätt synliggöra vårt samspel under intervjuerna. I 
den mån den intervjuade (eller jag) har pratat med ”andra röster”, 
exempelvis genom att återge vad någon annan har sagt eller genom att 
återge egna tidigare uttalanden eller tankar, har jag markerat detta med 
kursiv stil i texten (jmf Karlsson, 2006). På samma sätt har jag i min 
egen analyserande text – i den mån jag även där har velat återge 
intervjupersonens egna ord – också gjort dessa ord kursiverade. Kortare 
citat hämtade från intervjuutdragen markeras således med kursiv stil i 
den löpande texten, medan de längre intervjuutdragen markeras genom 
indragna marginaler och ett mindre typsnitt. Nedan följer ett exempel 
på hur redigeringen från originalutskrift till framställning har sett ut.  

 
Originalutskrift (med de redigeringar som finns punktade ovan): 

Therese: Nej, egentligen inte tror jag... Alltså de var där. De var viktig, 
alltså de var min trygg, de var där, och vi var där, och vi... det var 
liksom... det var så min skola var. Och sen var det väl liksom... man 
tjuvrökte, åkte till [ortnamn], alltså det tog ju liksom, och ibland tog 
det hela dan. Jag tänkte väl inte på att det var lektioner. [Intervju 3, s. 
8] 

Citatet så som det presenteras i texten (kap 7): 

Therese: Nej, egentligen inte tror jag... Alltså de var där. De var 
viktig[a]. Alltså de var min trygg[het]. De var där, och vi var där, och 
vi... det var liksom så min skola var. Och sen var det väl liksom... man 
tjuvrökte, åkte till Storköping, alltså det tog ju [tid], och ibland tog det 
hela dagen. Jag tänkte väl inte på att det var lektioner. [Intervju 3] 

Analysen 

I ett första steg analyserade jag varje intervjusamtal var för sig i syfte 
att identifiera återkommande teman med relevans för mina forsknings-
frågor. De teman som successivt identifierades skärpte sedan min 
genomläsning av de efterföljande transkriptionerna. Med utgångspunkt 
från forskningsfrågorna och från identifierade teman kodades sedan 
varje intervjuutskrift i sin helhet. Två centrala teman som vägledde 
analysen i detta skede var dels ett intresse för de möjliga skolbetydelser 
som framträdde i materialet, dels ett intresse för hur de ungas skol-
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situation hade förändrats över tid, och då särskilt i och med placeringen 
i samhällsvård. Meningsenheter (jmf Kvale & Brinkman, 2009) 
skapades med utgångspunkt särskilt i vad de kunde säga om de ungas 
skolsituation och om de betydelser som skolan tillskrevs i deras 
livsberättelser, men även annat som tycktes kasta ljus över mina 
frågeställningar kodades. Så har exempelvis meningsenheter tagits med 
som handlar om händelser i de ungas placeringar, om viktiga relationer 
(både i och utanför skolan) och om placeringsorsaker. Utöver 
kategoriseringen av meningsenheter som hade att göra med de ungas 
skolerfarenheter, gjordes också en kronologisk kategorisering av 
meningsenheter med utgångspunkt från vilken tidsperiod i den 
intervjuades liv som de berörde. Så kodades till exempel materialet 
utifrån vilka delar av berättelsen som handlade om grundskoletiden 
eller gymnasietiden, respektive tiden före och efter placeringar i 
samhällsvård. I samband med detta identifierades även centrala 
händelser i berättelserna. Det kunde handla både om formella skol- och 
placeringshändelser och om andra händelser som på olika sätt 
framstod som viktiga i berättelserna om de ungas liv. 

De första fallbeskrivningarna tar form 

Efter en genomläsning av transkriptionerna från de första intervjuerna 
med var och en av de fem ungdomarna (2–3 intervjuer) skapade jag ett 
nytt dokument för varje fall, där materialet sorterades in under 
rubriker med utgångspunkt från de meningskategoriseringar som 
beskrivits ovan. Den meningskategorisering som byggde på tidsperioder 
och centrala händelser fick här utgöra grunden för den fallbeskrivning 
som växte fram och som därmed tog formen av en kronologisk 
berättelse om de ungas liv. I den mån de meningsenheter som rörde 
skolsituationen inte gick att kategorisera tidsmässigt (det kunde till 
exempel handla om mer generella beskrivningar av de ungas inställning 
till skolan) skapades egna rubriker för dessa teman vid sidan av den 
kronologiska berättelsen.  

I det här skedet av analysen rörde jag mig på ett erfarenhetsnära plan 
(jmf Geertz, 1976; Gustavsson & Bergström, 2004) – jag försökte hålla 
mig så nära intervjumaterialet som möjligt för att få en bild av hur 
intervjupersonerna själva berättade om sina liv och skapade mening 
kring sina erfarenheter. Även om all bearbetning av intervjumaterialet 
naturligtvis utgör en tolkning, så var strävan här att ändå ställa mina 
egna reflektioner kring materialet åt sidan för att ge en så avskalad bild 
som möjligt av innehållet i de berättelser om de ungas liv som hade 
växt fram under våra intervjuer. 
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En tematisk analys av skolbetydelser 

Nästa steg i analysen bestod i att göra en mer systematisk tematisk 
beskrivning av de skolbetydelser som framträdde i hela intervjumaterialet. 
Jag tog här bland annat hjälp av en distinktion mellan skolans egenvärde 
(värdet av de aktiviteter som försiggår i skolan) och skolans instrumentella 
värde (värdet av de kvalifikationer som skolan ger), som har utvecklats 
av Einar Skaalvik (1989). I detta analyssteg tog jag ett steg bort från de 
enskilda fallen och lät istället de olika kategorierna av skolbetydelser 
ligga till grund för analysen, som därmed skulle kunna beskrivas som 
en innehåll-kategori-analys (Lieblich et al., 1998). Trots det specifika 
intresset för och kategoriseringen av skolbetydelser, behöll jag dock 
hela tiden ett intresse för hur de olika skolbetydelserna hängde 
samman, hur de förändrades över tid i varje skolberättelse och hur de 
olika skolbetydelserna kunde förstås mot bakgrund av händelser och 
omständigheter i andra delar av de fem intervjudeltagarnas liv. Därmed 
kan analysen fortfarande beskrivas som en tolkande tematisk 
berättelseanalys, till skillnad från exempelvis en analys som bygger på 
grundad teori där de kodade kategorierna kan betraktas som mer 
fristående från sitt sammanhang (jmf Kohler Reissman, 2008).  

Fortsatt analys ur ett livsberättelseperspektiv 

Efter den kategorisk-innehållsliga (Lieblich et al., 1998) analysen av 
skolbetydelser återvände jag till att analysera intervjumaterialet som 
fallstudier (jmf Merriam, 1994). Det var också i det här skedet som 
berättelseperspektivet lyftes in som en mer central aspekt av analysen. 
Fokus har även i detta senare skede legat på berättelsernas innehåll, 
och det analytiska arbetet har gått till så att jag i genomläsningen av 
materialet, och med utgångspunkt från de tidigare genomförda 
analyserna i varje fall, har sökt efter 1) centrala teman, det vill säga de 
teman som får karaktären av en röd tråd i livsberättelsen; 2) centrala 
händelser och vändpunkter i berättelsen; 3) skolbetydelser som 
framträder i berättelsen, samt hur dessa skolbetydelser förändras över 
tid och hur de förhåller sig till andra delar av berättelsen. 

Utöver intresset för berättelsernas innehåll har arbetet med 
livsberättelseanalysen också genererat ett intresse för berättandet i sig, 
vilket tillförde en dimension som utifrån Cathrine Kohler Reissmans 
(2008) distinktion mellan olika berättelseanalyser skulle kunna 
definieras som performativ/dialogisk. Intresset för det performativa 
förde med sig att analysen vidgades till att också fokusera dels på 
identitetsframföranden i berättandet, dels på hur berättandet både om 
det förflutna, framtiden och den egna identiteten förändrades över tid 
(ett intresse som också växte fram i och med den möjlighet jag hade att 
följa de fem ungdomarna genom flera intervjuer). Det var också i detta 
skede av analysen som begreppet förståelsearbete växte fram, ett 
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begrepp som sedermera har kommit att fylla en central funktion i 
analysen och i min förståelse av de ungas erfarenheter från skola, 
samhällsvård och vuxenblivande. 

Tolkningsintressen och analysnivåer 

Under hela analysarbetet har jag behållit ett erfarenhetsnära tolknings-
intresse (Geertz, 1976; Gustavsson & Bergström, 2004).  Genom de 
olika stegen i analysen har fokus dock alltmer förskjutits mot ett mer 
erfarenhetsöverskridande (teoretiskt) tolkningsintresse, det vill säga ett 
intresse för hur intervjupersonernas berättelser och erfarenheter kan 
förstås i ett vidare perspektiv – i relation till varandra, i relation till 
bredare kulturella tolkningsramar (diskursiva berättelser) och i relation 
till andra studier och vetenskapliga teorier som har intresserat sig för 
liknande fenomen (a.a.). Anders Gustavsson och Helena Bergström 
(2004) påpekar att dessa båda tolkningsintressen (det erfarenhetsnära 
och det erfarenhetsöverskridande) också kan betraktas som två skilda 
perspektiv – å ena sidan intervjudeltagarnas, å andra sidan forskarens 
och forskarsamhällets. Det erfarenhetsnära tolkningsintresset fokuserar 
på att ställa sig så nära studiedeltagarnas egna utkikspunkter som 
möjligt, med en strävan efter att beskriva och förstå världen så som den 
ter sig för dem utifrån den specifika situation som de just då befinner 
sig i. Det erfarenhetsöverskridande tolkningsintresset fokuserar istället 
på att i det specifika fallet till exempel finna generella mönster som kan 
överföras till andra liknande fall, eller på att i relation till tidigare 
kunskap visa nya möjliga mönster i människors erfarenheter och 
”vara-i-världen” (Gustavsson, 2004, s. 125). I min analys har det skett 
en kontinuerlig pendling mellan dessa båda tolkningsintressen, men 
med en tydlig rörelse från det erfarenhetsnära i analysens första steg till 
det erfarenhetsöverskridande i analysens slutskede. Även i slutanalysen 
är dock det erfarenhetsnära intresset närvarande på så sätt att jag hela 
tiden har behållit ett intresse för, och lagt stor vikt vid, varje 
intervjudeltagares specifika perspektiv och erfarenheter. 

I pendlingen mellan det erfarenhetsnära och det erfarenhets-
överskridande har jag kontinuerligt jämfört fallen både med varandra 
och med annan forskning av relevans för studien. I dessa jämförelser 
har successivt allt mer övergripande begrepp och tolkningar växt fram. 
Varje tolkning har systematiskt prövats mot alternativa sätt att förstå 
materialet. Tolkningar som har motsagts av en väsentlig information 
har förkastats eller vidareutvecklats. Här har jag dels tillämpat den 
regel som kan kallas för del-helhetsregeln och som innebär att en 
tolkning för att accepteras måste bekräftas av alla väsentliga delar i 
materialet, dels den koherensregel som riktas mot tolkningens inre 
logik och som innebär att tolkningar inte får uppvisa några interna 
motsägelser (jmf Gustavsson, 2000a, 2000b).  
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Utöver pendlingen mellan dessa tolkningsintressen rör sig analysen 
också ur ett livsberättelseperspektiv på flera nivåer. Den första nivån 
handlar om att synliggöra de strukturer och den sociala utsatthet som 
de unga befinner sig i och som de har att förhålla sig till i vardagen. 
Den andra nivån handlar om att belysa de erfarenheter som de unga 
har gjort i denna vardag, bland annat deras erfarenheter av att befinna 
sig i och hantera en ofta mångfasetterad social utsatthet. Den tredje 
nivån handlar om att belysa hur de fem intervjudeltagarna förstår sig 
själva med utgångspunkt i de liv de har levt och de erfarenheter de har 
gjort genom detta levda liv – det vill säga deras förståelsearbete. Dessa 
nivåer går naturligtvis inte att tydligt särskilja, men på ett övergripande 
plan kan man säga att den kartläggande aktstudie som presenteras i 
nästa kapitel i huvudsak fokuserar på den första analysnivån; genom 
att generera en översiktlig bild både av placerade tonåringars skolsituation 
och av socialtjänstens arbete med densamma bidrar studien med 
kunskap om några av de yttre förutsättningar som unga i samhällsvård 
har att förhålla sig till (dels i form av skolproblematik och 
diskontinuiteter i vardagliga hemmatillhörigheter, dels i form av 
socialtjänstens perspektiv på och arbete med dessa frågor). I analysen 
av de livsberättelser som presenteras i kapitel sex till nio sätts fokus 
både på frågor om de ungas skolsituation och skolerfarenheter och på 
frågor om deras vägar genom samhällsvården och skolan – mot en 
position som unga vuxna. Här är utgångspunkten ett aktörsperspektiv, 
det vill säga ett perspektiv som i första hand fokuserar på de ungas 
erfarenheter av att, utifrån sina särskilda positioner och sina särskilda 
livsvillkor, ta sig fram genom de strukturer som samhällsvården och 
skolan är den del av. De här fördjupande fallstudierna av fem 
livsberättelser rör sig framförallt inom ramen för den andra och den 
tredje analysnivån, i det att de både fokuserar på de ungas erfarenheter 
av att leva i och finna vägar genom skola och samhällsvård och på det 
förståelsearbete varigenom dessa erfarenheter förmedlas. Jag vill 
samtidigt betona att även om den första analysnivån inte står i fokus 
här betraktas ändå kunskapen om de strukturer som de unga har att 
förhålla sig till som relevant för hur deras aktörskap, deras erfarenheter 
och deras förståelsearbete gestaltar sig. Ett för avhandlingen särskilt 
viktigt bidrag är just att visa hur både stukturerna i sig, och de ungas 
förståelse av sig själva och sina liv i relation till de strukturer de har att 
förhålla sig till, skapar viktiga förutsättningar för deras möjligheter att 
tillvarata den potential att skydda eller kompensera för utsatthet i 
hemmet, som skoltillvaron och vuxenpositionen idealt kan erbjuda. 
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Framställningen 

Jag har valt att låta gestaltningen av de ungas livsberättelser röra sig 
runt en kronologisk struktur. Valet att strukturera analysen utifrån en 
(i huvudsak) kronologisk ordning bygger delvis på att även 
intervjuerna var uppbyggda på detta sätt. Även om vi under samtalens 
gång hoppade en del fram och tillbaka i tiden, var ändå tiden och 
händelsernas ordningsföljd någonting centralt som vi förhöll oss till i 
berättandet; som ett underlag för intervjuerna användes bland annat en 
tidslinje där centrala skol- och placeringshändelser var markerade. 
Valet av en kronologisk struktur faller också tillbaka på en strävan 
efter att skapa läsvänlighet och göra det lättare att följa med i 
berättelsen. Samtidigt har en viktig del i analysen varit att lyfta fram de 
centrala teman som framträder i varje livsberättelse och som kan 
betraktas som ett slags referenspunkter i förståelsen av berättelsernas 
olika delar (jmf Pérez Prieto, 2006a). I framställningen har det varit 
viktigt att även dessa teman får möjlighet att lysa igenom och ta plats. 
Därför har min ambition varit att låta kronologin fungera som en lös 
struktur, en ordning att hänga upp berättelsen på, men som samtidigt 
tillåter både tidsliga och rumsliga utsvävningar.  

Berättelsernas röster 

Flera författare förespråkar en presentation av livsberättelser som 
förstapersonsberättelser, där det subjekt vars liv berättelsen handlar om 
också får rollen av berättarröst (se t.ex. Atkinson, 2007; Ely, 2007). 
Detta ligger i linje med en tradition inom livsberättelseforskningen som 
strävar efter att ”ge röst” åt (framförallt) utsatta grupper i samhället. 
Flera forskare förhåller sig dock kritiska till denna ”röstgivande” 
tradition. Ivor Goodson och Pat Sikes (2001) menar att en uttalat 
röstgivande ambition dels riskerar att ge respondenterna falska för-
hoppningar om att deras bidrag kommer att göra en synbar skillnad 
för politisk förändring, dels (genom att framställa berättelsen som den 
genuina rösten från en utsatt grupp) riskerar att bidra till en förenklad 
och stereotyp bild av de människor som kan anses tillhöra denna 
grupp. Molly Andrews (2007) ställer sig kritisk till att överhuvudtaget 
definiera de människor vi intervjuar som ”röstlösa”. Hon menar att vi 
måste fråga oss ur vems synvinkel denna definition görs, och hon pekar 
på risken att framställningen av en berättelse som intervjupersonens 
”egen berättelse” kamouflerar ojämlikheter i forskningsrelationen där 
forskaren trots allt är den som sätter agendan både för intervjusamtalet 
och för studien som helhet.  

Vems röst som framträder i livsberättelsen hänger således också 
samman med vems berättelse forskningen kan sägas presentera. 
Goodson och Sikes (2001) betonar att berättandet under intervjusamtalet 
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alltid är en socialt delad handling mellan forskaren och den intervjuade 
där de tillsammans skapar en berättelse om den intervjuades liv, en 
berättelse som forskaren sedan för vidare i en ny form utifrån sina 
specifika forskningsintressen och teoretiska perspektiv (jmf även 
Holstein & Gubrium, 2003; Kvale & Brinkman, 2009; Pérez Prieto, 
2006a). Den nya berättelse som skapas av forskaren utgör på så sätt en 
möjlig rekonstruktion, som visserligen kan ge oss en viss kunskap om 
den intervjuades liv och erfarenheter, men som aldrig kan utgöra hans 
eller hennes ”rena” berättelse. 

Mot bakgrund av ovanstående diskussion har jag valt att låta 
berättarrösten i framställningen vara min, det vill säga forskarens. 
Genom detta vill jag tydliggöra min egen roll som textens författare. 
Samtidigt syftar studien i hög grad till att belysa intervjudeltagarnas 
erfarenheter och deras sätt att skapa mening kring och förstå sina levda 
liv. Intervjupersonerna har naturligtvis också under intervjusamtalen 
haft ett inflytande över vad som berättas och över hur deras liv och 
erfarenheter därmed kommer att gestaltas. En viktig strävan har därför 
varit att i framställningen också ge utrymme för de ungas bidrag till de 
berättelser som har växt fram och den kunskapsproduktion som 
intervjuerna har resulterat i (jmf Holstein & Gubrium, 2003). I 
framställningen strävar jag således efter en balans mellan att tydliggöra 
min röst som huvudförfattare och att ge läsaren en bild av de ungas 
röster och av hur berättelserna under intervjusamtalet har vuxit fram 
som en samkonstruktion (jmf Goodson & Sikes). Med detta i åtanke 
har jag valt att i presentationen av de respektive livsberättelseanalyserna 
också väva in omfattande utdrag från de transkriberade intervjuerna. 
Dessa transkriptioner utgör vad man kan kalla för ett slags råtolkningar 
(jmf Alvesson & Sköldberg, 2008). Det är transkriptionerna som 
huvudsakligen ligger till grund för min analys, och den omfattande 
presentationen av intervjuutdrag fyller därmed även funktionen av att 
göra såväl analysen som framställningen av studiens resultat mer 
genomskinliga (jmf Kvale & Brinkman, 2009). 
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Etiska ställningstaganden 

I genomförandet av studien har jag längs vägen ställts inför en mängd 
val av forskningsetisk karaktär och i det här avsnittet kommer jag att 
beskriva och diskutera de etiska ställningstaganden som dessa val har 
lett fram till. Studien som ligger till grund för avhandlingen har inte 
granskats av någon etikprövningsnämnd, detta då den inleddes före 
den 1 januari 2004, vilket var det datum då etikprövningslagen (2003:460) 
trädde i kraft23. I alla steg av avhandlingsarbetet har vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet, 2001) varit vägledande. 

Studien bygger huvudsakligen på material från upprepade intervjuer 
med fem ungdomar som alla skriftligen har givit sitt informerade 
samtycke till att delta. Alla intervjudeltagare finns också representerade 
i den aktstudie som presenteras i avhandlingens inledande del, och 
urvalet har gjorts med utgångspunkt från den information om de ungas 
skol- och placeringssituation som aktstudien gav. Jag har därför valt 
att i detta avsnitt samla beskrivningen av de etiska ställningstaganden 
som gjorts både i den förberedande aktstudien och i de fallstudier som 
utgör avhandlingens huvudsakliga empiri.  

Aktstudien 

I aktstudien har jag tagit del av socialtjänstakter för alla de ungdomar i 
fem kommuner som under 2003 placerades i samhällsvård. Akterna 
har jag fått tillgång till genom socialsekreterare i varje kommun och 
ansökan om att ta del av akterna har beviljats av respektive kommuns 
socialchef24. Akterna har lästs på respektive socialkontor, och akterna 
har inför läsningen plockats fram av ansvarig gruppledare eller 
handläggande socialsekreterare i varje ärende. Från varje akt har 
uppgifter av intresse för studien nedtecknats i ett separat dokument för 
var och en av de ungdomar som ingick i studien. Dessa dokument har 
förvarats i låsta dokumentskåp på min arbetsplats.  

Inför läsningen av akterna har informerat samtycke inhämtats från 
gruppledare för de socialsekreterargrupper som berördes av insamlingen. 
Representanter för dessa grupper har också ingått i en referensgrupp 
som vid ett antal tillfällen under avhandlingsarbetet har träffats för att 
fortlöpande ges möjlighet att ta del av och diskutera information om 
studiens framskridande. När en preliminär sammanställning och analys 
av aktstudien var färdig bjöds alla socialsekreterare från de berörda 

                                                
23 Under 2003 skrevs en projektplan för studien. Vidare inleddes ett samarbete med 
representanter för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i de berörda kommunerna, 
och inom ramen för detta samarbete träffades muntliga överenskommelser om studiens 
genomförande i dessa kommuner. 
24 Detta med undantag från en av kommunerna där ansökan istället beviljades av chefen 
för socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. 
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socialsekreterargrupperna in till ett seminarium kring detta. Samtycke 
inhämtades inte från de berörda ungdomarna och deras föräldrar, detta 
då inga uppgifter från aktstudien skulle redovisas på individnivå. 

Vid bearbetningen och redovisningen av materialet har alla uppgifter 
avidentifierats. Materialet redovisas huvudsakligen kvantitativt vilket 
ytterligare försvårar igenkänning av de individer som ingår i studien. 

Kontakten med intervjupersonerna 

Kontakten med intervjudeltagarna har etablerats genom deras 
socialsekreterare på så sätt att socialsekreteraren först informerade dem 
om studien innan de, efter att ha uttryckt ett intresse för att delta, 
kontaktades av mig. Vid min första kontakt med var och en av de fem 
ungdomarna berättade jag återigen vad studien handlade om, vad ett 
deltagande skulle innebära samt att deltagandet var frivilligt och att det 
står fritt för alla deltagare att när som helst avbryta sitt deltagande. 
Därefter bokade vi in en tid för en första intervju, och detta första 
intervjutillfälle inleddes sedan med att jag återigen gick igenom 
informationen om studien och villkoren för ett deltagande, varefter jag 
och studiedeltagaren båda skrev under en överenskommelse om 
deltagande i studien25. På detta dokument fanns även mina kontakt-
uppgifter samt en hänvisning till de lagar som reglerar den sekretess jag 
som forskare är bunden till. 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 
2001) rekommenderas informerat samtycke även från föräldrar när det 
gäller barn och ungdomar under 15 år. Då alla intervjudeltagare vid 
intervjutillfället var över 15 år har inget sådant samtycke inhämtats. 
Däremot var planen från början att skriftligen informera föräldrarna 
om de ungas deltagande. Efter mitt första möte med var och en av de 
fem ungdomarna valde jag dock, utifrån deras önskemål, att inte heller 
informera föräldrarna. Jag gjorde här bedömningen att de ungas rätt 
till integritet gentemot sina föräldrar vägde tyngre än föräldrarnas rätt 
till information. En viktig aspekt i bedömningen var att ingen av de 
fem studiedeltagarna vid något av intervjutillfällena längre bodde 
tillsammans med sina föräldrar, att de alla hade en mer eller mindre 
komplicerad och konfliktfylld relation till föräldrarna samt att de alla 
under den tid som studien pågick även passerade myndighetsåldern. 

Utöver de fem ungdomarna har jag också intervjuat andra personer 
som har haft ett inflytande över deras skolsituation under deras tid i 
samhällsvård, framförallt lärare och socialsekreterare. Ungdomarna 
har själva fått föreslå och godkänna de personer som har kontaktats 
för intervju. I samband med detta har jag informerat ungdomarna om 
risken att de personer som vet om att de deltar i studien, trots 

                                                
25 Se bilaga 
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avidentifiering av allt presenterat material, ändå kan komma att känna 
igen dem i presentationen av studien – detta eftersom antalet deltagare 
i studien är så få. Från dessa övriga intervjupersoner har informerat 
samtycke inhämtats muntligen, först vid ett inledande telefonsamtal 
och sedan på nytt vid själva intervjutillfället. 

Avidentifiering och förvaring av material 

Avhandlingen bygger på detaljerade fallstudier av fem unga 
människors livsberättelser. Att med den utgångspunkten avidentifiera 
materialet så att studiens deltagare inte ska gå att känna igen, och 
samtidigt ge en rättvisande beskrivning och analys av deras personliga 
berättelser, har varit en utmaning som också har krävt en del 
kompromisser mellan individskyddskravet och forskningskravet 
(Vetenskapsrådet, 2001). I studiens inledning har därför alla intervju-
deltagare informerats om att materialet kommer att avidentifieras, men 
att personer i deras omgivning som vet om att just de är en av 
deltagarna i studien ändå kan komma att känna igen dem.  

Avidentifieringen har gått till så att alla namn på personer och 
platser har förändrats. Utöver det har flera detaljer gällande de 
enskilda deltagarna och deras liv antingen uteslutits eller förändrats. I 
de fall som detaljer har förändrats har det gjorts efter bedömningen att 
denna förändring inte gör någon nämnvärd skillnad för analysen. Jag 
har medvetet valt att inte ge några detaljerade beskrivningar av de 
ungas familjeförhållanden, detta dels med tanke på att uppgifter om 
barn och ungas hemförhållanden i vissa fall kan bedömas som mer 
känsliga än uppgifter om förhållanden i skolan, dels på grund av att 
avhandlingsprojektet från början hade tydligare fokus på de ungas 
skolsituation och skolerfarenheter och att det därmed var denna 
beskrivning av vad studien handlade om som intervjudeltagarna fick ta 
del av när de gav sitt informerade samtycke till att delta. 

Precis som i aktstudien har allt icke-avidentifierat intervjumaterial, 
samt alla personuppgifter och kontaktuppgifter till intervjupersonerna, 
förvarats i ett låst dokumentskåp på min arbetsplats.  

Känsliga uppgifter 

Uppgifter om de fem ungdomarna, som jag har fått från annat håll än 
genom intervjuer med de unga själva (till exempel genom akter eller 
genom intervjuer med övriga intervjupersoner) har behandlats med 
försiktighet i alla skeden av avhandlingsarbetet. Under mina intervjuer 
med ungdomarna har jag i vissa fall ställt frågor om uppgifter som 
andra intervjupersoner har introducerat, för att på så sätt få hör deras 
egen beskrivning av den aktuella händelsen eller förhållandet som 
uppgiften gäller. I de fall då uppgifter från andra intervjupersoner eller 
dokument har bedömts som känsliga har jag dock valt att helt bortse 



 81 

från dem både under intervjuerna med ungdomarna och i analysen av 
resultatet. Den bedömningen grundar sig i ställningstagandet att de 
unga själva ska få avgöra vilken information om dem och deras liv som 
de vill ge mig tillgång till. Som en konsekvens av detta har jag alltså i 
bearbetning, analys och framställning av materialet endast behandlat 
information om händelser och förhållanden som de unga själva har 
berättat om eller kommenterat under våra intervjuer. Som jag tidigare 
har nämnt skedde också vid ett av intervjutillfällena med respektive 
deltagare en mer ingående återkoppling, där de muntligen eller 
skriftligen fick ta del av en sammanfattning av vad som hade 
framkommit under våra intervjuer. På så sätt fick de unga tillfälle att 
själva skaffa sig en uppfattning om den samlade information som jag 
hade att bygga min analys på, samtidigt som de gavs en möjlighet att 
bekräfta eller dementera ”riktigheten” i de uppgifter som den 
sammanfattande beskrivningen byggde på. 

Tolkningsföreträde 

Vid studier av människors erfarenheter kan frågan om vem som har 
tolkningsföreträde betraktas som central. Tidigare i det här kapitlet 
förde jag ett resonemang om hur ambitionen att ”ge röst” åt dem man 
studerar har haft en stark tradition inom livsberättelseforskningen och 
hur flera författare har kommit att kritisera denna röstgivarambition 
(se avsnittet om framställning). Mitt val att som forskare tydligt träda 
fram som berättarröst i de empiriska delarna, samtidigt som intervju-
personernas röster och aktiva deltagande i kunskapsproduktionen 
också lyfts fram och ges utrymme i texten, kan utifrån detta resonemang 
även betraktas som ett etiskt ställningstagande (jmf Goodson & Sikes, 
2001). Med detta ställningstagande vill jag betona att jag som forskare 
är att betrakta som avsändare till och uttolkare av de livsberättelser 
som presenteras i studien, samtidigt som jag i denna uttolkning strävar 
efter en presentation som också lyfter fram och försöker förstå intervju-
deltagarnas egna erfarenheter och tolkningar av sina liv. 
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5. Skolsituationen för 87 ungdomar i samhällsvård 

– en kartläggning 

I det här kapitlet presenteras en kartläggande aktstudie gällande de 87 
ungdomar från fem storstadskommuner, som under 2003 placerades i 
samhällsvård. Kapitlet bidrar dels till att ge en översiktlig bild av hur 
skolsituationen för samhällsvårdade ungdomar kan se ut, dels till att ge 
ett bredare samhällsperspektiv på de mönster som synliggörs i de mer 
fördjupande fallstudierna av fem ungdomars livsberättelser. Aktstudien 
ligger även till grund för urvalet av intervjupersoner till dessa 
fallstudier. Genom att kontinuerligt lyfta fram fallstudieungdomarna 
redan här bidrar kapitlet också till en inramning av de livsberättelser 
som i de efterföljande kapitlen står i fokus. Livsberättelserna kan 
betraktas som exempel på hur samhällsvårdade unga själva förhåller 
sig till den typ av diskontinuiteter i hem och skola, som i aktstudien 
framträder som ett generellt mönster. Som en introduktion till hur 
sådana mönster av diskontinuiteter kan se ut för den enskilde individen 
inleder jag det här kapitlet med en kort presentation av fallstudie-
ungdomarna. Varje presentation utgår från en figur där formella 
diskontinuiteter i de ungas skol- och hemsituation har markerats. 
Figurerna är byggda kring de tidslinjer som delvis har fungerat som 
underlag både för intervjuerna och för analysen av fallen (se kapitel fyra).  

Fem diskontinuitetslinjer 

De intervjuade ungdomarna har i presentationen av studien fått namnen 
Anna, Therese, Kristian, Magnus, och Johanna. De placerades alla för 
första gången i samhällsvård när de var mellan 12 och 16 år. 
Diskontinuitetslinjerna sträcker sig från det första tillfället då var och en 
av dem placerades i samhällsvård, till dess att deras kontakt med 
socialtjänsten och/eller deras utbildning i grund- och gymnasieskola 
avslutades. Linjerna omfattar således en längre tidsperiod än det år som 
aktstudien är begränsad till. Figurerna och de kortfattade texter som 
följer i anslutning till dem lyfter särskilt fram sådana formella dis-
kontinuiteter som består i att de unga har bytt skola eller boendemiljö. I 
de livsberättelser som presenteras i efterföljande kapitel framstår dessa 
diskontinuiteter inte alltid som lika centrala, men de kan ändå betraktas 



 84 

som en viktig bakgrund till de ungas förståelsearbete samt till de 
erfarenheter av kontinuitet och diskontinuiteter som framträder i livs-
berättelserna. 
 
Figur 1. Diskontinuiteter i Annas skol- och placeringshistoria 
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Anna placerades som 14-åring på ett behandlingshem för ungdomar. 
Under de närmaste åren efter det kom hon vid flera tillfällen att flytta 
fram och tillbaka mellan sin familj och olika former av samhällsvård. 
Placeringarna hade sin grund både i Annas egna svårigheter och i 
hennes familjesituation. Såväl i högstadiet som i gymnasiet hade Anna 
en hög frånvaro i skolan och under långa perioder gick hon inte i 
skolan alls. Under Annas två första placeringsperioder fick hon 
undervisning i anslutning till respektive behandlingsinstitution, vilket 
vid det första tillfället även innebar ett avbrott från de ordinarie 
grundskolestudierna. Anna avslutade grundskolan utan fullständiga 
betyg. Under sin andra period på behandlingshem läste hon in sina 
grundskolebetyg och i samband med att placeringen avslutades började 
hon på gymnasiet. Anna hoppade av och återupptog sina gymnasiestudier 
vid två tillfällen och fick under en kortare period även undervisning i 
anslutning till en dagverksamhet. Hon avslutade så småningom sin 
gymnasieutbildning med godkända betyg och påbörjade därefter 
högskolestudier. 
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Figur 2. Diskontinuiteter i Therese skol- och placeringshistoria 
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Therese placerades som 13-åring i ett jourhem. Under sin tonårstid 
kom hon vid ett flertal tillfällen att flytta fram och tillbaka mellan 
ursprungsfamiljen och olika dygnsplaceringar, och hon stannade aldrig 
mer än några månader på samma ställe. När Therese så småningom 
avslutade kontakten med socialtjänstens barn- och familjeenhet hade 
hon sex placeringsperioder bakom sig. Den övervägande orsaken till 
placeringarna var konflikter i hemmet. Therese skolfrånvaro var hög 
både under högstadiet och gymnasiet, och hon avslutade grundskolan 
utan fullständiga betyg. De upprepade diskontinuiteterna i hemsituationen 
medförde också ett flertal skolbyten eller kortare skolavbrott. Under 
högstadietiden var Therese skolgång organiserad vid tre olika skolor 
och hon bytte undervisningsgrupp vid sammanlagt fem tillfällen. Under 
de två år som hon studerade vid gymnasiets individuella program bytte 
hon undervisningsgrupp och skola vid två tillfällen. Hon studerade 
därefter ett och ett halvt år vid ett nationellt gymnasieprogram, innan 
hon hoppade av skolan för att börja arbeta.  
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Figur 3. Diskontinuiteter i Kristians skol- och placeringshistoria 
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Kristian placerades i ett jourhem som 15-åring efter långvariga 
konflikter i hemmet. Under de närmaste två åren kom Kristian att 
placeras i ytterligare tre olika jourhem/familjehem och däremellan bo 
en period hos en kompis, för att som 17-åring slutligen flytta till en 
egen lägenhet. Kristians skolfrånvaro var mycket hög under hela 
högstadiet och vid tiden för placeringstillfället hade han inte varit i 
skolan på flera månader. Formellt befann han sig i slutet av sin sista 
termin i nian, men han hade inte betyg i någon grundskolekurs. I 
samband med den första jourplaceringen skrevs Kristian in i en 
dagverksamhet där han fick undervisning för att läsa in sina grund-
skolebetyg. Han blev kvar i denna dagverksamhet under två och ett 
halvt år, till dess att kontakten med socialtjänsten avslutades. Under 
perioden i dagverksamheten nådde Kristian vissa framgångar i 
skolarbetet, men var fortfarande inte färdig med grundskolebetygen 
när skolgången avslutades.  
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Figur 4. Diskontinuiteter i Johannas skol- och placeringshistoria 
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Johanna placerades som 17-åring i ett familjehem. Den huvudsakliga 
orsaken till placeringen var konflikter i hemmet, men även de 
förbättrade möjligheter att genomföra sina gymnasiestudier som en 
lugnare hemsituation kan medföra lyftes fram som ett argument för 
placeringsinsatsen. Johanna tillhör därmed den (fåtaliga) grupp vars 
skolsituation också utgör en del av placeringsmotivet. Vid tiden för 
placeringstillfället hade Johannas gymnasiestudier på ett nationellt 
program sedan en tid brutit samman, och i samband med att 
placeringen inleddes började hon om sin gymnasieutbildning i en annan 
skola. Hon gick därefter kvar i samma skola till dess att hon tre år 
senare tog studenten. Under det sista gymnasieåret bröt placeringen 
samman. Johanna flyttade då hem till sin pojkvän och därefter tillbaka 
till sin ursprungsfamilj där hon bodde kvar under den återstående tiden 
av sin gymnasieutbildning. 
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Figur 5. Diskontinuiteter i Magnus skol- och placeringshistoria 
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Magnus placerades som 12-åring i ett familjehem på grund av 
bristande omsorg i hemmet. Efter två år bröt placeringen samman och 
Magnus flyttade till ett nytt familjehem där han var fortsatt placerad 
fram tills att han var färdig med sin gymnasieutbildning. Magnus 
fortsatte under båda placeringarna i samma skola som han hade gått i 
sedan tidigare och han följde därmed samma klass under hela sin 
grundskoletid. Han avslutade grundskolan med godkända betyg och 
påbörjade därefter en nationell gymnasieutbildning som han fullföljde 
utan avbrott. Magnus är således den enda av de fem ungdomarna i 
fallstudierna som inte har varit med om några oplanerade diskontinuiteter 
i skolan.  
 

Med detta lämnar jag för en stund de fem fallstudieungdomarna för att 
istället ge en mer övergripande beskrivning av skol- och placerings-
situationen för alla de ungdomar vars akter ingår i kartläggningen. 
Genom kapitlet kommer jag dock kontinuerligt att återkomma till och 
lyfta fram de fem fallstudieungdomarna, för att på så sätt visa hur var 
och en av dem placerar in sig i relation till det mer övergripande 
aktmaterialet. 
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Ungdomarna i aktstudien 

Inledningsvis presenteras en översiktlig bild av vilka ungdomar som 
placerades i samhällsvård, vilken form av samhällsvård de placerades i 
samt på vilka grunder placeringarna gjordes. 
 
Tabell 1. Ungdomarna och deras placeringar. Antal och andel (%). N=87 

 Antal Andel (%) 
Kön    
Flickor 49 56 
Pojkar 38 44 

Ålder vid placeringstillfället    
Skolpliktiga (c:a 13–15 år) 45 52 
Ej skolpliktiga (c:a 16–20 år) 42 48 

Utbildning vid placeringstillfället    
Ej avklarad grundskola 60 69 
Avklarad grundskola  23 26 
Uppgift saknas 4 5 

Placeringsform   
Familjehem 55 63 
Institution 32 37 

Placeringsorsak    
Eget beteende  38 44 
Konflikter/sammanbrott  29 33 
Utsatthet i hemmet 20 23 
 

I de fem kommuner som har studerats placerades ungefär lika många 
pojkar som flickor. Fördelningen var jämn även mellan skolpliktiga 
och ej skolpliktiga ungdomar, det vill säga mellan ungdomar som 
befann sig i högstadie- respektive gymnasieålder. Definitionen av 
skolplikt är här densamma som i skollagen (1985:1100, kap. 3, § 7 och 
§ 10)26, vilket innebär att skolplikten inträder vid höstterminens start 
det kalenderår då barnet fyller sju år och upphör vid utgången av 
vårterminen det kalenderår då barnet fyller 16 år. Skolplikten styrs 
alltså av de ungas ålder, vilket innebär att en ung person alltså kan 
upphöra att vara skolpliktig utan att nödvändigtvis ha avslutat sina 
grundskolestudier. Valet att låta variabeln skolpliktig/ej skolpliktig 
utgöra måttet för ålder, istället för att till exempel använda variabeln 
13–15 år respektive 16–20 år, har gjorts utifrån antagandet att frågan 
om huruvida den unga fortfarande är skolpliktig sannolikt är mer 
avgörande både för hur skolgången ser ut vid placeringstillfället och för 

                                                
26 En ny skollag (2009:1038) trädde i kraft den 1 mars 2010. Då materialet i aktstudien 
berör förhållanden under 2003 har jag dock valt att i det här kapitlet istället referera 
till den skollag (1985:1100) och de bestämmelser som gällde då. 
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vilka planer som görs för den framtida skolgången, än frågan om 
huruvida han eller hon har hunnit fylla 16 år. 

I akten angavs ofta flera anledningar till att en placering inleddes. Jag 
har här skapat variabler utifrån en indelning i tre övergripande kategorier 
av placeringsorsaker med utgångspunkt från om placeringen huvud-
sakligen motiverades av 1) den ungas eget beteende; 2) konflikter i 
hemmet eller placeringssammanbrott; 3) utsatthet i hemmet exempelvis 
genom bristande omsorg eller övergrepp. I jämförelse med placerings-
orsaker som hade att göra med den ungas eget beteende eller med 
konflikter mellan den unga och vårdgivaren var andelen placeringsorsaker 
som hade att göra med den ungas utsatthet i hemmet relativt låg. Det 
här kan sannolikt hänföras till att det är just ungdomar som har 
studerats – hade man tittat på placeringar av både barn och ungdomar 
hade bilden förmodligen sett annorlunda ut – med en större andel 
placeringar på grund av utsatthet i hemmet (jmf Vinnerljung et al., 
2001; Wiklund, 2006; Östberg, 2010). 

Jag skulle här särskilt vilja peka på hur de fem fallstudieungdomarna 
placerar sig i tabellen. Alla fem fallstudieungdomar placerades det 
aktuella året i familjehem, även om Anna vid ett tidigare tillfälle och 
Therese vid ett senare tillfälle också har varit placerade på institution. 
För Johanna, Therese och Kristian var det huvudsakliga motivet till 
placeringen att det förekom konflikter i hemmet, för Magnus var det 
en mer uttalad utsatthet i hemmet, medan det för Anna var en egen 
problematik i kombination med utsatthet i hemmet. Johanna och Anna 
var färdiga med sin grundskoleutbildning vid placeringstillfället. 
Magnus och Therese var fortfarande skolpliktiga, och Kristian hade 
nyligen avslutat nionde klass utan fullständiga grundskolebetyg. 

Skolsituationen vid placeringstillfället 

I 83 av de 87 utredningarna fanns det beskrivningar av de ungas aktuella 
skolsituation vid tiden för det första placeringstillfället27. Den vanligaste 
beskrivningen bestod av uppgifter om hur skolgången var organiserad. 
Det kunde exempelvis röra sig om namnet på den ungas skola eller 
andra uppgifter om den aktuella skolformen. Många beskrivningar av 
den aktuella skolsituationen innehöll också uppgifter om ”hur det gick” 
för den unga i skolan vid tiden närmast före placeringen. Tabellen nedan 
visar en uppdelning av å ena sidan de fall där det fanns uppgifter om en 
problematisk skolsituation, å andra sidan de fall där det fanns uppgifter 
om att skolsituationen (i någon mån) var välfungerande. 

                                                
27 Med det första placeringstillfället åsyftas här (liksom hädanefter i kapitlet) det första 
tillfället för varje ungdom som en placering i samhällsvård inleddes, under den tidsperiod 
som aktmaterialet täcker in. 
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Tabell 2. Uppgifter om skolproblematik/välfungerande skolsituation vid 
tiden närmast före placeringstillfället. Antal och andel (%). N=87 

 Antal Andel (%)  
Aktuell skolproblematik  59 68 
varav noteringar om skolproblem 41 47 
varav ingen skolgång 18 21 

Välfungerande skolsituation 11 13 
Övriga 17 19 

 

För 11 ungdomar fanns uppgifter som pekade mot en välfungerande 
skolsituation, medan det för 59 ungdomar fanns uppgifter om någon 
typ av skolproblematik vid tiden närmast före placeringstillfället28. Här 
bör noteras att jag i analysen har valt att även kategorisera uppgifter 
om att ungdomen inte hade någon skolgång alls som en typ av 
skolproblematik. En invändning mot detta kan vara att det för de ej 
skolpliktiga ungdomarna inte med automatik kan betraktas som ett 
problem att inte ha någon skolgång. Vid en närmare titt på denna 
grupp (och här följer siffror som inte syns i tabellen) visar det sig dock 
att en majoritet (10 av 18) av dem som inte gick i skolan ännu inte var 
färdiga med sina grundskolebetyg, och att en tredjedel (6 av 18) hade 
påbörjat men inte avslutat gymnasiet29. För alla utom två fanns 
dessutom anteckningar om tidigare skolproblematik under perioder då 
de hade gått i skolan och för drygt hälften fanns anteckningar om 
tidigare problem med hög frånvaro. Hela gruppen gjorde dessutom 
försök att återuppta sin skolgång under det första året efter 
placeringstillfället. Därmed kan man anta att skolgången för de här 
ungdomarna inte var avslutad i egentlig mening, utan istället av olika 
anledningar avbruten i förtid.  

Beskrivningar av en problematisk skolsituation 

Utöver de 18 ungdomar som inte hade någon skolgång alls vid tiden 
närmast före placeringstillfället fanns det för 41 ungdomar uppgifter 
om någon annan typ av skolproblematik. Här skulle jag vilja dröja 
kvar en stund vid att närmare beskriva dessa olika typer av skol-
problematik var för sig; även här följer därför vissa siffror i texten som 
inte är definierade i tabellen – ett presentationsförfarande som jag 
genomgående använder i det här kapitlet.  

För 24 ungdomar fanns det uppgifter om hög frånvaro i skolan, 
vilket gjorde detta till den vanligast förekommande skolproblematiken 
som beskrevs i akterna. Slår man ihop denna grupp med de som inte 
hade någon skolgång alls (18 ungdomar) visar det sig alltså att mer än 

                                                
28 Med tiden närmast före placeringstillfället åsyftas här uppgifter om skolsituationen 
som inte sträcker sig längre tillbaka än den senaste skolterminen. 
29 För övriga två ungdomar i denna grupp finns inga uppgifter om utbildningsnivå. 
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hälften av de unga vid placeringstillfället antingen beskrevs vara utan 
skolgång eller ha en hög skolfrånvaro. Utöver uppgifter om hög 
frånvaro fanns det exempelvis uppgifter om att de unga hade ofullständiga 
betyg, att de var inblandade i konflikter i skolan eller att de uppvisade 
koncentrations- eller inlärningssvårigheter.  

Den skolproblematik som beskrevs i akterna rörde sig framförallt om 
ungdomarnas skolgång och kunskapsinhämtning och handlade endast i 
mindre utsträckning om deras sociala situation eller trivsel i skolan. 
Endast i nio fall fanns det uppgifter om skolproblematik som var direkt 
kopplad till den ungas sociala situation i skolan. I de flesta fall rörde 
det sig här om tydligt definierade konfliktsituationer, antingen genom 
uppgifter om ett aggressivt eller hotfullt beteende gentemot andra 
elever och lärare eller genom uppgifter om att den unga själv blev 
utsatt för mobbning. I några fall förekom mer diffusa noteringar om 
den ungas svårigheter i det sociala samspelet i skolan. I ett fall fanns 
det exempelvis uppgifter om problem med att den unga på rasterna 
hade ”svårt att läsa av de andra elevernas signaler”, och i ett annat fall 
fanns uppgifter om svårigheter att umgås med andra elever där den 
unga ansågs ”ta på sig ett negativt ledarskap”. 

Beskrivningar av en välfungerande skolsituation 

För 11 ungdomar fanns uppgifter som pekade mot en välfungerande 
skolsituation vid tiden närmast före placeringstillfället. Det vanligaste 
uttrycket för en välfungerande skolsituation (som förekom i sju akter) 
bestod av noteringar om att skolan ”fungerar bra” eller att det ”går 
bra” i skolan. För fem ungdomar fanns noteringar om att de var 
duktiga eller ambitiösa i skolan, att de ”sköter skolan bra” eller att 
skolan var viktig för dem. För två ungdomar fanns noteringar om att de 
trivdes i skolan. I flera fall fanns uppgifter om en tidigare skolproblematik 
som det välfungerande i den nuvarande skolsituationen kontrasterades 
emot. Fyra ungdomar uppgavs tidigare ha varit utsatta för mobbning i 
skolan och tre ungdomar uppgavs ha haft andra typer av skolproblem 
som snarare var relaterade till inlärningen eller till det egna beteendet. 

För alla de ungdomar vars skolsituation beskrevs som välfungerande 
fanns dokumenterade planer för hur skolgången skulle organiseras 
under placeringen och för nio av dem var planerna så pass detaljerade 
att det fanns uppgifter om vilken skola de skulle gå i. För sex 
ungdomar fanns även tydliga kunskapsmässiga mål, som i de flesta fall 
handlade om att slutföra en pågående utbildning, men som ibland även 
innefattade planer för vidare studier eller arbeten. Detta – att det för de 
ungdomar som beskrevs ha en välfungerande skolsituation också fanns 
så pass välformulerade mål och planer för skolgången under placeringen 
– är intressant i relation till hur förekomsten av mål och planer såg ut 
för hela gruppen. Som vi senare ska se visar det sig att sådana mål 
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och/eller planer var minst vanligt förekommande för de ungdomar som 
i akten beskrevs ha en aktuell skolproblematik. 

Av de fem fallstudieungdomarna var Magnus den enda vars 
skolsituation beskrevs som välfungerande vid tiden närmast före 
placeringstillfället. För de övriga fyra fanns det i alla akter uppgifter 
om hög frånvaro och i vissa fall även andra typer av skolproblematik 
så som konflikter i skolan eller bristande stöd i skolarbetet.  

Skolsituationen som motiv till placering  

Skolsituationen utgjorde aldrig något huvudsakligt motiv för placering i 
samhällsvård, men för tio ungdomar nämndes ändå skolsituationen som 
en del av motivet för placeringsinsatsen. För åtta av dem fanns det också 
någon typ av aktuell skolproblematik beskriven, men skolproblematiken 
uttrycktes inte nödvändigtvis som särskilt allvarlig, och för de två som 
inte uppgavs ha någon skolproblematik beskrevs skolsituationen istället 
som välfungerande.  

I tre fall uttrycktes en direkt oro för den ungas skolsituation, en oro 
som ofta också var kopplad till en mer allmän oro för hans eller hennes 
livsstil eller beteende. I placeringsmotivet för en av dessa ungdomar stod 
det: 

”Sammantaget visar [namn] ett mycket destruktivt beteende i form av 
vagabonderande, skolproblem, begynnande kriminalitet, destruktivt 
beteende samt en egen svaghet när det gäller att hävda egna krav och 
sätta gränser”.  

Skolproblematiken utgjorde alltså i det här fallet ett led i raden de av 
problem som sammantaget konstruerar bilden av ett destruktivt beteende 
– det som i sin tur har motiverat en dygnsvårdsinsats. 

I ytterligare fem fall uttrycktes visserligen också en oro för de ungas 
skolsituation men här berörde oron främst hemmets bristande förmåga 
att stötta dem i skolarbetet eller att erbjuda dem en lugn och trygg 
miljö som kunde skapa bättre förutsättningar för deras skolarbete. Det 
som var gemensamt för de unga i denna grupp var att det i 
beskrivningen av deras skolsituation uttrycktes en förhoppning om att 
denna kunde förbättras – kanske till och med fungera riktigt bra – med 
hjälp av det sociala stöd och den lugnare livssituation som placeringen 
förväntades innebära. Skolan framstod för flera av de här ungdomarna, 
liksom för de båda med en välfungerande skolsituation, som någonting 
viktigt och angeläget. 

Bland fallstudieungdomarna hör Kristian och Johanna till dem vars 
placering till viss del motiveras av den tidigare skolsituationen. I deras 
fall utgjorde konflikter i hemmet det huvudsakliga placeringsmotivet. 
För Johanna uttrycktes dock i samma veva en oro för att hon, på grund 
av den konfliktfyllda hemsituationen, hade svårt att klara av skolan; i 
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motivet till placeringen står det att Johanna själv önskar flytta till en 
annan familj för att få lugn och ro och en chans att klara av sina 
studier. För Kristian uttrycktes det i motivet till placeringen en oro över 
hans höga skolfrånvaro, och ett uttryckligt mål med placeringen var att 
han skulle bli färdig med sina grundskolestudier. 

Mål och planer för skolsituationen vid placeringstillfället 

Mot bakgrund av att skolsituationen för så många av ungdomarna 
beskrevs som problematisk i den aktdokumentation som låg till grund 
för placeringsinsatserna, kan det vara intressant att även titta på hur 
socialtjänsten i samband med dessa placeringar planerade för de ungas 
fortsatta skolsituation. För en majoritet av de ungdomar som 
placerades fanns det i akten dokumenterade kunskapsmål och/eller 
dokumenterade planer för hur skolsituationen skulle se ut under 
placeringen30. Jag har tidigare antytt ett mönster av hur socialtjänsten i 
samband med placeringarna tycks ha lagt större vikt vid skolsituationen 
för de ungdomar som beskrevs ha en välfungerande skolsituation, än 
för dem vars skolsituation beskrevs som problematisk. I följande tabell 
redovisas detta mönster närmare. 

 
Tabell 3. Förekomst av dokumenterade mål/planer i relation till uppgifter 
om skolproblematik/välfungerande skolsituation vid placeringstillfället. 
Antal. N=87 
 Mål/planer 

N=62 
Inga mål/planer 

N=25 
Totalt 

Aktuell skolproblematik  38 21 59 
varav noterade skolproblem 27 14 41 

varav ingen skolgång 11 7 18 

Välfungerande skolsituation 11 0 11 
Övriga 13 4 17 

 

                                                
30 Totalt fanns det dokumenterade mål och/eller planer för 62 av de 87 ungdomarna. 

Ett kunskapsmål kunde exempelvis bestå av att ungdomen under placeringstiden 
förväntades läsa färdigt en viss utbildning eller få godkända betyg i vissa ämnen. De 
dokumenterade planerna såg väldigt olika ut och innefattade alltifrån detaljerade planer 
för hur ungdomens skolgång skulle organiseras till mindre specifika anteckningar om 
att ungdomen ska gå i skola, ges möjlighet till skolgång, eller stöttas i sitt skolarbete. I 
vissa fall sker placeringar akut utan att utredning och vårdplan har hunnit färdigställas. 
Hänsyn har därför tagits även till de planer och kunskapsmål som finns dokumenterade i 
den färdiga utredning och vårdplan som i de fallen kan ha sammanställts efter det 
akuta placeringstillfället. Det som här definieras som kunskaps-mål och planer för 
skolsituationen i anslutning till placeringstillfället innefattar således även de mål och 
planer för skolsituationen som förekommer i den mer genomarbetade planering för 
ungdomens vård och boende som presenteras i den färdiga utredningen och 
vårdplanen. 
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För 27 av de 41 ungdomar som i akten beskrevs ha en problematisk 
skolsituation fanns det i anslutning till placeringstillfället dokumenterade 
kunskapsmål och/eller planer för hur skolgången skulle organiseras 
under placeringen. Av de 18 ungdomar som inte hade någon skolgång 
fanns det motsvarande mål/planer för 11 ungdomar. Detta kan jämföras 
med dem som vid placeringstillfället beskrevs ha en välfungerande skol-
situation, där det (som tidigare nämnts) i alla akter fanns dokumenterade 
mål och/eller planer för skolsituationen.31 

Det kan tyckas anmärkningsvärt att det för en så stor del av de 
ungdomar som (enligt deras socialtjänstakter) hade en aktuell skol-
problematik samtidigt saknades planer för deras fortsatta skolgång 
under placeringen. Särskilt anmärkningsvärt är detta för de ungdomar 
som vid placeringstillfället fortfarande var skolpliktiga och/eller 
fortfarande inte hade avslutat sin grundskoleutbildning. Här kan 
nämnas att av de 21 ungdomar som både hade en dokumenterad 
skolproblematik och saknade dokumenterade planer för skolgången 
var 13 fortfarande inte färdiga med sin grundskoleutbildning. För de 
här ungdomarna borde det vara av särskild vikt att socialtjänsten, med 
hjälp av den (förhoppningsvis) stabilare livssituation och det ökade 
vuxenstöd som en placering kan innebära, tog fasta på möjligheten att 
ge dem stöd för att läsa in sin grundskolekompetens. 

Tidigare forskning har bland annat lyft upp hur skolan för socialt 
utsatta barn och ungdomar både kan fungera som en möjlig risk och 
som ett möjlig skydd beroende på hur skolsituationen ser ut (se t.ex. 
Egelund och Hestbæk, 2003; Fletcher, 1993; Gilligan, 1998). Det 
faktum att det lades så stor vikt vid planeringen av skolsituationen för 
de ungdomar som redan hade en till synes välfungerande skolsituation 
kan tyda på att även socialtjänsten har uppmärksammat skolan som ett 
möjligt skydd för socialt utsatta barn och unga, det vill säga en resurs 
att ta fasta på när skolsituationen upplevs som positiv. Däremot tyder 
resultatet på att socialtjänsten inte lade lika stor vikt vid den ökade risk 
som en problematisk skolsituation kan innebära. En möjlig förklaring 
till varför det såg ut på det här viset kan vara att en problematisk 
skolsituation inte uppfattas som ett socialt problem i paritet med 
problem som uppstår i andra delar av barn och ungdomars liv 
(exempelvis i hemmet). En annan (närliggande) förklaring kan vara att 
skolan inte uppfattas som socialtjänstens område på samma sätt som 
exempelvis familjen, och att problem i skolan därmed kategoriseras 
som ett problem utanför socialtjänstens ansvarsområde (jmf Östberg, 
2010). Flera studier påvisar också att skolproblem generellt sett är 

                                                
31 Skillnaden mellan de ungdomar som beskrivs ha en välfungerande skolsituation och de 
med uppgifter om skolproblematik är statistiskt signifikant både när det gäller kunskaps-
mål och planer för skolsituationen (p<0,05). Detsamma gäller oavsett om variabeln ingen 
skolgång räknas med som en typ av dokumenterad skolproblematik eller ej. 
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något som prioriteras lågt av socialarbetare i jämförelse med andra 
psykosociala problem hos barn och unga (se t.ex. Andersson, 1999; 
Egelund och Hestbæk, 2003; Martin & Jackson, 2002). 

Förändringar i skolsituationen vid placeringstillfället 

Mer än hälften av ungdomarna fortsatte under placeringen i samma 
skola som vid tiden närmast före placeringstillfället32. För 36 ungdomar 
sammanföll dock placeringen med någon typ av förändring även i 
skolsituationen – i form av skolbyten, skolavbrott eller återupptagen 
skolgång. Naturligtvis är det stor skillnad mellan å ena sidan skolbyten 
eller skolavbrott och å andra sidan en återupptagen skolgång. Ett 
skolbyte eller ett skolavbrott innebär alltid en diskontinuitet i relation 
till en viss skoltillhörighet och därmed till ett (i många fall) centralt 
vardagssammanhang i den ungas liv. Återupptagen skolgång kan 
knappast per automatik betraktas som en diskontinuitet, utan bör i de 
flesta fall snarare ses som ett sätt att lösa de problem som tidigare 
diskontinuiteter har fört med sig; i bästa fall kan en återupptagen 
skolgång innebära nya möjligheter till en meningsfull hemmatillhörighet 
eller till en färdig utbildning. Jag vill samtidigt betona att även skolbyten 
och skolavbrott naturligtvis kan innebära allt från ett plötsligt och 
oönskat uppbrott från en välfungerande hemmatillhörighet, till ett 
planerat och välmotiverat uppbrott från en skolsituation som redan har 
eller är på väg att bryta samman, och på så sätt kan även dessa 
diskontinuiteter i vissa fall innebära nya positiva möjligheter.  

I tabellen nedan presenteras de olika typerna av skolförändringar till-
sammans. I texten som följer kommer jag sedan att ge en närmare 
beskrivning av skolavbrott, skolbyten och återupptagen skolgång var 
för sig. 

 
Tabell 4. Skolförändringar i samband med placeringstillfället, fördelat 
på placeringsform. Antal. N=8233 
 Familjehem 

N=55 
Institution 

N=27 
Totalt 

Skolförändring 19 17 36 
varav skolavbrott 7 5 12 
varav skolbyten 9 7 16 
varav återupptagen skolgång 3 5 8 

Ingen skolförändring 36 10 46 

                                                
32 Observera att detta även inkluderar tio ungdomar som inte hade någon skolgång 
varken vid tiden närmast före eller efter placeringstillfället. 
33 För fem ungdomar var det inte möjligt att utifrån aktmaterialet avgöra om det 
skedde någon skolförändring eller ej i anslutning till placeringstillfället. 
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Skolavbrott 

För 12 ungdomar sammanföll placeringen i samhällsvård med ett 
skolavbrott34. I akterna uttrycktes sällan någon särskild anledning till 
att skolgången avbröts och omständigheterna kring skolavbrotten 
beskrevs i regel mycket vagt. I hälften av fallen kan man dock ana att 
placeringarna inträffade akut och skolavbrottet kan därmed tänkas 
hänga samman med den tid det tog att ordna en mer långsiktig placering 
och att hitta en lämplig skolplats i anslutning till denna. För tre ungdomar 
beskrevs skoluppehållet som planerat, för en med motiveringen att hon 
inte hade orkat sköta studierna under ”den turbulenta tid” som föregick 
placeringen (och därmed får man förmoda bedömdes behöva en paus 
från skolvardagen), och för de andra två med motiveringen att de till 
en början skulle delta i den aktuella dygnsvårdsinstitutionens aktiviteter 
på heltid – detta för att ge dem bättre möjligheter att knyta an till 
personalen och att ”landa” i verksamheten. Av de 12 ungdomar vars 
skolgång avbröts vid placeringstillfället var sex fortfarande skolpliktiga 
och åtta var inte färdiga med sin grundskoleutbildning. 

Skolbyten 

För 16 ungdomar inträffade ett skolbyte i anslutning till placerings-
tillfället35. För åtta ungdomar inträffade skolbytet i samband med att de 
placerades på annan ort och för sex ungdomar innebar skolbytet att de 
påbörjade undervisning i anslutning till den institution där de placerades. 
För två ungdomar motiverades skolbytet tydligt (och enbart) av den 
tidigare skolsituationen; i det ena fallet bedömdes det inte som lämpligt 
för den unga att gå kvar i sin tidigare skola på grund av den kamratkrets 
han hade där; i det andra fallet ville den unga inte gå kvar i sin tidigare 
skola på grund av att hon där hade upplevt trakasserier. Bland de 16 
ungdomar som bytte skola vid placeringstillfälle var 10 fortfarande 
skolpliktiga och 13 var inte färdiga med sin grundskoleutbildning. 

Återupptagen skolgång 

En återupptagen skolgång utgör som sagt inte på samma sätt som 
skolbyten eller skolavbrott någon diskontinuitet i relation till en 
formaliserad vardagspraktik (även om man naturligtvis kan tänka sig 
att det i vissa fall kan innebära en diskontinuitet i relation till någon 
annan daglig sysselsättning). Här blir det därför snarare intressant att 
titta på vilken typ av skolgång de unga påbörjar, samt på hur deras 
tidigare och deras fortsatta skolgång ser ut. 

                                                
34 Som skolavbrott räknas alla uppehåll i skolgången som har varat under mer än en 
månad (förutsatt att uppehållet skedde under skolterminen). Skolavbrotten i studien 
varierar från allt mellan en månad till över ett år. 
35 Skolbyten från grundskola till gymnasieskola har här räknats bort.  
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Åtta ungdomar återupptog i samband med placeringstillfället en 
tidigare avbruten skolgång. Fem av dem var inte färdiga med sin 
grundskoleutbildning. Övriga tre hade alla gått ut grundskolan med 
godkända betyg och därefter påbörjat en nationell gymnasieutbildning 
som de senare avbrutit.  

I samband med placeringstillfället påbörjade fem ungdomar skolgång 
i anslutning till den institution där de placerades. De tre ungdomar som 
tidigare hade påbörjat sin gymnasieutbildning fanns alla i denna grupp, 
och en av dem fick även på institutionen utbildning på gymnasienivå36. 
Av de tre ungdomar som placerades i familjehem återupptog en sin 
skolgång i den reguljära grundskolan, en fick undervisning i anslutning 
till en strukturerad dagverksamhet för ungdomar, och en började i en 
specialanpassad skolform för ungdomar med behov av särskilt stöd. 

Ett år efter placeringstillfället gick alla åtta ungdomar i skolan, även 
om flera av dem hade genomgått ytterligare skolbyten och/eller 
skolavbrott under året. Av de tre som tidigare hade påbörjat sin 
gymnasieutbildning hade en återupptagit gymnasiestudierna i den 
reguljära gymnasieskolan. Ytterligare en hade kommit in på ett 
gymnasieprogram på annan ort, och för att göra det möjligt för honom 
att följa denna utbildning fanns det planer för omplacering till ett 
behandlingshem som låg närmre den aktuella gymnasieskolan. Ingen av 
de övriga hade läst in sina grund-skolebetyg.  

Fortsatta skol- och placeringsförändringar  

Under det första året efter placeringstillfället skedde ytterligare ett antal 
förändringar i ungdomarnas skolsituation. Här bör noteras att 
informationen om hur skolsituationen förändrades under året i många 
fall var bristfällig. I vissa akter fanns överhuvudtaget ingen information 
om de ungas skolsituation efter placeringstillfället. De skolbyten och 
skolavbrott som finns med i tabellen nedan är de som var tydligt 
dokumenterade i akterna. Därmed är det möjligt att antalet skolavbrott 
och skolbyten i själva verket var större än vad som redovisas här. I 
tabell 5 redovisar jag hur dessa (dokumenterade) diskontinuiteter i 
skolsituationen (skolbyten och skolavbrott) hänger samman med 
diskontinuiteter i hemsituationen (placeringsförändringar)37. I tabellen 
inkluderas även det placeringstillfälle från vilket studien tar sin 
utgångspunkt, vilket innebär att det för alla ungdomar finns noteringar 
om minst en placeringsförändring. Även skolbyten/skolavbrott som 
skedde i samband med detta första placeringstillfälle är inkluderade i 
tabellen. 

                                                
36 För de andra två fanns inga uppgifter om på vilken utbildningsnivå deras studier låg. 
37 Som placeringsförändring räknas här varje tillfälle när det sker en omplacering, en ny 
placering, eller när en placering avslutas. 
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Tabell 5. Dokumenterade skolavbrott/skolbyten under året närmast efter 
placeringstillfället, fördelat på antal placeringsförändringar under samma 
tidsperiod. Antal. N=87. 
Antal placeringsförändringar  1  2 3 eller fler Totalt 
Antal skolbyten/skolavbrott      
0 21 7 7 35 
1  11 12 13 36 
2 eller fler 0 8 8 16 
Totalt 32 27 28 87 

 

Materialet visar på ett tydligt samband mellan kontinuiteten i de ungas 
hemsituation och i deras skolsituation, där få diskontinuiteter i boende-
miljön oftare hänger samman med en stor kontinuitet skolgången, 
medan flera diskontinuiteter i boendemiljön oftare hänger samman 
med flera diskontinuiteter även i skolgången38. För 35 ungdomar 
förekom inga skolbyten eller skolavbrott varken i samband med 
placeringstillfället eller under det närmaste året därefter. I de flesta fall 
innebar detta att de under denna period även fortsatte i samma skola 
som de hade gått i före placeringen (här bör åter noteras att den här 
gruppen också innefattar tio ungdomar som inte hade någon skolgång 
alls under tiden närmast placeringstillfället). För 21 av dessa ungdomar 
förekom varken några skolavbrott/skolbyten eller några ytterligare 
placeringsförändringar under året. Tittar vi däremot närmare på den 
grupp som under året var med om två eller fler skolbyten/skolavbrott 
ser vi att det för alla ungdomar i denna grupp under samma tidsperiod 
också skedde minst två förändringar i hemsituationen. Det är dock värt 
att uppmärksamma att det också finns en liten grupp ungdomar som – 
trots flera placeringsförändringar – ändå tycks ha haft en tydlig 
kontinuitet i sin skolgång. Sju av de ungdomar som under året hade 
genomgått minst tre placeringsförändringar hade under samma period 
inte genomgått något skolbyte eller skolavbrott alls; för 13 ungdomar i 
samma grupp fanns (endast) noteringar om ett skolbyte eller skol-
avbrott. Även här ingår naturligtvis ett antal ungdomar som inte hade 
någon skolgång alls under tiden närmast före placeringstillfället; totalt 
var det endast fem ungdomar med minst tre placeringsförändringar som 
under hela året gick i samma skola. Även om denna grupp alltså är liten 
är den ändå intressant att uppmärksamma eftersom den bryter mönstret 
av samband mellan graden av kontinuitet i hem respektive skola. 

Det går således att urskilja tre tydliga grupper här. Den första gruppen 
utgörs av de som under året både hade en stor kontinuitet i skolan och 

                                                
38 Sambandet mellan placeringsförändringar och skolbyten/skolavbrott är statistiskt 
signifikant (p<0,001), och det kvarstår även när ungdomar utan skolgång närmast före 
placeringstillfället utesluts ur beräkningarna (p<0,01). 
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i sin hemsituation, den andra av de som hade varit med om flera 
diskontinuiteter både i skol- och hemsituationen, och den tredje av de 
som trots flera diskontinuiteter i hemsituationen ändå hade en viss 
kontinuitet i skolan. Relateras dessa grupper till de fem ungdomar som 
ingår i fallstudierna får vi följande bild (jmf även tabell 5): 

 
Tabell 6. Grad av kontinuitet/diskontinuitet, för fallstudieungdomarna, 
i skola respektive boendemiljö under första året efter placeringstillfället 
Antal placeringsförändringar 1  3 eller fler  
Antal skolbyten/skolavbrott   
0 till 1 Magnus 

Johanna 
Kristian 

   
2 eller fler   Anna 

Therese 
 

Magnus placerar sig tydligast i den första gruppen, med en stor 
kontinuitet i både hemsituation och skolsituation. Han fortsatte vid 
placeringstillfället i samma skola som tidigare och både boendemiljön 
och skolan förblev desamma under det närmsta året därefter. Johanna 
bytte visserligen skola vid placeringstillfället, men gick därefter kvar i 
samma skola och var kvar i samma boende under hela året. Även hon 
hör således till den första gruppen. Therese och Anna hör till den grupp 
där både skolsituationen och hemsituationen präglades av flera 
diskontinuiteter, medan Kristian hör till den grupp där kontinuiteten i 
skolsituationen var hög samtidigt som det förekom flera diskontinuiteter 
i hans hemsituation. 

Diskontinuiteter i hem och skola 

Vid sidan om de ungas placeringar i samhällsvård och eventuellt 
efterföljande byten av vårdmiljöer (diskontinuiteter i hemsituationen) 
betraktas alltså även skolbyten och skolavbrott i den här studien som 
en form av diskontinuiteter. Sådana diskontinuiteter i skolsituationen 
är inte unika för de barn och ungdomar som placeras i samhällsvård, 
utan kan till exempel inträffa även för dem som flyttar till en annan ort 
tillsammans med sin ursprungsfamilj. Det som blir speciellt i just de 
situationer som tas upp här är att dessa diskontinuiteter i skolsituationen 
i många fall sammanfaller med diskontinuiteter i deras hemsituation. 
För de ungdomar som byter skola eller avbryter sin skolgång samtidigt 
som de placeras i samhällsvård inträffar det således diskontinuiteter i 
två centrala vardagspraktiker parallellt. I fallstudierna återkommer jag 
till ett resonemang om hur sådana parallella diskontinuiteter kan 
gestalta sig för de ungdomar som har varit med om detta. Redan här 
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vill jag ge ett exempel från ett av fallen för att illustrera hur dramatiskt 
ett relativt ”oskyldigt” skolbyte kan te sig för någon som samtidigt 
byter hem. Grundskolan framstår i Magnus livsberättelse som en plats 
där han trivdes och upplevde en hemmatillhörighet, och såhär resonerar 
han om (blotta) tanken på att byta skola i samband med en placering i 
samhällsvård:  

”Det är inte så roligt för många kan jag tänka mig att flytta. Och så 
dessutom får man träffa en ny klass och sådär. Det kan jag tänka mig 
kan vara svårt, att kämpa med betygen samtidigt som man måste 
komma ihåg vad klasskompisen som sitter bredvid heter liksom. Det 
hade varit svårt tror jag. Det är i så fall det att man måste, man får inte 
byta skola samtidigt som man byter hem. [...] Jag tror att det är viktigt 
för den som blir tvingad att flytta… inte sådär, när mamma och pappa 
bestämmer sig för att flytta, det spelar ingen roll. Men just en sån grej.” 

De fem ungdomar som ingår i fallstudierna har alla olika erfarenheter 
av diskontinuiteter i hem och skola. De formella diskontinuiteter som 
har beskrivits i det här kapitlet framstår i livsberättelserna som olika 
centrala. Här framträder delvis andra typer av diskontinuiteter, och 
citatet ovan ger dessutom prov på hur de unga i vissa fall har att 
förhålla sig till – inte bara de diskontinuiteter som faktiskt äger rum – 
utan även hotet om de diskontinuiteter som skulle kunna inträffa. 
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6. En berättelse om skolan och livet 

I det här kapitlet presenteras en av fallstudiernas fem livsberättelser i 
sin helhet – berättelsen om Anna. Anna har erfarenhet av att växa upp 
under mycket utsatta hemförhållanden, i en familjevardag hon själv 
beskriver som kaotisk; med föräldrar som på grund av egna 
psykosociala problem allvarligt brister i omsorgen om henne och 
hennes syskon; i en skolvardag där hon periodvis har mycket svårt att 
finna sig tillrätta; och i en biografi präglad av diskontinuiteter i och 
konflikter mellan viktiga hemmatillhörigheter39 i vardagen. Anna har 
också erfarenhet av att vistas i olika typer av undervisningsinstitutioner 
och vårdmiljöer. Hon har varit placerad både i familjehem och på 
behandlingsinstitution, och hon har blivit undervisad både inom det 
ordinarie grundskole- och gymnasiesystemet och i anslutning till 
särskilda sociala verksamheter för ungdomar. Annas livsberättelse kan 
ur det här perspektivet betraktas som ganska typisk för unga som 
under sin tonårstid har varit placerade i samhällsvård. Ungdomar som 
placeras i samhällsvård har i de allra flesta fall växt upp under mycket 
utsatta hemförhållanden, skolsituationen för den här gruppen är ofta 
problematisk (Höjer et al., 2008, 2011b) och placeringar som inleds i 
tonåren bryter ofta samman (Vinnerljung et al., 2001). Men samtidigt 
som Annas livsberättelse (precis som de övriga livsberättelserna i 
studien) i en bemärkelse kan betraktas som typisk, är den i sin 
komplexitet också särskild. Syftet med att i det här inledande kapitlet 
fokusera på en livsberättelse är att genom detta kunna presentera en 
fyllig och sammansatt bild av hur en ung människas erfarenheter av 
och vägar genom samhällsvård och skola kan förstås – att ge utrymme 
för det särskilda. Samtidigt syftar kapitlet också till att, med 
utgångspunkt från detta särskilda, introducera de centrala analytiska 
teman som återkommer i alla fem livsberättelser – att lyfta fram det 
typiska. Dessa centrala teman kommer sedan att vidareutvecklas och 
fördjupas i avhandlingens efterföljande kapitel. 

                                                
39 Begreppet hemmatillhörighet syftar här på den speciella tillhörighetserfarenhet som 
framträder i de ungas livsberättelser, och som hänger ihop med erfarenheten av att 
”höra hemma” i en social gemenskap och i den förgivettagna vardagsverklighet som 
råder där (jmf Berger & Luckmann, 1966; Bäck-Wiklund, 2001). 
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En plattform 

Anna: Vet du, innan du skulle komma idag, alltså inatt, jag drömde 
såhär värsta sjuka drömmen, om just att jag hade samlat ihop alla 
människor som har funnits i mitt liv, som har liksom varit viktiga för 
mig, så alla deras personligheter kom fram, och så kom jag såhär och så 
hade jag världens liv, och så skulle jag visa för dem du vet, hur jag lever 
idag eller nåt sånt där. Och det var bara såhär, nu kommer jag att tänka 
på om man bara, om man skulle samla ihop alla så skulle du själv 
märka liksom, jamen, att det är så pass mycket tror jag som man måste 
plocka, och jag tror att ungdomen, eller den som själv, liksom, måste få 
plocka av det. [Intervju 1] 

Vi befinner oss en bit in i vår första intervju och Anna har just berättat 
om Veronika. Veronika arbetade på Solhemmet (ett behandlingshem 
där Anna var placerad en tid under tonåren) och hon är en av alla de 
personer som Anna beskriver som viktiga förebilder i hennes liv. Anna 
har tidigare under intervjun fört ett långt resonemang om hur man som 
ung människa ofta inte upplever sig ha något val inför framtiden och 
om den självklara förväntan i att ens eget liv kommer att se ungefär 
likadant ut som för alla andra i ens närhet. Hon beskriver att det var 
först när hon träffade Veronika som hon kunde börja se sig själv i en 
annan möjlig framtid, och hon berättar om insikten att Veronika, trots 
sin utbildning och sitt kvalificerade arbete, ändå inte var en annan sorts 
människa, utan en person som Anna kunde identifiera sig med. Senare 
under intervjun utvecklar Anna resonemanget om de förebilder hon har 
mött; hon berättar om hur hon genom dessa möten har kunnat bygga 
upp en bank av råd och vishet som hon vid senare tillfällen har kunnat 
använda sig av. Här framträder just tiden på Solhemmet som särskilt 
betydelsefull för uppbyggandet av en sådan vishetsbank. 

Anna: Just när du är i den situationen kanske du inte tänker så långt, att 
nu ska jag försöka liksom rycka åt mig så pass mycket av den här 
visheten som möjligt, för det kommer jag att behöva sen. Men i 
efterhand, när du väl har kommit nära en person eller vad man ska säga, 
även fast den personen inte ger dig råd senare i livet, så kan du ändå, i 
situationer som du möter senare i livet, tänka tillbaka på den personen 
och de råd som den har gett dig tidigare. […] Jag tror att alla människor 
möter ju människor i sitt liv. Jag har haft turen att möta kanske en lite 
större grupp människor, som ändå är inne i den här branschen då. Men 
det är Solhemmet, det är verkligen såhär, där har de verkligen lyckats. 
[…] Där tycker jag ändå att där kan jag se att den stora skillnaden i mitt 
liv gjordes. Men den gjordes inte då. Men där gjordes den. Men sen har 
jag kunnat använda mig av den senare i livet. Så den gjordes inte då när 
jag bodde på Solhemmet, för då när jag bodde på Solhemmet var mitt liv 
fortfarande liksom kaos, till och med lite grann när jag flyttade ut 
därifrån var det så. Men sen, senare i livet har jag kunnat använda mig av 
det på ett sätt eller ett annat. [Intervju 1] 
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Anna tillbringade endast en kort tid på Solhemmet, men den tiden och 
de människor hon mötte där får ändå en framträdande roll i hennes 
livsberättelse. I ovanstående intervjuutdrag ser vi hur tiden på 
Solhemmet framträder som en tydlig vändpunkt. Anna beskriver det 
uttryckligen som att det var på Solhemmet som den stora skillnaden i 
mitt liv gjordes. Samtidigt markerar hon att det inte var då skillnaden 
gjordes. Snarare ges Solhemmet i berättelsen karaktären av en startpunkt 
och en förutsättning för de förändringsprocesser som kom att medföra 
denna skillnad. [D]en gjordes inte då. Men där gjordes den. Men sen 
har jag kunnat använda mig av den senare i livet. Tiden på Solhemmet 
och framförallt relationen till Veronika får också en tydlig karaktär av 
vändpunkt genom den centrala roll som denna tidsperiod ges i Annas 
livsberättelse. Som vi ska se utgör Solhemmet, och de relationer som 
skapades där, någonting som Anna ständigt återkommer och refererar 
till när hon pratar om andra händelser i sitt liv. 

Vändpunkter och förebilder – två centrala teman 

Det är ett genomgående tema i Annas berättelser, detta att lära sig av 
och hämta inspiration ur relationer till andra människor. De ovanstående 
intervjuutdragen utgör tydliga exempel på hur Anna genom våra 
intervjuer ständigt gör återkopplingar till de människor hon har mött, 
människor som hon beskriver att hon kontinuerligt plockar kunskap 
ifrån. Dessa människor tycks fungera som viktiga förebilder för Anna 
på så sätt att de har hjälpt henne att utvidga bilden av vem hon är och 
vem hon kan vara. Inte sällan är berättelserna om dessa förebilder tätt 
knutna just till berättelser om vändpunktserfarenheter.  I berättelsen 
ovan tillskrivs exempelvis tiden på Solhemmet, och särskilt mötet med 
Veronika, en öppning för nya framtidsmöjligheter och perioden på 
Solhemmet tillskrivs därmed betydelsen av att ha givit livet en ny 
positiv riktning. Den här typen av narrativa vändpunkter (jmf Bruner, 
2001; Mishler, 2006) förekommer i alla fem livsberättelser. Längre 
fram kommer jag att gå närmare in på hur sådana vändpunkter kan 
förstås som ett sätt att skapa kontinuitet i förståelsen av livet och den egna 
identiteten på så sätt att det förflutna, bland annat genom konstruktionen 
av vändpunkter, länkas samman med nuet och framtiden. 

Nedan följer analysen av de intervjuer som jag har genomfört med 
Anna. Första gången jag träffade Anna hade hon för andra gången 
hoppat av sin gymnasieutbildning. Jag följde henne sedan genom 
ytterligare fyra intervjuer. Redan vid vårt första intervjutillfälle hade 
Anna avslutat kontakten med socialtjänsten och flyttat till ett eget 
boende, och under den tid som vi följdes åt blev hon sedan själv förälder. 
Under samma tidsperiod läste hon också färdigt sina gymnasiebetyg och 
påbörjade högskolestudier. När vi träffades för vårt sista intervju-
tillfälle arbetade Anna på heltid. 
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Tillhörigheter i grundskolan – att bli sedd och bekräftad som kompetent 

Anna: Alltså skolan har ju alltid varit min, liksom fristad, eller vad man 
ska säga. Jag har tyckt att det var jättekul. […] Och mina lärare till och 
med tyckte att när jag började där i ettan, så undrade de såhär att, vem 
är det som, för att jag har alltid skrivit jättemycket, så redan från ettan 
sa de liksom, ja men vem är det som har lärt henne såhär, så pass svåra 
ord och liksom, så pass vuxet språk, ja men du vet, att jag kunde stava 
fort och liksom, det tyckte de var såhär häftigt. […] Alltså i skolan var 
det alltid en fördel, för att, jag menar, det finns så många ämnen som 
du kan bara använda dig av lite ord och så låter det jättesmart, och så 
får man ju höga betyg och liksom, alla blir jätteimponerade. [Intervju 1] 

Annas skolerfarenheter lyfts genomgående fram som betydelsefulla. 
Hon återkommer vid flera tillfällen till hur hon har kunnat använda 
skolarbetet och sin språkliga talang, både för att uppnå positiv bekräftelse 
och för att hantera sin utsatta livssituation. I detta sammanhang tillskrivs 
Annas svensklärare en alldeles speciell roll. Anna berättar att hon skrev 
direkt till dem och att hon – både genom det hon skrev och genom sitt 
sätt att skriva – blev sedd, bekräftad och uppmuntrad. Skrivandet fram-
står på så sätt som en social handling – riktad gentemot svensklärarna. 

Anna: Ett barns grundläggande behov är väl att bli sedd, och att man 
inte riktigt blev det när alla [i familjen] var så upptagna med sitt. Så det 
var ju mitt sätt att bli sedd också. För jag fick ju alltid gensvar på det 
jag skrev. Och det var därför mina krav på svensklärarna blev allt 
större och större, för de gav mig mer än bara det här, undervisningen, 
utan de gav mig ju faktiskt den här rollen att de såg mig, de bekräftade 
mig. Alltså de tillgodosåg de behoven som jag, liksom behövde. 
[Intervju 4] 

Den speciella relationen till svensklärarna blir särskilt tydlig i Annas 
berättelse om Ramona, en lärare som Anna beskriver att hon till en 
början hade svårt att relatera till på det sätt som hon var van vid, och 
som därmed skapar en tydlig kontrast till den svensklärarroll som 
Anna hade kommit att utveckla ett behov av. Anna berättar att hon till 
en början inte såg Ramona som en person som skulle kunna förstå 
henne och se henne på det sätt som hennes svensklärare brukade göra.  

Anna: Och jag trodde att hon bara skulle bli lärare, och jag hade ju 
börjat, vid det laget hade jag utvecklat ett behov som jag visste att 
skolan såg till att jag fick… utefter att det har varit lite så att… känna 
sig behövd och liksom… genom prestationer så såg jag ju till att få det 
jag behövde. [Intervju 4] 

Anna berättar att även hennes relation till Ramona så småningom kom 
att utvecklas till just en sådan bekräftande relation som hon var van 
vid. Men berättelsen om det första mötet med Ramona och insikten om 
att jag trodde att hon bara skulle bli lärare illustrerar ändå tydligt hur 
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Anna ser på sina relationer till svensklärarna som någonting utöver en 
god lärare–elevrelation. Det var inte i egenskap av lärare som Anna till 
en början hade svårt att acceptera Ramona, utan i egenskap av den 
som skulle kunna se och bekräfta henne på ett mer personligt plan. 
Den speciella roll som svensklärarna tillskrivs framstår också som 
någonting framväxande över tid, något som Anna successivt hade 
utvecklat ett behov av. Även det illustreras tydligt i berättelsen om 
mötet med Ramona och om Annas upplevelse av att det plötsligt inte 
längre fanns någon där som kunde inta den rollen. 

Prestationer 

Annas avslutande kommentar i berättelsen om svensklärarna, genom 
prestationer så såg jag ju till att få det jag behövde, exemplifierar också 
ett annat återkommande tema i hennes livsberättelse – det som handlar 
om att prestera. I relation till sina svensklärare beskriver Anna 
prestationerna som ett sätt att få det jag behövde. Vid andra tillfällen 
beskriver Anna även presterandet som en verklighetsflykt – hur hon 
genom att fokusera på skolarbetet, eller någon annan uppgift, har 
kunnat tränga undan tankarna på en svårhanterlig vardagsverklighet. 
Vid vår fjärde intervju berättar Anna att denna strategi är något som 
fortfarande återkommer i stressfyllda situationer, som exempelvis när 
hon mitt under sin gymnasieutbildning födde barn, vilket förutom 
avbrutna studier bland annat också tycks ha inneburit en känsla av 
sorg över en förlorad ungdomstid och en oro inför framtiden (som vi 
senare ska se skedde detta vid en tidpunkt i livet då Anna beskriver att 
hon äntligen började få ett fungerande liv). Den tillflyktsort som Anna 
säger sig finna i sitt presterande kastar också ett nytt ljus över hennes 
hemmatillhörighet i skolans värld. Även i nedanstående intervjuutdrag 
berättar Anna om den flykt in i prestationer som hon under perioder av 
sitt liv har ägnat sig åt, men som hon menar att hon nu i viss mån har 
kunnat distansera sig från. 

Anna: Jag behövde det då. Men idag, när jag har distans, så behöver jag 
känna att jag kan vara både och, för att det behövs ju en balans. Jag 
kan inte bara prestera, för att det är liksom… jag behöver inte fly längre 
så att säga. Men när jag behöver, när jag flyr, så presterar jag, så då 
blev ju skolan den miljön för mig. [Intervju 4] 

Anna beskriver här hur hennes flykt undan vardagen samtidigt 
öppnade en väg in i skolans praktik. Presterandet tycks här både ha 
fungerat som en verklighetsflykt och som ett sätt att bli sedd och 
bekräftad som kompetent och högpresterande. Genom skolarbetet, och 
framförallt skrivandet, blev hon bekräftad både för innehållet i det hon 
skrev och utifrån den prestation som skrivandet innebar. Det här kan i 
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hög grad sägas representera det som i Annas livsberättelse står för det 
positiva med identiteten som duktig och högpresterande.  

När vi senare under samma intervju återkommer till ämnet prestationer 
framträder en delvis kontrasterande och mer komplex bild av Annas 
erfarenheter som högpresterande. När nedanstående intervjuutdrag tar 
sin början har Anna redan pratat en stund om sin kluvna inställning till 
skolarbetet, hur det både har varit präglat av en stark prestationsångest 
och av en lust att lära och ta sig an intellektuella utmaningar. 

Anna: Och samtidigt den här prestationsångesten hade jag ju när jag 
var liten. Jag kommer ihåg när jag lämnade in ett arbete också, då gick 
jag i ettan, […] och så kunde jag inte klockan, kommer jag ihåg, för att 
man skulle, vad är klockan på den här bilden? och jag började liksom 
tjuta och bröt ihop och skrev på det här pappret då, jag är dum i huvet 
för jag kan inte klockan, och liksom min lärare sa, men Anna det är 
okej, man kan inte allting, för jag trodde att man ska kunna allting 
redan innan man börjar en årskurs. […] 

Ylva: Men vad var det som var viktigt tror du för dig då att lyckas? 

Anna: Jag vet inte, men kanske att bevisa, man bevisar ju ändå sig själv 
liksom… om och om igen som person, för sig själv, att man inte är 
oduglig, och liksom, jamen, klarar jag det här så klarar jag, liksom, 
saker. [Intervju 1] 

I berättelsen om intresset för skolan framträder här också en berättelse 
om den här prestationsångesten, den som för Anna tycks representera 
baksidan av att bli sedd och bekräftad genom sina prestationer. Samtidigt 
som prestationerna tycks öppna en möjlighet för Anna att bekräfta sin 
duglighet både inför sig själv och inför andra, tycks själva kraven på att 
prestera för att bevisa sin duglighet samtidigt bidra till en återkommande 
rädsla för att faktiskt inte duga – att misslyckas. Dugligheten framstår 
därmed som någonting flyktigt, en idealbild att förhålla sig till och att 
ständigt bevisa. Genom berättelsen positionerar sig Anna på olika sätt 
till denna idealbild av att vara högpresterande. När hon vid vår fjärde 
intervju tittar tillbaka på sin skoltid ger hon själv uttryck för hur 
presterandet under skoltiden kom att bli en del av hennes identitet, 
snarare än att bara vara ett medel för att uppnå goda resultat. 

Anna: Nu är det ju snarare att jag tittar på ett mål. Då var det ju mer 
att jag var det jag presterade. Så jag menar oavsett vad det hade lett till, 
så var det ju [ohörbart] att min identitet och självkänsla satt i det, den 
framgång jag fick liksom. [Intervju 4] 
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Hemmatillhörigheten i skolan som biografisk kontinuitet 

Annas hemmatillhörighet i skolans praktik och identiteten som hög-
presterande framstår som två (nära sammanlänkade) huvudspår i 
hennes förståelse av sig själv och sitt liv. Samtidigt berättar Anna om 
flera episoder där denna identitet och hemmatillhörighet har rubbats. 
Vi ser det delvis både i berättelsen om svenskläraren Ramona och i 
berättelsen om den ständigt närvarande prestationsångesten, och det 
blir än tydligare längre fram i berättelserna om tonårstiden och om 
flera av de skolavbrott som Anna har varit med om. De här episoderna 
– då hemmatillhörigheten i skolan har vacklat – kan beskrivas som 
diskontinuiteter i den livsberättelse som leder fram till Annas förståelse 
av sig själv och sitt liv idag (jmf Mishler, 1999). Det intressanta är hur 
Anna, trots dessa diskontinuiteter, ändå alltid tycks finna en väg 
tillbaka till den skolidentitet som framstår som mer eller mindre 
grundläggande i hennes självförståelse. Giddens (1997) menar att 
individens självidentitet (den reflexiva förståelsen av den egna 
identiteten) är nära knuten till upplevelsen av biografisk kontinuitet. 
För Anna kan hemmatillhörigheten i skolan och identiteten som hög-
presterande ur detta perspektiv betraktas som en viktig del i hennes 
arbete med att, som Giddens uttrycker det, ”hålla igång” en biografisk 
berättelse och på så sätt också upprätthålla en kontinuitet i förståelsen 
av sig själv. 

Att på detta sätt konstruera en sammanhängande berättelse om det 
egna livet och den egna identiteten är ett exempel på den narrativa 
process som jag i analysen av de ungas livsberättelser har kommit att 
kalla förståelsearbete. Detta begrepp knyter an till den narrativa 
forskning som intresserar sig för hur människor skapar mening kring 
sina erfarenheter genom berättelser (se t.ex. Brockmeier, 2000; Bruner, 
2001; Mishler, 1999; 2006; Patterson, 2002, 2008). Ett centralt inslag i 
denna forskningstradition handlar om hur människor genom sitt 
berättande gör identitet – en process som bland annat har kallats för 
identitetsarbete (se t.ex. Pérez Prieto, 2006a). I det här avsnittet har jag 
visat hur Anna positionerar sig som en i grunden högpresterande 
person, vilket kan betraktas som ett tydligt exempel på berättandet 
som ett pågående identitetsarbete. Med begreppet förståelsearbete vill 
jag markera att den meningsskapande process som berättandet är en 
del av också innefattar ett bredare förståelsearbete (i vilket identitets-
arbetet utgör en viktig del). Förståelsearbetet handlar om att kontinuerligt 
knyta ihop skiftande erfarenheter och föreställningar till en helhets-
förståelse av det egna livet – en självbiografisk berättelse. 
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Vardagen i familjen 

Annas hemsituation och familjerelationer framträder som en ständig 
bakgrund till hennes beskrivning av sina skolerfarenheter. Vikten av att 
bli sedd och bekräftad som kompetent och högpresterande i skolan 
ställs exempelvis i relation till att man inte riktigt blev det när alla [i 
familjen] var så upptagna med sitt. Berättelserna om hemsituationen 
ger på så sätt i viss mån även skolerfarenheterna dess mening. Anna 
beskriver genomgående vardagen i sin ursprungsfamilj som oförutsägbar 
och ostrukturerad, en plats där alla hade fullt upp med sina egna 
problem, där ingenting man gjorde eller sa fick några konsekvenser, 
och där all energi gick åt till att överleva. 

Anna: För att kunna plugga, eller alltså utföra arbeten eller vad som 
helst, så måste man ju ha den där fria tiden. Och det hade inte vi, utan 
allting var liksom, alltså hela hjärnan var ju tvungen att utsätta sig för 
press hela tiden […]. Det gick ju inte att tänka riktigt på skolan, för 
man tänkte på allt annat. Och man såg inte riktigt en framtid, utan man 
levde bara för att överleva ungefär, så det var ju inte lätt att tänka 
såhär, Nä men jag… om jag pluggar nu och får jättebra betyg, då 
kommer jag få så bra jobb sen. Man tänkte ju inte så, utan man tänkte 
mer på att försöka få vardagen att fungera… [Intervju 2] 

Den här berättelsen om Annas vardag i ursprungsfamiljen bildar något 
av en kontrast till den tidigare presenterade bilden av skolan som en 
fristad. Hur kunde skolan vara en fristad, hur kunde Anna vinna en 
sådan bekräftelse för sina prestationer i skolan, om hennes familjesituation 
skapade en vardag där det inte fanns någon fri tid för att plugga och 
där det inte gick att tänka på skolan? 

Bilden av hur dessa båda kontrasterande berättelser kan existera sida 
vid sida klarnar något om man lägger en tidsdimension till berättelsen 
om Annas grundskoletid. Anna berättar att hennes skolsituation 
förändrades avsevärt under högstadiet. Skolfrånvaron ökade dramatiskt 
vilket Anna beskriver som en konsekvens dels av en ökad medvetenhet 
om den utsatthet som hennes uppväxtvillkor och familjesituation förde 
med sig, dels av att hennes mamma under den här perioden började må 
allt sämre och att Anna och hennes syskon periodvis därför var helt 
ensamma. Ovanstående berättelse om vardagen i familjen kan i ljuset 
av detta förstås även som en berättelse om hur det gick till när Annas 
hemmatillhörighet i skolan krackelerade och om vilken roll den alltmer 
kaotiska hemsituationen spelade i denna process. 
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Skolan slutar vara självklar  

Anna berättar alltså hur hon under högstadiet började må allt sämre 
och hur skolan i och med detta kom att tappa alltmer av sin självklara 
roll i hennes liv. Hemsituationen gjorde det allt svårare att fokusera på 
skolarbetet, och Anna beskriver också hur hon upptäckte att hon 
kunde strunta i skolan utan att det gav några konsekvenser.  

Anna: När man är jätteliten, alltså i mellanstadiet och precis i början av 
högstadiet, då brukar soc40 bli inblandad ganska fort om man slutar gå i 
skolan. Men då var vi ju redan inblandade med soc, och då började 
liksom konsekvenserna för allting försvinna. […] Och då var det ju inte 
ens att jag tyckte att skolan var jobbig, alltså skolan i sig, det var inte 
jobbigt att utföra ett arbete eller koncentrera sig på själva det, för 
skolarbete är det bästa nästan att gå in i när man tycker att nånting är 
jobbigt. [...] Men det är mer det här att det har varit så himla jobbigt 
socialt, och att min familj har inte riktigt, jamen i en normal familj då 
brukar man ju få konsekvenser för att man inte sköter ett vardagligt liv 
[…] jamen familjen blir typ som ett företag där alla har en 
arbetsuppgift, medan vi hade inte det, utan vår familj var som ett hus 
där alla låg och var helt passiva i sina liv. […] Så fort jag upptäckte att 
jag kunde välja att gå eller inte gå, och det inte gjorde någon skillnad, 
då kunde man ganska fort också lära sig utnyttja det. [Intervju 2] 

Jag frågar Anna när hon upptäckte detta, och hon berättar då om en 
period i högstadiet när hon istället för att gå till skolan brukade gå hem 
till sina kompisar (som inte heller gick till skolan) och tillbringa 
dagarna hemma hos dem. 

Anna: Men det var ju ingen såhär stor grej heller. Min mamma var, det 
var inget såhär Jag är djupt besviken på dig… det var ju inget sånt där 
som gör det värt att plugga, liksom att man slipper en föraktfull min. […] 
Det var ingen som brydde sig. Om jag kom hem med MVG, så kunde 
hon [mamma] bara, Oj, grattis, så var det typ ingenting mer med det. 
Och jag menar, om jag kom hem med IG, så var det bara, Oj då, så var 
det ingenting mer med det. Så det var ingen skillnad, så jag kunde välja 
att göra det jag vill. Och sen när man själv hamnar i de här perioderna så 
man tappar ork och lust, då valde man ju, alltså då var det inte så svårt 
att välja att strunta i det, just för att man hade upptäckt att ingenting 
skulle hända om… om jag struntade i det. [Intervju 2] 

Anna beskriver skolan och skolarbetet både som en kanal för att bli 
sedd och bekräftad som kompetent och som en fristad och en flykt 
undan den hårda vardagsverkligheten i familjen. Samtidigt beskriver 
hon samma familjevardag som ett hinder för att kunna fokusera eller 

                                                
40 ”soc” är en talspråksförkortning för socialtjänsten, och är det ord som alla ungdomar i 
mitt material använder. Jag har valt att genomgående behålla den talspråkliga varianten 
”soc” i intervjuutskrifterna, eftersom det i ”pratet om socialtjänsten” kan betraktas som 
ett vedertaget begrepp. 
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överhuvudtaget orka bry sig om skolan. I ovanstående intervjuutdrag 
berättar Anna om hur hon slutade gå till skolan som en följd av 
upptäckten att hon inte behövde gå dit eftersom det inte ledde till 
några konsekvenser om hon inte gjorde det – varken från familjen eller 
från socialtjänsten. Det här är ytterligare ett exempel på komplexiteten 
i Annas livsberättelse, en komplexitet som tidvis har förbryllat mig. 
Hur kan man förstå att Anna på det här sättet valde bort den fristad 
som samtidigt framstår som så ovärderlig för henne?  

I slutet av högstadiet blev Anna för första gången placerad på ett 
behandlingshem, och under de följande åren kom hon att ständigt 
flytta fram och tillbaka mellan sin familj och olika former av 
samhällsvård. Anna gjorde flera försök att återuppta skolgången, men 
under långa perioder levde hon också helt utan någon daglig 
sysselsättning. Anna berättar att hon under den här tiden hade stora 
svårigheter att klara av sin vardag, och hon beskriver sig själv som 
mycket socialt isolerad. En bit in i vår första intervju frågar jag Anna 
när det var hon började må såhär dåligt. 

Anna: Typ när man var 13, då började man liksom… växa upp. För allt 
däremellan var ju bara, då var man barn och fattade inte riktigt vad 
som hände runtomkring, och man trodde att alla mådde som en själv. 
Och sen umgicks man ju med kompisar, och då, du vet när man var 13 
och skulle vara så himla liksom, livet ska ändå se mörkt ut när man 
precis är tonåring, oavsett om man har haft ett problematiskt liv eller 
inte, så är det ju oftast så när man kommer in i den åldern att allting 
ska vara åt helvete liksom, oavsett om man har nånting att klaga på. 
Och då satt man såhär med kompisar, och ja mitt liv är så hemskt. Och 
sen började man inse att det faktiskt, jamen mitt liv har faktiskt varit 
rätt hemskt, och då började man liksom… jamen överhuvudtaget så 
umgicks jag med såna kompisar som hade haft det lite kärvigt och sådär. 
[…] Alltså just när jag hamnade på Norrgården [första placeringen], då 
hade jag ännu inte hunnit gå ner mig så pass mycket. Så jag kanske har 
gått ner mig lite såhär under tiden. […] De här pauserna som man har 
gjort och kommit hem på, då har man kanske börjat umgås med folk 
som har varit, för då hade man liksom det, ja men bland andra 
människor som mår dåligt och har hållit på med droger och såhär, då 
är det nästan lite status att liksom Jag har precis suttit LVUad och då 
genast, då är det nog den kretsen du dras till. […] Det har varit lite 
såhär, jag började upptäcka att mitt liv inte har varit normalt […] och 
att… det har gett mig sämre förutsättningar och därför ska jag tycka 
synd om mig själv nu. Nu har jag fått sämre start, sämre förutsättningar, 
så nu är loppet kört. Och nu slutar vi plugga. [Intervju 1] 

Det Anna beskriver här framstår nästan som ett slags gradvis 
uppvaknande där hon successivt insåg att hennes liv hade varit rätt så 
hemskt, och där identifikationen med andra som också hade det 
kärvigt gjorde det allt svårare för henne att relatera till sina övriga 
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skolkamrater. Annas upptäckt av att hennes liv inte hade varit som 
andras framstår således som en tydlig vändpunkt – den tillskrivs 
betydelse både för hur skolsituationen kom att utvecklas och för de 
konkurrerande hemmatillhörigheterna i kamratgruppen och skolan. I 
berättelsen om hur hon slutade gå till skolan beskriver Anna 
fortfarande skolarbetet som någonting positivt; det svåra tycks snarare 
ha handlat om att det har varit jobbigt socialt i skolan. Samtidigt ger 
Anna uttryck för en allt starkare känsla av att hennes liv inte hade varit 
normalt och att hon i och med detta var särskilt utsatt. Allt detta tycks 
så småningom mynna ut i en känsla av att nu ska jag tycka synd om 
mig själv, att nu är loppet kört och nu slutar vi plugga.  

Vi ser alltså hur Annas position förändras från den duktiga och 
uppskattade i skolan, till att betrakta sig själv som socialt utsatt och 
som särskild i relation till det normala. Här synliggörs bilden av en 
förhandling mellan olika subidentiteter (jmf Mishler, 1999) och det är 
lätt att föreställa sig svårigheten i att kombinera en position som 
högpresterande och duktig i skolan med en framväxande förståelse av 
sig själv och sin livssituation som socialt utsatt. Annas upptäckt 
framstår således som en ovanligt utmanande vändpunkt där både 
identiteten som högpresterande och den tydliga hemmatillhörigheten i 
skolans värld närmast tycks omkullkastade i mötet med identiteten 
som socialt utsatt.  

Identitetsförhandlingar och användandet av diskursiva berättelser 

Jag har tidigare fört ett resonemang om hur hemmatillhörigheten i 
skolan framstår som en röd tråd i Annas livsberättelse och hur den 
därmed tycks bidra till biografisk kontinuitet i hennes förståelse av sig 
själv och av sitt liv (jmf Giddens, 1997). I det här avsnittet har jag 
presenterat en berättelse om hur denna självklara hemmatillhörighet 
kom att vackla när Anna upptäckte att hennes liv inte var normalt. 
Episoden utgör ett tydligt exempel på en diskontinuitet (jmf Mishler, 
1999) i Annas livsberättelse; den framstår som något av ett hot, inte 
bara mot den biografiska kontinuiteten, utan också mot en vardaglig 
hemmatillhörighet i skolan. Sådana hot mot en vardaglig kontinuitet 
framträder i flera av de intervjuades berättelser, inte minst som 
konsekvenser av formella diskontinuiteter i hemmet och i skolan. Det 
som är speciellt just i Annas berättelse är att hotet mot den vardagliga 
kontinuiteten inte i första hand framstår som någonting utifrånkommande 
utan snarare som sprunget ur Annas egen upptäckt om sin avvikande 
livssituation och ur den förändrade självförståelse som denna upptäckt 
förde med sig. Den nya identitet som växer fram ur detta står i tydlig 
kontrast till identiteten som högpresterande och duktig i skolan. Den 
sociala tillhörighet som Anna finner bland dem som också har det lite 
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kärvigt står på ett liknande sätt i kontrast till den tidigare till synes 
självklara hemmatillhörigheten i skolans praktik. 

I berättelsen om upptäckten blir det också tydligt hur Anna förhåller 
sig till en diskursiv berättelse om tonårstidens identitetssökande. 
Tonårstiden beskrivs som en tid då man böjar växa upp – då man 
börjar jämföra sig med andra och då kamratgruppen utvecklar en 
jargong om att livet ska se mörkt ut. Detta sätt att betrakta tonårstiden 
ligger nära vad man skulle kunna kalla för en (populariserad) 
utvecklingspsykologisk diskurs om vilka egenskaper som ”hör till” 
olika ålderskategorier (jmf Heggli, 2004; Holstein & Gubrium, 2007; 
Närvinen & Näsman, 2004). Vi ser här hur Anna använder denna 
diskurs som ett tolkningsverktyg för den egna biografiska berättelsen – 
för förståelsen av sitt liv. Att på detta sätt använda sig av diskursiva 
berättelser som ett slags tolkningsramar (jmf Holstein & Gubrium, 
2007; Karlsson, 2006; Mishler, 1999) kan betraktas som ytterligare ett 
exempel på de ungas förståelsearbete. Annas fall är speciellt på det 
sättet att hon i det pågående förståelsearbete som berättandet utgör 
samtidigt lyfter fram erfarenheter av ett förståelsearbete i det förflutna. 

Solhemmet 

Anna avslutade nionde klass utan grundskolebetyg och hon blev därefter 
inskriven i en dagverksamhet med skola och behandling samtidigt som 
hon bodde kvar hemma. Även i dagverksamheten var hennes frånvaro 
hög, och Anna berättar att hon inte riktigt förstod vad hennes vistelse där 
gick ut på. 

Anna: Jag fattade inte om det var tänkt att jag skulle göra nånting 
jättestort med det eller om jag bara skulle ha något tidsfördriv, och då 
kändes det så poänglöst, att inte riktigt veta hur mycket man ska få ut 
av det. […] Och då tyckte jag hela sociala biten var jobbig också, just 
för att under tiden man var på Norrgården så hade man ju missat 
mycket socialt liv och allting. Så jag tyckte det var jättesvårt att komma 
in i grupper då, började jag tycka. Då blev jag mer och mer osäker på 
mig själv, eftersom just för att jag bodde kvar hemma och det blev 
jobbigare med familjen och allting sånt där.  [Intervju 2] 

Anna beskriver här hur hela sociala biten var jobbig efter det att hon 
missat så mycket socialt liv under tiden då hon var inskriven på 
Norrgården. Som vi ska se utgör den förlorade kunskapen om det 
sociala ett tema som vi får anledning att återkomma till i samband med 
berättelsen om när Anna börjar gymnasiet direkt efter sin vistelse på 
Solhemmet. Annas svårigheter att fokusera på en daglig sysselsättning 
relateras också till det tilltagande kaoset i hemmiljön, något som blir 
än tydligare i den direkta fortsättningen på ovanstående intervjuutdrag, 
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där Anna övergår till att berätta om hur det kom sig att hon placerades 
på Solhemmet. 

Anna: Så då tyckte de att dygnet runt var det som var bäst, och då var 
det för att de tänkte att jag skulle ha någon som var där på kvällen och 
allting sånt där. […] Och då kunde man äntligen inse att kanske 
problemet låg också i att familjen hade tagit skada och att vi förstörde 
nästan lite för varandra. Så att det var det bästa som kunde ha hänt att 
jag flyttade dit, både med skolan, för att där kunde jag verkligen få igen 
mina betyg. […] Men sen att jag inte bodde hemma, så att jag fick liksom 
studiero och allting där, så… både i själva skolan och när jag kom hem så 
fick jag den här fria tiden, till att liksom varva ner. [Intervju 2] 

Solhemsskolan 

Anna placerades på Solhemmet i början av vårterminen året efter det 
att hon hade avslutat grundskolan. Där fick hon också fortsatt under-
visning i behandlingshemmets egen skola. Anna ger genomgående en 
mycket positiv bild både av Solhemmet och av Solhemsskolan. Hon 
beskriver hur hon uppskattade lugnet, lärartätheten och friheten att 
jobba i sin egen takt.  

Anna: Den skolan som jag hade på Solhemmet, den var faktiskt, det var 
så himla skönt för det var så lugnt och det var inte såhär att någon kom 
in och liksom Jo, nu är det matte. För det är ju inte sånt man behöver 
när man har så mycket att tänka på kring sig själv. Och ett tag var jag 
besviken på det för jag ville att det skulle vara så här strikt, att man fick 
klart alla betygen och sådär. Men sen märkte jag att när man ändå 
håller på och jobbar så mycket med sig själv så är det ganska svårt att 
få ihop bra betyg och allting samtidigt. […] Men det var jätteskönt för 
att det var två lärare på fyra elever eller nåt sånt där. Ja, vi var ganska 
få. Och jag var den enda som ville plugga jättehårt hela tiden. […] Men 
det är ju en skillnad på att sitta i en vanlig stor klass och försöka hänga 
med och att ha en egen privatlärare som tar sig tid, så att man liksom 
har den tiden på sig att vara jobbig och Nej, nu förstår jag fortfarande 
inte. Så man blev ju bättre på det. Och samtidigt tränade man sig ju i 
logiskt tänkande och allting som var bra för de andra kurserna. Så när 
jag kom tillbaka till gymnasiet då, så hade jag ett litet försprång på just 
själva pluggdelen, just för att jag hade haft ganska mycket 
privatunder[visning]. [Intervju 1] 

På Solhemsskolan erbjöds undervisning endast i ett begränsat antal 
ämnen. Anna läste ändå in sina grundskolebetyg i de ämnen som 
erbjöds och fick på så sätt möjligheten att redan till nästa hösttermin 
påbörja sina gymnasiestudier.  

Anna: Och så började jag skolan där, och precis när jag flyttade in, på 
den terminen, så lyckades jag få ihop hela nians betyg, så det gick 
ganska fort där. För att då precis när jag kom, och då tyckte jag att nu 
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har jag redan förlorat det här året, så då ville jag börja gymnasiet då. Så 
det fick jag ihop. [Intervju 1] 

Ovanstående intervjuutdrag illustrerar den starka önskan som Anna 
ger uttryck för när det gäller att inte komma efter i skolan. Även i det 
tidigare intervjuutdraget blir det tydligt hur Anna lägger stor vikt just 
vid de utbildningsmässiga fördelar som Solhemsskolan innebar för 
henne. Det är intressant att se hur Annas identitet som högpresterande 
och studiemotiverad framträder så starkt även i hennes berättelser om 
Solhemsskolan, trots de tidigare beskrivna svårigheterna att kombinera 
denna identitet med en tilltagande social utsatthet, och trots den insikt 
som Anna här lyfter fram om svårigheten att satsa på skolan när man 
samtidigt håller på och jobbar så mycket med sig själv. Den vikt Anna 
lägger vid att inte vilja komma efter i skolan kan ur det perspektivet 
också förstås som en strävan efter att återerövra en hemmatillhörighet i 
skolans värld.  

Solhemmet och det vana livet i ursprungsfamiljen 

Parallellt med den genomgående positiva beskrivningen av Solhemmet 
berättar Anna också om hur hon gång på gång drogs hem till 
ursprungsfamiljen. Bara under den korta tid som Anna var placerad 
flyttade hon flera gånger fram och tillbaka mellan Solhemmet och 
familjen, utan att placeringen för den skull formellt avslutades. I 
nedanstående intervjuutdrag förmedlas en bild av hur tiden på 
Solhemmet för Anna också präglades av en viss ambivalens inför det 
ovana och utmanande i en strukturerad och ansvarsfylld vardag. 

Anna: Samtidigt som man vill så gärna, så var det såhär jobbigt. Och då 
ringde man familjen, och de tröstade och svarade mitt i natten för de 
saknade en ju också, och så [sa de] Nämen Anna, om det känns så 
jobbigt då skiter vi i det här för det är inte meningen att du ska behöva 
må dåligt av personalen. Man kanske la till lite. Och de började dra i 
en, och min mamma var till och med villig att komma och hämta mig 
mitt i natten, så hon kom ju ibland liksom och körde upp med bilen. 
[…] För man var ju så dubbel där. Känslorna var så dubbla. Man var 
inte helt säker på att det här var det liksom, [att] det här var lösningen 
på mina problem, samtidigt som man kände att det här kan vara 
nånting bra. Så det var det som drog en. Hade man varit helt hundra på 
att det här var det som skulle hjälpa en, då hade man ju nog också stått 
på sig. Men man saknade familjen. Och man tvekade ju. Vissa dagar 
kändes det jättejobbigt och då tänkte man såhär, jamen det här är skit, 
hur ska det här kunna få mig att må bra? Och då drogs man hem till 
familjen, och sen de dagarna som man kände att, nu har vi haft det bra 
här, nu har jag börjat se framsteg liksom, det här är nånting bra, då 
drogs man tillbaka. Så man drogs åt båda hållen. [Intervju 1] 
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Den upplevelse av ambivalens som förmedlas här bildar en kontrast till 
den genomgående positiva betydelse som tiden på Solhemmet tillskrivs 
i Annas berättelser om sitt fortsatta liv. Ambivalensen blir i första hand 
synlig i relation till Annas beskrivning av det jobbiga i att genomgå en 
behandling och till osäkerheten kring om den behandling hon genomgick 
skulle vara till någon hjälp. Men här lyser också igenom en längtan 
tillbaka till den vardag som Anna var van vid från ursprungsfamiljen 
– något som blir än tydligare i berättelserna om den senare familjehems-
placeringen. Som vi ska se synliggörs här en spänning mellan å ena 
sidan hemmatillhörigheten i ursprungsfamiljens vardagspraktik, å andra 
sidan hemmatillhörigheten i de nya vardagspraktiker som samhällsvården 
erbjuder.  

Placeringssammanbrottet 

Under vår andra intervju berättar Anna om hur hennes ständiga 
hemflyttningar till slut ledde fram till beslutet att avbryta placeringen 
på Solhemmet.  

Anna: Och till slut sa de [personalen] såhär, jamen nu får du ta och 
bestämma dig, […] om jag skulle bo kvar eller flytta hem igen. Och då 
ville jag flytta hem igen för då var min enda tanke att jag skulle bara 
lappa ihop det som hade gått snett. Så jag skulle fixa till all skolgång 
som jag hade missat för att, Gud vad pinsamt, för att jag hade missat 
ett helt år då. Så det ville jag göra. [Intervju 2] 

Placeringssammanbrottet framstår här delvis som en konsekvens av de 
upprepade hemflyttningarna och den ständiga dragkraften tillbaka till 
ursprungsfamiljen, men sammanbrottet framstår också som en följd av 
Annas längtan efter att återupprätta en hemmatillhörighet i skolan och 
att återerövra identiteten som framgångsrik skolelev. I ett vidare 
perspektiv kan detta även tolkas som en strävan efter att återupprätta 
ett normalt liv och att lämna positionen som socialt utsatt bakom sig.  

En både van och ovan skolvardag 

Efter Solhemmet flyttade Anna hem och började i gymnasiet. Hon 
hoppade dock av utbildningen efter bara några veckor. Anna 
framhåller att hon låg bra till kunskapsmässigt inför gymnasiestarten. 
Trots att hon under tiden på Solhemmet bara hade läst kärnämnen och 
därmed inte hade betyg i alla ämnen från grundskolan, menar Anna att 
hon till och med hade ett litet försprång på just själva pluggdelen, detta 
på grund av den höga lärartätheten på Solhemsskolan och det 
individuella stöd i lärandet som de därmed kunde erbjuda. Istället 
betonar Anna sina svårigheter att klara av den sociala situationen i 
skolan, hur hon hade tappat kunskapen om den sociala biten, och hur 
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hennes erfarenheter från Solhemmet på så sätt skapade en särskild 
utsatthet i relation de övriga klasskamraterna.  

Anna: Och sen när man kommer tillbaka så upptäcker man att man har 
gått miste om något kanske. […] Överhuvudtaget de här frågorna Jaha 
vilken skola gick du i innan då? […] Och jag gjorde ju det misstaget 
första gången när jag kom tillbaka till gymnasiet att jag bara Nä men jag 
bodde på behandlingshem och då trodde alla på direkten att jag var 
värsta kickers ungefär eller vad man ska kalla det, du vet en sån där 
person som liksom, jamen kommer dit och ska ställa till med trubbel eller 
nånting sånt där. Och… då tyckte alla att det var så coolt att de skulle 
överbevisa sig, eller visa sig liksom större än mig eller sådär. [Intervju 1] 

Berättelsen om gymnasieskolstarten exemplifierar tydligt vilken krock 
det kan innebära att återvända till den reguljära grund- eller gymnasie-
skolan efter en tid på behandlingshem. Anna beskriver här hur hennes 
erfarenheter av utsatthet i den nya skolan blev till något främlingsskapande, 
något som hon efter den skyddade miljön på behandlingshemmet inte 
var beredd på. Hon beskriver också hur detta i sin tur försatte henne i 
en oväntat utsatt position i skolan. Betydelsen av de sociala relationerna 
i skolan är ett tema som återkommer på flera ställen i Annas berättelse, 
och i följande intervjuutdrag ser vi hur Anna också framhåller de 
sociala relationerna i skolan som avgörande för att nå utbildnings-
mässiga framgångar. 

Anna: Det spelar ingen roll ute i arbetslivet eller ute i skolan eller vart 
du än hamnar, har du inte de där människorna runt omkring dig som 
får dig att skratta och väcka en massa känslor i dig, mer än att du 
känner dig ledsen och deppad över att de inte tycker om dig, då har du 
ju liksom bara en tanke när du går in i arbetet också, och det är att 
liksom, fan vad det här suger, ungefär… Men har du folk runt omkring 
dig som du kan bolla dina tankar och prata med och skratta med och 
liksom allting där, då tror jag att man gör ett bättre arbete när man väl 
går in i boken då, för då blir man såhär energisk och uppeppad av att 
ha socialt umgänge så att man jobbar på mycket bättre. Och det tror 
jag är likadant överallt. Så jag tror [att] när man missar det, hur 
intelligent, smart, vad man än är, är man typ mobbad, utfryst eller 
liksom inte hänger med i sociala biten, då kommer man nog inte få det 
så bra liksom… det är ganska dömt att misslyckas ändå… [Intervju 1] 

Genom dessa berättelser framstår Annas skolerfarenheter, trots hennes 
fokus på skolarbete och prestationer, ändå som tydligt förankrade i 
den sociala världen (jmf Fornäs et al., 1989). Den sociala dimensionen i 
skolan får i Annas berättelse en dubbel betydelse. Dels handlar det om 
skolans möjlighet att utgöra en viktig hemmatillhörighet i vardagen, en 
skolbetydelse som framträder tydligt även i flera av de andra 
ungdomarnas livsberättelser. Dels handlar det om de sociala kunskaper 
som denna vardag i skolan (idealt) förmedlar. Anna påpekar att den 
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här sociala delen var något som hon tyckte att hon förlorade i 
samhällsvården, vilket också gjorde det svårare att efter placeringen 
komma tillbaka till ett riktigt socialt liv. 

Anna: En sak som man förlorar då, även om man håller själva 
skolgången vid liv, själva pluggandet vid liv, under den perioden man är 
placerad, så förlorar man den sociala delen. [...] Och alltså det är ju en 
sak man lär sig i skolan [...] att umgås socialt, samarbeta. [Intervju 2] 

Skoltillhörigheter och lärandeprocesser 

I de ungas livsberättelser (och särskilt i de berättelser som handlar om 
skolan) har jag kunnat urskilja två olika tillhörighetsdimensioner som 
båda framstår som avgörande för de ungas möjlighet att upprätthålla 
en hemmatillhörighet i skolan. Det handlar å ena sidan om en 
upplevelse av ömsesidiga sociala relationer (en social tillhörighet), å 
andra sidan om en upplevelse av att kunna identifiera sig med rollen 
som skolelev och att finna sig till rätta i skolans institutionella praktik 
(Gruber, 2007) och de mer eller mindre förgivettagna regler och rutiner 
som råder där (en institutionell tillhörighet). Även Pérez Prieto (2006a) 
lyfter upp hur ”skolans dubbla karaktär” (a.a., s. 59) kommer till 
uttryck i de skolberättelser han har studerat. Det handlar då dels om 
skolan som en institution där eleverna förväntas inhämta vissa 
kunskaper och bli värderade utifrån prestationer, dels om skolan som 
en mötesplats där barn och unga interagerar och växer upp 
tillsammans. Pérez Prieto visar hur dessa två dimensioner av skol-
tillvaron ofta tycks komma i konflikt med varandra. Även om denna 
konflikt kan anas även i min studie framträder här i första hand en bild 
av hur de båda dimensionerna framstår som tätt sammanvävda och 
beroende av varandra. 

I Annas berättelse om återgången till den reguljära gymnasieskolan 
visar sig det ömsesidiga beroendet av den institutionella och den sociala 
tillhörighetsdimensionen tydligt i det att hennes svårigheter med den 
sociala biten framstår som ett svårgenomträngligt hinder när det gäller 
möjligheten att återupprätta en hemmatillhörighet i skolans praktik. 
Utan någon social tillhörighet i skolan ter det sig problematiskt för 
Anna att upprätthålla studiemotivationen. Jag skulle här vilja knyta an 
till en distinktion mellan lärande på tre olika nivåer (i tre olika världar) 
som Fornäs med flera (1989) har gjort i en studie om ungdomars 
lärande i ett rockband. Författarna utvecklar här ett resonemang om 
hur lärande försiggår parallellt i den objektiva världen, i den sociala 
världen och i den subjektiva världen41. Lärandet i den objektiva världen 

                                                
41 Fornäs et al. (1989) bygger här vidare på en modell av Habermas som presenteras i 
hans verk Theorie des kommunikativen Handelns, (1981, bd II, s. 215). Samma modell 
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representerar teoretiska och praktiska kunskaper som i någon mån är 
skilda från individen och de sociala relationer individen ingår i. Ett av 
de tydligaste exemplen på sådana kunskaper utgörs just av de 
ämneskunskaper som lärs ut i skolan (a.a.). Lärandet i den sociala 
världen representerar det lärande där vi bland annat tillägnar oss 
förmågan att navigera i sociala sammanhang och att skapa grupp-
tillhörighet och nära relationer till andra människor. Lärandet i den 
subjektiva världen representerar lärandet om den egna individen och 
förmågan till personliga (expressiva) uttryck, och det kan därmed anses 
vara nära knutet till människors identitetsarbete (jmf Bottrell, 2007; 
Gustafson, 2006; Pérez Prieto, 2006a). I Annas berättelse framstår här 
lärandet i den sociala världen som något av en förutsättning för 
möjligheten att tillägna sig ett lärande på de andra två nivåerna. Utan 
en grundläggande kunskap om den sociala biten beskriver Anna hur 
även det objektiva lärandet ter sig som dömt att misslyckas – oavsett 
om det handlar om att tillägna sig ämneskunskaper i skolan eller om 
att kunna utföra ett praktiskt arbete. Det subjektiva lärandet framstår 
också som nära knutet till det sociala – något som framförallt 
synliggörs genom hur Anna återkommande beskriver att hon hämtar 
kunskap och inspiration från (och hur hon samtidigt också positionerar 
sig i relation till) de förebilder som framträder i hennes livsberättelser.  

Nya sammanbrott i hem och skola 

Annas första gymnasieförsök bröt alltså samman efter bara några 
veckor. Strax därefter placerades hon i ett familjehem och i samma 
veva skrevs hon återigen in i en dagverksamhet med integrerad 
undervisning. Även denna skolform bröt dock samman efter en kort tid 
och Anna beskriver att hon också den här gången hade svårt för de 
sociala kontakterna, att det var jättepinsamt bara att fråga om man 
kunde luncha ihop, och att hon samtidigt mådde alltför dåligt för att 
kunna fokusera på framtiden. 

Anna: Alltså jag hade jättesvårt att fokusera på framtiden. Och det kan 
man inte tro ändå, alltså när jag tänker på mig själv som person, för att 
jag är en person som ändå är ganska liksom, jamen jag skulle ju inte ha 
kunnat prestera så pass bra under de perioder i mitt liv som det har gått 
bra, om jag inte hade varit en person som inte kan fokusera. Men just 
då, i de här korta perioderna, så har inte jag kunnat göra det. Och det 
är inte egentligen min personlighet att inte kunna se saker runt 
omkring. [Intervju 2] 

                                                                                                               
presenteras också i Habermas bidrag till antologin Postmoderna tider? (Habermas, 
1986, s. 212). 
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Anna positionerar sig här på ett tydligt sätt som en i grunden hög-
presterande och reflekterande person. Hon beskriver de perioder då hon 
inte har förmått fokusera på skolarbetet som undantag, och dessa 
perioder konstrueras därmed återigen som diskontinuiteter i hennes 
livsberättelse (jmf Mishler, 1999). Denna typ av positioneringar och 
den meningsskapande funktion de får i Annas berättelse om sig själv 
kan således betraktas som ytterligare ett exempel på hur Anna genom 
ett förståelsearbete skapar kontinuitet i berättelsen om sig själv och sitt 
liv (jmf Giddens 1997).  

Anna beskriver att hon inte bara upplevde svårigheter med den 
sociala situationen i skolan utan även hade svårt för det strukturerade 
vardagsliv som förväntades av henne i familjehemmet, och hon berättar 
att hon successivt började tillbringa allt mindre tid hos dem. Inom kort 
var placeringssammanbrottet ett faktum och Anna flyttade hem till sin 
mamma. Under vår andra intervju berättar Anna återigen hur hon under 
placeringen drogs hem till familjen och till det liv som vardagen i 
familjen representerade. 

Anna: Jag drogs kanske till det där ostrukturerade, orutinerade… 
Hemma hade man ju inget ansvar liksom. Jag kunde sitta i flera dygn i 
sträck och inte göra nånting utan att någon la märke till det. Eller bara 
gå ut och festa eller vad som helst, utan att få någon, alltså man fick 
inga konsekvenser för sina handlingar, eller icke-handlingar. Om man 
var helt passiv så fick man inte heller någon konsekvens av det. Och där 
var man ju tvungen att gå upp och skapa en vardag. Och det var för 
jobbigt för mig, oavsett om det innebar att jag hade någon dagsyssla 
eller inte, så var det ändå att jag var tvungen att gå upp och liksom… 
och ändå umgås och vara social med dem om inget annat. […] På något 
sätt dras man ju ändå till den miljön man har växt upp i även om jag 
idag, idag har jag ju levt nu så pass så att jag skulle må dåligt av att 
vistas i en sån miljö. Men då drogs man till den, för det var det enda 
man var van vid. [Intervju 2] 

Under vår fjärde intervju återkommer vi till resonemanget om Annas 
svårigheter att leva i en strukturerad vardag i familjehemmet. Vid det 
här intervjutillfället lyfter Anna upp ytterligare en aspekt av varför hon 
ständigt drogs tillbaka till ursprungsfamiljen. 

Anna: Samtidigt så var det ju, lojaliteten till familjen drog ju tillbaka 
också. Vem är jag att sitta här och äta middag klockan fem? när de 
sitter hemma och faktiskt äter mackor hela dagen liksom. [Intervju 4] 

Här synliggörs återigen den konflikt (eller den ”dragkamp”) mellan den 
vana hemmatillhörigheten i ursprungsfamiljen och den nya (potentiella) 
hemmatillhörigheten i familjehemmet, som utgör ett genomgående tema 
i Annas livsberättelse. Konflikten tycks handla både om svårigheterna 
att anpassa sig till nya vardagsrutiner och om en lojalitet mot 
ursprungsfamiljen där Anna har svårt att inför sig själv legitimera rätten 
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att så att säga vända familjen ryggen för att rädda sig själv. Konflikten 
framstår därmed som sprungen ur en dubbel bindning till 
ursprungsfamiljen – vanan och lojaliteten. Längre fram kommer jag att 
visa hur vuxenblivandet och den egna familjebildningen så småningom 
tycks kunna erbjuda en väg ut ur denna dubbla bindning, något som 
anas redan i ovanstående kommentar om att idag har jag ju levt nu så 
pass så att jag skulle må dåligt av att vistas i en sån miljö, men som jag 
med detta lämnar för att återkomma till längre fram. 

Egen lägenhet och gymnasiet en andra gång 

Påföljande läsår började Anna gymnasiet igen och hon flyttade 
samtidigt till en egen lägenhet. Anna beskriver hur hon till en början 
även den här gången hade svårigheter med den sociala biten i skolan, 
att hon inte upplevde sig ha så mycket gemensamt med sina klass-
kompisar, och att hon hade svårt att göra sig en plats i gruppen. Efter 
en tid i den nya gymnasieskolan började dock en ny tjej i klassen och 
Anna berättar i följande intervjuutdrag hur de blev vänner, en händelse 
som bildar en viktig vändpunkt i berättelsen om Annas sociala situation i 
skolan.  

Anna: Och då började en ny tjej i klassen, och hon var jättesocial och 
bara kom in och liksom… och så började hon prata med mig av alla. […] 
Och sen blev jag så jäkla ledsen för hon skulle flytta då, så hon hoppade 
av skolan. Det var nånting som hade hänt där precis innan jullovet. Och 
då efter jullovet när jag kom tillbaka, då kom jag in i gruppen. Så det 
kanske var hon som pushade fram mig också lite grann, för att jag såg på 
henne, hur pass lätt hon kom in i grupperna, och liksom det handlade 
bara om [att] aldrig ge upp på att försöka hitta samtalsämnen med folk, 
utan bara hela tiden vara glad och positiv. […] Och sen att hon hade så 
pass lik personlighet till mig, så det var ju liksom kul att umgås med 
henne, det var kul att prata med henne, och dagarna gick ju hur fort som 
helst. Och tack vare att hon var så pass social och liksom visade, så 
började, då kom man in i klassen lite grann. [Intervju 1] 

Annas nya vänskap bildar något av en startpunkt för berättelsen om 
hennes väg (tillbaka) både till en fungerande skolsituation och till ett 
fungerande socialt liv. Under låg- och mellanstadiet framstår Annas 
skolsituation som åtminstone i vissa avseenden välfungerande, på så 
sätt att hon knöt viktiga kontakter till sina lärare (att hon fann en 
social tillhörighet i relationen till dem) och att hon presterade bra i 
skolarbetet. Samtidigt råder i berättelserna om de tidiga skol-
erfarenheterna också en frånvaro av relationer till jämnåriga. Vid ett 
tillfälle, när Anna berättar om skolstarten efter Solhemmet, påpekar 
hon själv att det var först vid denna tidpunkt som hon började 
reflektera över det sociala. Det förstärker bilden av att svårigheterna 
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med den sociala biten kan vara någonting som hade följt Anna även 
under den tidigare grundskoleperioden. 

Anna: Delvis så tror jag också att det var först då jag började reflektera 
över det sociala också, för att innan så var det ju som sagt, jag flydde 
dit [till skolan] för att prestera och sen presterade jag och gick hem sen. 
Och nu på Solhemmet, då fick jag inte göra sådär längre, jag fick inte 
fly in i mina uppgifter, utan jag fick göra det som de visade oss, och 
resten av tiden så hade vi ju social träning. [Intervju 4] 

Berättelsen om vägen till en fungerande skolsituation kan därmed 
beskrivas både som en väg tillbaka till identiteten som högpresterande 
och duktig i skolan och som en väg till något helt nytt i det avseendet 
att ”det välfungerande” i skolsituationen den här gången även innefattar 
en nyvunnen kunskap om och förmåga att hantera de sociala rela-
tionerna med jämnåriga. Vid sidan av den bekräftelse som kompetent 
och högpresterande, som Anna beskriver att skoltillvaron erbjöd redan 
under grundskoletiden, tycks hon här ha vunnit även en social bekräftelse 
som hemmahörande i kamratgruppen. 

En ny hemmatillhörighet – ett nytt vardagsliv 

Under tiden i gymnasiet flyttade Anna ihop med sin pojkvän och så 
småningom fick de också ett barn. Den här egna familjebildningen får i 
Annas berättelse karaktären av en nystart i livet som erbjuder en 
möjlighet till distans från ursprungsfamiljen. Anna berättar att även 
hennes skolarbete fick ett lyft när hon flyttade hem till pojkvännen, 
eftersom det där, precis som på Solhemmet, fanns någon i hemmet som 
orkade engagera sig och bry sig om vad hon gjorde.  

Anna: Han är ju väldigt liksom, han har en väldigt hög arbetsmoral till 
exempel, så bara det var såhär en chock, men Vadå, sjukskriver inte du 
dig varannan dag? Så det var mycket genom att iaktta hans liksom, 
betala räkningar, laga mat, även fast han levde ju inte så rutinerat och 
strukturerat, men mer än vad jag var van vid. Men samtidigt så var det 
ju hans ungkarlslya, så jag menar det var ju makaroner och köttbullar, 
så det var inte så att han stod och verkligen ansträngde sig. Men det var 
en god väg för mig att… börja förstå att livet ser annorlunda ut för 
människor. [Intervju 4] 

Det framstår här som att Anna genom livet tillsammans med 
pojkvännen introducerades in i en annan möjlig vardagsverklighet där 
hon började förstå att livet kunde se annorlunda ut. Att flytta ihop med 
pojkvännen markerar på så sätt en startpunkt på vägen mot ett 
självständigt vuxenliv och en möjlighet att tona ner den starka 
dragningen till ursprungsfamiljen, en vändning som vi ska se blir än 
tydligare i berättelsen om föräldraskapet.  
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Anna: Nu har man ju det här, från början kan jag forma en lycklig 
familj. Det är ju svårt att, om jag ska gå tillbaka till min gamla familj 
och försöka få min mamma att må bra och allting från början. […] 
Men nu, man har ju en stor lycka i att man kan skriva om, liksom, man 
kan göra nånting. Samtidigt kan jag ju inte ändra på min sambo, för 
han var ju inget oskrivet blad när jag mötte honom heller. Men jag kan 
ändå göra det där, alltså en mycket bättre situation nu. [Intervju 1] 

Här framstår återigen familjebildningen som en möjlighet till nystart. 
Hemmatillhörigheten i den nya familjen tycks erbjuda en möjlig distans 
till ursprungsfamiljen och till den vardagsverklighet som råder där. 
Följande intervjuutdrag visar på ett intressant sätt hur denna tidigare 
vardagsverklighet så småningom till och med kom att framstå som 
främmande för Anna. Anna beskriver hur hon under en period av 
graviditeten försökte bo hemma hos en släkting medan hon arbetade 
på annan ort, och hur hon då upptäckte hur trasig familjen var. 

Anna: Och då klarade inte jag av det, för att jag har blivit så van nu vid 
att leva i såhär, jamen det livet som man kanske har velat leva från 
början, så att jag… valde att åka hem. [Intervju 2] 

Vid den här tiden tycks alltså den nya hemmatillhörighet som Anna 
funnit i relationen till sin pojkvän ha blivit en så pass integrerad del av 
hennes vardagsverklighet, att hon nu hade svårt att återvända till det 
kaosfyllda liv som tidigare hade utgjort den vardag hon var van vid. 
Det framstår därmed som att det strukturerade och konsekventa som 
Anna har beskrivit att hon tidigare hade så svårt att anpassa sig till, 
efter en tid i den egna ”nya” familjen istället blev till någonting vant, 
medan det som tidigare hade utgjort det vana blev till någonting 
främmande. 

Förlorad frihetstid 

Den egna familjen och det tidiga föräldraskapet framstår inte bara som 
en startpunkt på vägen mot ett självständigt (normalt) vuxenliv, utan 
också som ett ganska abrupt och omstörtande avbrott på vägen mot ett 
(normalt) ungdomsliv. När Anna blev gravid fattade hon samtidigt 
beslutet att återigen avbryta sina gymnasiestudier. Till skillnad från 
tidigare skolavbrott som alla kan relateras till själva skolsituationen, 
hänger detta avbrott istället samman med omständigheter utanför 
skolan. Skolavbrottet skedde till och med under en period då Anna 
säger att hon äntligen var på väg att träda in i den riktiga världen, och 
hon beskriver skolavbrottet med en känsla av att ställa sig på mållinjen 
och bara ge upp.  

Anna: Jag var ju väldigt ledsen för att… jag kände att nu hade jag ju 
fixat det, nu hade jag ju kommit två tredjedelar på vägen. För första så 
hade jag hoppat av, de andra hade jag kommit alltså en månad på 
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utbildningen, en termin. Nu hade jag ändå kommit in två år på det. 
Och jag hade bara sista året kvar. Och sista året det var ju liksom 
såhär, det kan man ju inte ens kalla en utmaning, utan det är bara, fixa 
det här sista. Okej det är mycket att göra också, men samtidigt så är det 
så pass roliga saker så att det är liksom, det känns inte av på samma 
sätt. Och samtidigt så under tiden så går man ut och praoar och provar 
studentmössor och liksom allting sånt där, så det går ändå ganska fort. 
Så det kändes som att liksom, ställa sig på mållinjen och bara ge upp. 
Så det var alltså, det var jäkligt sorgligt. [Intervju 1] 

Under vår andra intervju berättar Anna också om hur hon i och med 
graviditeten plötsligt kastades rakt in i ett vuxenliv som hon inte var 
beredd på, där hon förväntades ta hand om ett barn och försörja en 
familj. 

Anna: Man vill ju helst ha den här tiden av ens liv också som man 
kanske bara jobbar, jamen du vet… såhär jobbar nere på Ica bara för 
att få ihop pengar, och åka ut och resa under sommaren, åka ut och 
luffa med sina kompisar. Jamen du vet den här perioden som de flesta 
har, den mellan det seriösa livet och barn- och familjelivet och 
skolperioden, för den… den höll jag precis på att komma in i, den 
riktiga världen, som den har sett ut för alla andra. [Intervju 2] 

Det plötsliga inträdet i vuxenliv och föräldraskap, och det ansvar som 
detta liv för med sig, framstår här som en motsats till den här perioden 
som de flesta har. Ovanstående intervjuutdrag förmedlar på så sätt 
bilden av en förlorad frihetstid, en förlust som framstår som särskilt 
smärtsam i ljuset av Annas upplevelse av att hon precis höll på att 
komma in i den värld som skulle kunna erbjuda henne just detta – den 
riktiga världen. 

Sammanfattande reflektioner 

I mitt försök att sammanfatta de ungas livsberättelser återkommer jag i 
det här och i de två efterföljande kapitlen till de diskontinuitetslinjer 
som presenterades i början av kapitel fem. I figuren nedan har den 
ursprungliga linjen, som enbart markerade formella diskontinuiteter 
(skol- och placeringshändelser), byggts ut med ett antal av de narrativa 
vändpunkter som synliggörs i Annas livsberättelse. En narrativ 
vändpunkt ska här förstås som en händelse eller en tidsperiod som i 
efterhand tillskrivs betydelsen av att ha givit livet en ny riktning (jmf 
Bruner, 2001; Mishler, 2006). De narrativa vändpunkterna kan således 
också betraktas som en illustration av de ungas förståelsearbete, det vill 
säga den meningsskapande process varigenom de förstår sig själva och 
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sina liv. De formella diskontinuiteterna är i figuren markerade under 
linjen, medan de narrativa vändpunkterna är markerade ovanför42. 

 
Figur 6. Formella diskontinuiteter och narrativa vändpunkter i Annas livsberättelse 
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Annas skolberättelse 

Ett centralt tema i Annas livsberättelse är hennes hemmatillhörighet i 
skolans värld och den självidentitet som högpresterande och 
studiemotiverad som tycks vara tätt knuten till denna. Samtidigt som 
Annas hemmatillhörighet i skolan på så sätt framstår som ett slags 
kontinuitet genom livet synliggörs också stora förändringar i skolans 
betydelse över tid. Under de tidiga grundskoleåren beskriver Anna hur 
skolan fungerade som en fristad där hon genom sin verbala talang 
rönte både uppmärksamhet och erkännande. Hennes relationer till 
lärarna, och särskilt till hennes svensklärare, framstår här som 
betydelsefulla genom det sätt på vilket de erbjöd henne en bekräftelse 
som kompetent och en möjlighet att bli sedd – att få sina behov 
tillgodosedda. När Anna senare kom upp i tonåren beskriver hon hur 

                                                
42 Ibland framstår de narrativa vändpunkterna som bestående av flera lager, på så sätt 
att nya händelser och erfarenheter ibland tycks föra med sig exempelvis nya 
hemmatillhörigheter eller ett förändrat förståelsearbete. Dessa lager har i figuren 
markerats som textrutor ovanpå varandra med förlängda linjer emellan. 
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hon genom relationerna till jämnåriga i skolan upptäckte att hennes liv 
inte var vad hon kallar normalt. Anna beskriver att insikten om hur 
hemskt hennes liv hade varit fick henne att söka sig till andra 
ungdomar vars liv också hade varit kärvigt. Anna berättar hur denna 
upptäckt samtidigt förändrade hennes förståelse av den egna 
livssituationen – hur hon plötsligt upplevde att nu har jag fått en sämre 
start och nu är loppet kört. I samma veva beskriver Anna hur hennes 
hemmatillhörighet i skolan rasade samman, hur hon började skolka 
tillsammans med sina kompisar, och hur hon inte längre kunde relatera 
till de övriga skoleleverna och deras perfekta tillvaro.  

Tidigare i kapitlet har jag lyft fram hur Anna i berättelsen om 
upptäckten och de följder den får positionerar sig själv som socialt 
utsatt och annorlunda och hur denna utsatthetsidentitet framstår som 
svår att förena med identiteten som högpresterande och studiemotiverad. 
Här framträder en bild av hur det hos Anna kom att utspela sig en 
förhandling mellan dessa båda subidentiteter (jmf Mishler, 1999) där 
Anna i slutändan mer eller mindre kom att förlora både den tidigare 
självklara hemmatillhörigheten i skolan och den nya hemmatillhörigheten 
i gruppen av jämnåriga som hade haft det kärvigt, då den gruppens 
utsatta position förstärktes på ett sätt som gjorde att Anna inte längre 
kunde identifiera sig heller med dem. Upptäckten av att livet inte har 
varit normalt får därmed karaktären av en ganska dramatisk 
vändpunkt, både när det gäller Annas skolarbete, när det gäller hennes 
hemmatillhörighet i skolan, och när det gäller hennes förståelse av sig 
själv och sitt liv. 

Under högstadiet eskalerade skolfrånvaron och Anna beskriver hur 
hon under den här perioden också mådde allt sämre. Strax efter att 
Anna hade avslutat nionde klass placerades hon på ett behandlingshem 
som jag har kallat för Solhemmet. Jag har tidigare visat hur vistelsen på 
Solhemsskolan utgör en av de tydligaste vändpunkterna i Annas 
livsberättelse, en period då hon beskriver att den stora skillnaden i mitt 
liv gjordes. Här tycks Anna ha funnit en ny (begynnande) hemma-
tillhörighet som kan knytas dels till de erfarenheter av en ny och mer 
strukturerad vardag som Solhemmet erbjuder (i och med den 
startpunkt som detta innebär för Annas rörelse mot att också göra 
denna nya typ av vardagstillvaro till sin egen), dels till hur Anna 
identifierar sig med personalen på Solhemmet (i det att dessa 
identifikationer samtidigt erbjuder henne nya sätt att förstå sig själv 
och sitt liv). 

Ytterligare en central aspekt av denna vändpunktserfarenhet handlar 
om att Anna på Solhemmet fick möjligheten att läsa in sina 
grundskolebetyg. Anna lägger stor vikt vid sin önskan att inte missa 
något i skolan och hon betonar hur mycket den hjälp hon fick i 
Solhemsskolan betydde för hennes kunskapsinhämtning. I kapitlets 
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första del har jag lyft fram hur det i Annas berättelser om Solhemmet 
och den gymnasiestart som följde samtidigt framträder en strävan efter 
att återerövra en hemmatillhörighet i skolans praktik, och hur detta i 
sin tur framstår som knutet till en strävan efter att upprätthålla en 
kontinuitet i förståelsen av sig själv. Som vi ska se i de följande kapitlen 
synliggörs i flera av de ungas livsberättelser en strävan efter att 
upprätthålla någon form av kontinuitet i vardagen. I Annas fall tycks 
denna strävan handla just om en upprätthållen hemmatillhörighet i 
skolan och om en kontinuitet i de identitetspositioner som kan 
förknippas med denna hemmatillhörighet. 

När placeringen på Solhemmet bröt samman återvände Anna till 
undervisning inom den reguljära gymnasieskolan. Mötet med skolan 
utanför behandlingshemmet framstår här som en något chockartad 
upplevelse och Anna fullföljde också bara några veckor av utbildningen 
innan hon avbröt sina studier. Anna beskriver att hon framförallt hade 
svårt att hantera de sociala relationerna till jämnåriga. Hon berättar 
om hur hon under tiden på Solhemmet hade förlorat kunskapen om 
den sociala biten; om hur hennes erfarenheter från Solhemmet i den 
nya skolan blev till någonting främlingsskapande som försatte henne i 
en utsatt position; och om hur följden av detta blev att hon inte heller 
kunde fullfölja utbildningen. I berättelsen om gymnasiestarten, precis 
som i många andra delar av Annas livsberättelse, framstår de sociala 
relationerna i skolan som mycket betydelsefulla. Kunskapen om och 
förmågan att behärska den sociala biten lyfts fram som en förutsättning 
även för att nå utbildningsmässiga framgångar. Som vi ska se i de 
kommande kapitlen tycks de sociala tillhörigheterna i skolan vara 
betydelsefulla även för de andra ungdomarna. Ett tema som knyter an 
till detta är det som handlar om relationen mellan å ena sidan den 
sociala tillhörigheten, å andra sidan den institutionella tillhörigheten i 
skolan. I Annas berättelse framstår den institutionella tillhörigheten 
som särskilt betydelsefull – men det blir också tydligt hur möjligheten 
att upprätthålla denna institutionella tillhörighet delvis hänger samman 
med hur de sociala relationerna i skolan ser ut. Ett viktigt resultat som 
jag återkommer till i analysen av de övriga livsberättelserna är hur de 
ungas möjligheter till hemmatillhörighet (erfarenheten av att höra 
hemma och finna sig tillrätta i en given vardagspraktik eller social 
gemenskap) tycks vara beroende av att båda dessa tillhörighets-
dimensioner är närvarande, ett mönster som blir särskilt framträdande 
i berättelserna om de ungas skolerfarenheter. 

Ett år efter den första gymnasiestarten återupptog Anna sina studier 
ännu en gång. Den här gången var hon kvar i utbildningen en längre 
tid innan hon återigen hoppade av. Så småningom läste hon också in 
de återstående gymnasiepoängen och började studera på högskolan. 
Även vid den andra gymnasiestarten beskriver Anna att hon upplevde 
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svårigheter med den sociala biten. Så småningom lyckades hon dock 
överbrygga dessa svårigheter och hon tycks med detta ha funnit även 
en social tillhörighet i klassen. Anna beskriver hur hon efter en tid i den 
nya gymnasieklassen fann tillhörighet i relationen till en särskild 
klasskamrat, och hur hon tack vare denna relation lärde sig hur hon 
skulle göra för att komma in i klassen. Berättelsen om denna vänskap 
bildar därmed både en vändpunkt i Annas skolberättelse och en 
startpunkt i berättelsen om hennes väg till ett fungerande (normalt) 
socialt liv. 

Vägen till det riktiga livet 

Anna beskriver hur hon i och med den nya sociala tillhörigheten i 
skolan äntligen hade funnit en väg som ledde henne mot det riktiga 
livet – så som det har sett ut för alla andra. För första gången sedan 
hon i de tidiga tonåren upptäckte att hennes liv inte var normalt 
beskriver hon alltså att livet nu åter var på väg att ta formen av ett 
normalt (riktigt) liv. Annas vän som pushade fram henne till en social 
tillhörighet i gymnasieklassen framstår här som en viktig förebild för 
Anna, någon som öppnade vägen för henne och hjälpte henne att förstå 
sig själv (i relation till sin omgivning) på ett nytt sätt. Betydelsen av 
förebilder knyter också an till en annan viktig del i Annas berättelse om 
vägen till ett normalt (riktigt) liv, nämligen den som handlar om hennes 
egen familjebildning och den möjlighet till distans som detta skapar i 
relation till ursprungsfamiljen. I Annas berättelser om att bilda familj 
lyser det igenom både en sorg över en förlorad frihetstid och en glädje 
över möjligheten att få börja om med en ny hemmatillhörighet i en 
egen familj. Vid flera tillfällen beskriver Anna hur hon under de perioder 
som hon har varit placerad i samhällsvård hela tiden har dragits 
tillbaka till ursprungsfamiljen. I flera av livsberättelserna synliggörs på 
ett liknande sätt en konflikt mellan hemmatillhörigheten i ursprungs-
familjen och de nya möjliga hemmatillhörigheterna i samhällsvårdens 
vardagspraktiker. I Annas berättelse beskrivs denna konflikt som en 
följd både av hennes svårigheter att anpassa sig till en strukturerad 
vardag och av hennes lojalitet till ursprungsfamiljen, samtidigt som hon 
beskriver en ambivalens just inför den möjlighet till strukturerad 
vardag som placeringarna i samhällsvård förde med sig: vem är jag att 
sitta här och äta middag klockan fem? När de sitter hemma och 
faktiskt äter mackor hela dagen. Hemmatillhörigheten i en ny egen 
familj (som vuxen) tycks för Anna ha kunnat erbjuda en möjlig väg ut 
ur denna dubbelbottnade konflikt. Den nya hemmatillhörigheten 
tillskrivs betydelsen av en nystart – att från början kunna forma en 
lycklig familj. Genom relationen till pojkvännen (som förebild) berättar 
Anna hur hon lärde sig att livet ser annorlunda ut för människor, och 
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hon beskriver hur det kaos som tidigare var hennes vardagsverklighet i 
och med detta kom att främmandegöras. Annas nya vuxenposition – 
och hemmatillhörigheten i den nya (egna) familjen – tycks här kunna 
erbjuda en ny möjlighet till distans i relation till ursprungsfamiljen och 
till den vardagsverklighet som rådde där. 

Ett förståelsearbete 

I inledningen till det här kapitlet presenterade jag Annas relationer till 
förebilder som ett centralt tema i hennes livsberättelse. Anna berättar 
vid flera tillfällen hur mycket hon har lärt sig av de människor hon har 
mött. Jag skulle här vilja inleda med ytterligare ett utdrag ur vår första 
intervju, där Anna för ett resonemang om hur dessa förebilder har varit 
en förutsättning för hennes möjlighet att (som hon säger) välja sitt liv. 

Anna: I perioder har jag faktiskt känt… vad spelar det för roll om de 
tycker att jag är så duktig på att skriva, tror de att jag kommer att få ett 
jobb ändå? […] Det spelar ingen roll om de ser att man har en resurs 
eller en talang eller vad som helst i det här för att… överhuvudtaget att 
plugga, att skaffa ett jobb, att överleva är den största biten. Sen att man 
kan välja sitt liv, att man kan välja sitt jobb, att man kan, det finns inte 
när man mår dåligt. […] Jag tror inte att man tänker, i vanliga livet 
heller när man är väldigt ung, att man har ett val. Men det är desto 
svårare när man… har man det jobbigt, kanske man har haft såhär 
problemföräldrar, då har man tagit över sitt egna dåliga självförtroende 
typ… det har ju inte blivit nånting av mina föräldrar, och de tycker ju 
att jag är en liten skit, och de är ju själva inte bättre än att de sitter och 
super. Men då är det typ det bästa jag kan åstadkomma är att bli som 
dem, ungefär. Man tror inte att man ska bli världens såhär… professor 
liksom. Man tror att de människorna som är det, som har ett bra yrke, 
som har utbildat sig, man tror att de är liksom, det är inte människor, 
de är nästan som gudar. [Intervju 1] 

Det Anna berättar här illustrerar på ett tydligt sätt svårigheten i att 
bryta sig loss ur de strukturer som formar våra föreställningar om vilka 
vi är och vilka vi kan vara – strukturer som också kan betraktas som 
tätt knutna till våra socialt delade hemmatillhörigheter. I det här 
kapitlet har vi sett hur Anna vid flera tillfällen återkommer till hur 
svårt det har varit för henne att anpassa sig till ett vardagsliv som ser 
annorlunda ut än det hon var van vid från ursprungsfamiljen. I 
ovanstående intervjuutdrag synliggörs också hur svårt det kan vara, 
trots omgivningens uppmuntran, att skapa nya förväntningar för sig 
själv och för det egna livet – förväntningar om någonting mer eller 
någonting annorlunda än det tidigare kända (att bli som sina föräldrar). 
De förebilder som Anna berättar om under våra intervjuer framstår i 
ljuset av detta som en möjlighet för henne att faktiskt ändå finna andra 
identifikationer än med föräldrar, syskon och de kompisar som också 
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har haft det kärvigt. Identifikationen med (för Anna) positiva 
förebilder kan på så sätt betraktas som öppningar för att välja andra 
vägar i livet än de som utifrån tidigare erfarenheter ter sig givna, och 
därmed också som en möjlighet för Anna att förändra sin förståelse av 
sig själv. Så kan man tänka sig att relationen till lärarna i grundskolan 
har skapat öppningar för Annas identitet som högpresterande och 
duktig i skolan, att relationen till Veronika på Solhemmet har skapat 
öppningar för föreställningen om att kunna studera vidare och få ett 
bra yrke, att relationen till vännen i gymnasiet har skapat öppningar 
för en hemmatillhörighet bland jämnåriga och en väg in i den riktiga 
världen och att relationen till pojkvännen och deras gemensamma barn 
har skapat öppningar för att låta denna riktiga värld – den som tidigare 
upplevdes som främmande – istället transformeras till den vardags-
verklighet som nu ter sig självklar. Den förändrade självförståelse som 
dessa identifikationer alltså tycks föra med sig kan jämföras med det 
resonemang om idealbildingsförmåga som Fornäs med flera (1989) för 
fram43. Idealbildningsförmågan handlar om hur ideal för den egna 
identiteten konstrueras, exempelvis genom identifikation med idoler, 
och om hur dessa ideal bidrar till att utveckla och förändra den egna 
identiteten. Även Ziehe (1986a) för ett resonemang om hur ”den 
idealiserande identifikationen” (a.a., s. 171) till auktoriteter kan ge 
individen tillgång både till sitt eget förflutna och till sin egen framtid. 
Han menar att en idealiserande identifikation (exempelvis med lärare) 
samtidigt öppnar möjligheter för att konstruera nya föreställningar om 
sig själv – ”den ger material till ett positivt självkoncept, väcker till liv 
en förskottsglädje inför väntade senare självtillstånd” (a.a., s. 172). 
Även de förebilder som Anna berättar om kan på detta sätt betraktas 
som ett slags idealbilder för den egna identiteten – möjligheten för Anna 
att identifiera sig med dem tycks i sin tur föra med sig en möjlighet att 
också föreställa sig själv i närheten av de (idealbilds)positioner som 
dessa människor intar i hennes livsberättelse. 

Jag har tidigare beskrivit hur Annas berättelser om förebilder ofta 
hänger samman med narrativa vändpunkter, på så sätt att mötet med 
dessa människor ofta tillskrivs betydelsen av att ha givit livet en ny 
riktning. Här ser vi hur Annas identifikation med olika förebilder 
också tycks skapa möjligheter för henne att förstå sig själv och sin 
framtid på ett annorlunda sätt. Båda dessa aspekter kan betraktas som 
exempel på det jag har kommit att kalla ett förståelsearbete, det vill 
säga den meningsskapande process som karakteriseras av hur olika 
erfarenheter och föreställningar fogas samman till en meningsfull och 
biografiskt sammanhängande berättelse om livet och om den egna 

                                                
43 Idealbildningsförmågan faller här, enligt författarnas terminologi, under lärandet i 
den subjektiva världen (jmf även Habermas, 1981, 1986). 
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identiteten. Förståelsearbetet gestaltar sig – som vi ska se i de följande 
kapitlen – på olika sätt i de olika livsberättelserna. För alla de 
intervjuade ungdomarna tycks ett gemensamt drag dock vara att de 
genom förståelsearbetet kan integrera ofta ganska fragmenterade och 
motstridiga erfarenheter till en acceptabel helhet, och att de därmed 
tycks kunna skapa en biografi och en självidentitet som de är 
någorlunda tillfreds med. I Annas livsberättelse illustreras särskilt 
tydligt förståelsearbetets djupt sociala förankring – hur det både är 
grundat i redan etablerade hemmatillhörigheter och i de socialt delade 
förgivettaganden om verkligheten som dessa hemmatillhörigheter bidrar 
till att upprätthålla, och hur det samtidigt modifieras genom de nya 
identifikationer som kontinuerligt uppstår i möten med andra människor 
(och som i sin förlängning också kan generera nya hemmatillhörigheter). 

I kapitel nio kommer jag att vidareutveckla resonemanget om de 
ungas förståelsearbete med utgångspunkt från den biografiska position 
på gränsen mellan ungdom och vuxenliv som de befinner sig i under 
våra intervjuer. Men även om deras berättelser om livet kan betraktas 
som ett uttryck just för ett sådant förståelsearbete menar jag att 
innehållet i berättelserna samtidigt kan ge oss viktig kunskap dels om 
skolan och samhällsvården i sig; dels om betydelsen av de personliga 
möten som sker och de relationer som etableras inom ramen för 
skolans och samhällsvårdens praktiker; dels om de ungas erfarenheter 
av att ta sig fram genom dessa praktiker i sin vardag. I de följande två 
kapitlen kommer jag därför att lägga mindre fokus på förståelsearbetet 
för att istället titta närmare just på de ungas erfarenheter av att leva i 
och navigera sig fram genom samhällsvården och skolan. Jag vill dock 
betona att de här olika perspektiven – å ena sidan på de ungas 
erfarenheter från skola och samhällsvård, å andra sidan på deras 
situerade förståelsearbete – naturligtvis inte renodlat går att skilja åt. 
Själva poängen i mitt resonemang om förståelsearbetet är ju att det (trots 
sin föränderlighet) samtidigt är djupt förankrat både i de ungas tidigare 
erfarenheter och i strukturerna som de har att förhålla sig till i sin 
vardag. Förståelsearbetet handlar alltså om hur de unga – inom ramen 
för givna strukturer – knyter ihop sina samlade erfarenheter till en 
självbiografisk berättelse som ter sig meningsfull och möjlig att förstå. 
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7. Utrymmen för hemmatillhörighet 

I det förra kapitlet introducerades ett antal teman som jag i den 
följande texten kommer att utveckla närmare. I det här kapitlet, där jag 
framförallt lutar mig mot empiri från intervjuerna med Therese och 
Kristian, riktas ett särskilt intresse mot hemmatillhörigheter och 
diskontinuiteter. Jag inleder med en beskrivning av de skolerfarenheter 
från grundskolan som framträder i Therese och Kristians livsberättelser. 
Därefter följer en beskrivning av de diskontinuiteter som synliggörs i 
berättelserna och som kronologiskt är knutna till slutet av grundskoletiden 
och (framförallt) till tiden efter grundskolan.  

Både Therese och Kristian placerades under tonåren i jourhem på 
grund av konflikter i deras ursprungsfamiljer. Liksom Anna har de 
därefter varit med om en mängd formella diskontinuiteter i form av 
placeringssammanbrott och omplaceringar, och Therese har dessutom 
varit med om flera skolavbrott och skolbyten. Varken Therese eller 
Kristian hade vid tiden för våra sista intervjuer avslutat sin grundskole- 
eller gymnasieutbildning, och båda förmedlar de en övervägande negativ 
bild av skolan och av sina erfarenheter därifrån. Therese hade visserligen 
gjort flera försök att läsa in sin grundskolekompetens och hade även 
påbörjat en yrkesinriktad gymnasieutbildning, men vid tiden för våra 
sista intervjuer hade hon hoppat av gymnasiet och hade inte längre 
några planer på att återuppta skolgången. Kristian hoppade av skolan 
redan under högstadiet och fick därefter undervisning inom ramen för 
en dagverksamhet, där han läste in och fick betyg i ett ämne. Inte heller 
han hade vid tiden för våra intervjuer några planer på att återuppta 
sina studier. När jag träffade Therese och Kristian för sista gången var 
de båda i 20-årsåldern. De hade avslutat sin kontakt med socialtjänsten, 
och trots den oavslutade skolgången var båda självförsörjande och hade 
egna boenden.  

Skolerfarenheter 

Erfarenheter av diskontinuiteter och hemmatillhörigheter framträder 
som centrala i alla de fem livsberättelserna. I Annas fall kunde vi se hur 
en stark institutionell tillhörighet till skolans praktik, och tätt knuten 
till den även en identitet som högpresterande och duktig i skolan, bidrog 
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till en kontinuitet i hennes förståelsearbete som tycks ha hjälpt henne 
både att upprätthålla en tillit inför framtiden och att knyta ihop den 
reflexiva tolkningen av vem hon är – sin självidentitet (jmf Giddens 
1997). Samtidigt framstod frånvaron av sociala tillhörigheter i skolan 
som ett problem, och Anna betonade just betydelsen av det sociala 
lärandet och de sociala relationerna för att kunna hantera sin skol-
situation; utan dem hade hon, trots en stark lärandeidentitet (Höjer et 
al., 2011b), ändå svårt att finna en riktig hemmatillhörighet i skolan. 
En sådan frånvaro av hemmatillhörighet (i en särskild vardaglig 
praktik) kan sägas föra med sig en mer eller mindre utsatt position i 
relation till just den praktiken. Som vi ska se framträder i Therese och 
Kristians berättelser en än mer utsatt position i relation till skolan, och 
i ljuset av detta blir också deras navigeringar mot och förhandlingar 
om andra hemmatillhörigheter särskilt synliga.  

Therese – skolan och det andra livet 

Therese förmedlar genomgående en negativ bild av sin skoltid. Hon 
berättar om konflikter både med lärare och klasskamrater, och hon 
återkommer vid flera tillfällen till att hon aldrig har varit någon 
skolmänniska. Samtidigt ger hon vid enstaka tillfällen uttryck för att 
hon ändå trivdes ganska bra i skolan under låg- och mellanstadiet. 

Therese: Jag var typ bäst i klassen upp till femman. Då tyckte jag det 
var kul. […] Men sen när vi började i sexan så flyttades man till 
högstadiet… och då blev miljön annorlunda och man skulle passa in 
och inte vara som alla andra. [Intervju 1] 

Flytten till högstadiet framstår här som en vändpunkt, en tid då skol-
situationen genomgick en tydlig förändring. Therese berättar om hur 
hon i högstadiet hängde med sina äldre kompisar på rasterna, och om 
hur hon så småningom också började skolka alltmer från lektionerna. 

Therese: Men sen när man hade halkat efter ett tag, så ville man ju 
försöka igen. Men då var det för mycket och då sket man ju i det. För 
jag har ju försökt många gånger, och fått egna lärare, och... Men det 
har ju liksom, då har ju [det] andra livet tagit över. 

Ylva: Och vad är det andra livet? 

Therese: Men alltså då satt vi ju bara där… vi gjorde ingenting, vi 
kunde sitta och sminka oss en hel dag liksom. [Intervju 3] 

Therese beskriver vid flera tillfällen under våra intervjuer hur hon 
tillbringade en stor del av sin högstadietid i skolans korridorer till-
sammans med sina kompisar, hur hon sällan gick till lektionerna, och 
hur hon kom alltmer efter i skolarbetet. Korridorlivet beskrivs av Therese 
som det andra livet – ett liv som tog över fastän hon vid flera tillfällen 
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försökte återuppta sin skolgång. Jag frågar Therese om kompisarna i 
korridorerna var viktiga för henne. 

Therese: Nej, egentligen inte tror jag... Alltså de var där. De var 
viktig[a]. Alltså de var min trygg[het]. De var där, och vi var där, och 
vi... det var liksom så min skola var. Och sen var det väl liksom... man 
tjuvrökte, åkte till Storköping, alltså det tog ju [tid], och ibland tog det 
hela dagen. Jag tänkte väl inte på att det var lektioner. 

Ylva: Ni var i skolan ändå, ni stack liksom inte därifrån? 

Therese: Alltså, jag åkte ju skolbuss, så jag var ju tvungen att vara där 
när bussen kom, och när man skulle åka hem. Så då blev det ju att man 
var där... Och sen gick man ju på lektionerna, det var ju mest att 
kompisarna som man var med gick i olika arbetslag, de hade raster på 
olika tider, då blev det såhär att man väntade på varandra, då gick det 
en halvtimme på den lektionen, då fick man inte komma in. […] Vissa 
låste efter fyra eller fem minuter, och hade man inte hunnit komma in 
då så väntade man ju liksom... till en början. Men sen blev det ju att 
man låg så mycket efter och bara sket i allt och tyckte att alla var 
dumma i huvudet. [Intervju 3] 

Kompisarna och det andra livet framstår här (trots det första nekande 
svaret) som en viktig social tillhörighet i Therese vardag under hög-
stadietiden. Kompisarna tycks representera ett slags trygghet och 
stabilitet de var där, och vi var där och […] det var så min skola var. 
Therese och hennes kompisar gick i olika klasser och hade raster på 
olika tider; korridorlivet ter sig här som en följd av att man väntade på 
varandra och sedan inte fick komma in. Vid några tillfällen ger Therese 
dock uttryck för hur korridorlivet också kunde erbjuda en motvikt till 
det konfliktfyllda livet i klassrummet.  

Ylva: Om vi går tillbaks till grundskolan där, när ni satt och hängde i 
korridorerna. Jag har ju hört vad ni gjorde och så, men vad betydde 
liksom det för dig? Vad var värdet i att vara där istället för att vara på 
lektionerna? 

Therese: Jag vet inte... Jag var ganska elak liksom, mot lärarna och så. 
Det var väl därför, alltså jag var hatisk mot alla... eller egentligen inte, 
men jag framstod så. Jag blev lätt arg och gapade och skrek och... jag 
lät ju mer än vad jag var. Så då kände jag, alltså där ute blev det ju 
inget bråk. Där ute blev jag ju liksom inte arg. [Intervju 3] 

Therese berättar vid flera tillfällen om högstadie- och gymnasietiden 
som en tid av konflikter både med lärare och med andra elever. Hon 
förmedlar också genomgående en bild av att skolan inte var hennes 
grej, något som blir tydligt i vår sista intervju när jag ber henne att i 
efterhand berätta vad skolan har betytt i hennes liv. 
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Ylva: Om du skulle berätta nu, såhär ett tag efter att du har slutat 
skolan, om vad skolan har betytt i ditt liv eller så, vad skulle du säga…? 

Therese: Ingenting 

Ylva: Ingenting 

Therese: Nej… alltså… jag kan läsa och skriva. Alltså… mer är det ju 
inte. [lång paus] Alltså skolan betyder ju, man går ju i skolan halva sin 
ungdom liksom, och jag menar det är ju där man träffar sina första 
kompisar, det är ju där man, alltså det är ju därifrån man utgår, så man 
kan ju inte säga… det ingår ju också i skolan, så man kan väl inte säga 
att det inte har betytt nånting. Men det är ju ingenting som jag känner 
mig tacksam över, för att jag har ju inte lärt mig speciellt mycket. […] 

Ylva: Hade det kunnat se ut på något annat sätt som gjorde att du hade 
trivts bättre, eller känt att du passade in bättre? 

Therese: Nej, det var nog bara inte min grej. Alltså vissa är ju födda till 
att gå i skolan, och vissa är… Vissa läser sig till sin utbildning och 
andra jobbar sig till den. Så kommer det nog alltid att vara. [Intervju 4] 

Ur Therese berättelser om skolan växer här fram en bild av hur en 
social tillhörighet till kompisarna i skolan löper parallellt med en utsatt 
position i relation till skolans institutionella praktik. Genom sina 
berättelser om skolan positionerar sig Therese på ett tydligt sätt utanför 
skolans praktik, och hon intar en motposition i förhållande till dem 
som är födda till att gå i skolan. 

Skolan som social trygghet 

Therese var med om flera skolbyten och skolavbrott under högstadietiden. 
Mot slutet av nionde klass kunde hon återvända till sin hemskola och 
hon gick ut grundskolan tillsammans med sina klasskamrater, dock utan 
några fullständiga betyg. Under vår andra intervju frågade jag Therese 
om hon hade något positivt minne från sin grundskoletid och hon nämnde 
då skolavslutningen i nian. Nästa gång vi träffades bad jag henne att 
berätta mer om detta.  

Therese: Alltså… roligt var det väl ändå för att man… det var ju en 
trygghet att vara där och sen var det liksom över. […] Men jag var väl 
aldrig där. Jag hade ju inte den typen av [ohörbart] till den där skolan 
egentligen. Men det var liksom blandade känslor att aldrig mer. […] 
Det finns liksom inte något kanske eller sen eller imorgon. Alla var så 
glada att de hade gjort det med sina betyg, och jag fick inte ens ett 
kuvert. […] Och jag brydde mig inte egentligen. Men jag var ju glad, 
alltså… jag var ju där och sen splittrades alla till olika skolor och… Det 
var ju en sån där dag som verkligen var kul i skolan, för att alla var där 
och var glada, fast jag inte var glad, men liksom… jag var ju glad för 
dem. För att de slapp gå igenom allt och kunde fullfölja det. [Intervju 3] 
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Skolavslutningen framstår här delvis som en glädjens dag, en dag när 
alla var där och var glada. Jag har tidigare beskrivit den hemma-
tillhörighet i kamratgruppen som framträder i Therese berättelser om 
grundskolan. Denna hemmatillhörighet manifesteras tydligt även i 
hennes berättelse om skolavslutningen. Therese beskriver här grundskolan 
som en plats där hon upplevde trygghet, och det är tydligt att det är 
den socialt delade upplevelsen av att alla var så glada som gör dagen 
till ett positivt minne. Den socialt delade glädjen överskuggar här 
upplevelsen av att stå utanför skolans institutionella praktik, en position 
som lika tydligt manifesteras i Therese uttalande om att hon själv inte 
ens fick ett kuvert. 

Grundskolans roll som en plats för trygghet är ett tema som 
framträder tydligare under våra senare intervjuer när skolsituationen 
kontrasteras mot Therese relation till pojkvännen Max, som var en 
viktig del av hennes vardag utanför skolan. Under ett långt samtal om 
sitt liv tillsammans med Max gör Therese plötsligt en lång paus och 
lyfter sedan fram idén om skolan som en fristad. 

Therese: Alltså det var ju, först var det väl en fristad liksom. Där var det 
ju lugnt. 

Ylva: I skolan? 

Therese: Ja. Alltså det var ju inte det bråket, men det gick ju ut över 
skolan. Lärarna fick väl kanske den skiten som de inte skulle ha… Jag 
var ju inte där för att gå i skolan egentligen. [Intervju 3] 

Skolan framstår här, trots de konflikter som i stor utsträckning tycks 
ha präglat skolvardagen, ändå som något av en fristad från vardagen 
tillsammans med Max. När jag senare frågar Therese om det fanns 
något som var roligt i skolan återkommer hon igen till idén om skolan 
som en möjlighet att komma bort. 

Therese: Alltså det var ju kul innan jag började i högstadiet. Men sen 
var det ju bara för att komma bort. 

Ylva: Alltså skolan var för att komma bort från...? 

Therese: Alltså där var ju vännerna. Hade de inte varit i skolan, då hade 
ju inte jag heller varit det. Då hade jag ju varit med dem. Men alltså… 
det var ju där de var. [Intervju 3] 

Också här framstår skolan som en fristad, även om det inte blir lika 
tydligt vad det är som Therese vill komma bort ifrån. Vad som 
däremot återigen tydliggörs är att det inte är skolans praktik, utan 
snarare de sociala relationerna i skolan – vännerna – som ger skolan 
dess karaktär av tillflyktsort och fristad.  
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Vuxenrelationer i skolan 

Medan hemmatillhörigheten i kamratgruppen är ett återkommande 
tema i Therese berättelser om grundskolan, framstår hennes relationer 
både till lärarna i skolan och till vuxenvärlden i stort som övervägande 
konfliktfyllda. Vid några tillfällen berättar dock Therese om positiva 
vuxenrelationer i grundskolan, bland annat om en lärare i högstadiet 
som hon tyckte om. Jag frågar henne vad det var som gjorde att de 
kom överens. 

Therese: Jag tror att han såg... att jag kunde. Och han sket i, mer i att 
Ja, men vill du inte göra det här så gör inte det, det är din huvudvärk, 
inte min liksom, istället för att han var där med pekpinnen. Och då blev 
det ju roligare. Han var väl mer såhär att Nej men gör du inte det här så 
kommer inte du att lyckas, och då var man ju tvungen att visa honom 
att jag kan visst det... medan de andra satt och sa Jamen du kan ju, du 
är så duktig, du kan ju. [Intervju 4] 

Gemensamt för de vuxenrelationer Therese beskriver som positiva är 
den upplevelse hon förmedlar av att bli lyssnad på och av att ges 
erkännande för sin förmåga att definiera sin egen situation, att fatta 
egna beslut, och att ta ansvar för sina val och handlingar. Dessa 
relationer har dock en undanskymd roll i berättelsen och framstår som 
en tydlig kontrast mot den övervägande negativa bild av vuxenvärlden 
som annars genomsyrar Therese berättelser om skolan och samhälls-
vården. Under vår fjärde intervju kommer vi att prata just om den ilska 
och det avståndstagande mot vuxenvärlden som Therese vid flera 
tillfällen har gett uttryck för.  

Therese: Men det är bara för att de har försökt bestämma över mig. 
Och nu är jag vuxen själv och ingen kan bestämma över mig. […] 

Ylva: Men hur har det varit då? För du har ju verkligen träffat 
jättemånga olika vuxna, och varit i olika hem, som säkert har haft olika 
regler och sådär, olika… 

Therese: Fast jag har ju ändå bara följt mina egna… Så jag har ju kört 
samma race hela tiden… Så att alltså för mig har det inte varit någon 
skillnad. Visst, jag har haft lätt att anpassa mig. Jag har trivts. Men 
sen… Alltså i början vill man ju vara där för det är lugnt och skönt och 
de låter mig vara. I början hoppar man ju inte på mig och frågar Hur är 
det? och Vad är det som har hänt? och sådär, för att de har ju sina 
journaler. Det räcker. Sen när man kommer närmare så blir det ju det 
här djupa och då skiter jag i det. [Intervju 4] 

I ovanstående intervjuutdrag förklarar Therese sitt avståndstagande 
mot vuxenvärlden som en konsekvens av vuxenvärldens försök att 
bestämma över mig. Det här introducerar ett centralt tema i Therese 
livsberättelse som handlar om betydelsen av kontroll över den egna 
livssituationen och möjligheten att gå sin egen väg. Therese ger i sina 
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berättelser om skolan och samhällsvården uttryck för en tydlig strävan 
efter att bli lämnad ifred och få göra som hon vill. Detta blir än 
tydligare när berättelserna om skolan och samhällsvården ställs i kontrast 
mot berättelserna om det nyvunna vuxenlivet – något som jag får tillfälle 
att återkomma till längre fram. 

Sociala tillhörigheter 

I Therese berättelser om grundskolan ser vi två typer av social 
tillhörighet, dels i relation till kompisarna med vilka Therese delade sin 
vardag och levde det andra livet i korridorerna, dels i relation till 
enskilda vuxna i skolan som (i större utsträckning än vad Therese tycks 
ha erfarit från det övriga vuxenetablissemanget) tillerkände henne en 
förmåga till självbestämmande och eget ansvar. Dessa sociala till-
hörigheter står i kontrast till den frånvaro av institutionell tillhörighet i 
skolans praktik, som annars framstår som en röd tråd i Therese 
skolberättelse, och som tydliggörs både genom den motposition hon 
intar till dem som är födda till att gå i skolan och genom hennes 
avståndstagande från den kollektiva vuxenvärlden och deras försök att 
bestämma över henne. 

Kristian – utsatthet och alternativa hemmatillhörigheter 

Även Kristian beskriver grundskoletiden som övervägande negativ. 
Han berättar visserligen att han kom ganska bra överens med sina 
lärare, men skolarbetet beskrivs som både tråkigt och meningslöst och 
relationerna till jämnåriga i skolan framstår som präglade av starka 
erfarenheter av att inte ”höra till”. Följande intervjuutdrag är hämtat 
från min andra intervju med Kristian och det illustrerar på ett träffande 
sätt den övergripande inställning till skolan som ett nödvändigt ont 
som synliggörs i hans livsberättelse. 

Ylva: När du gick alla de här åren i skolan då, och det var tråkigt, hur 
gjorde du för att göra det uthärdligt? 

Kristian: Vet inte. Det var väl inte så uthärdligt. Det var nånting jag var 
tvungen att göra bara. 

Ylva: Vad hade du velat göra istället, eller hur hade du velat liksom? 

Kristian: Ligga hemma och sova. Jamen det är ungefär lika vettigt som 
skolan. 

Ylva: Ja… men om du tänker nånting som hade varit vettigt att göra då, 
vad hade det varit? 

Kristian: Jag vet inte… Det vettigaste jag kunde ha gjort, det skulle väl 
ha varit att skaffa riktiga betyg så att jag kunde gå fordon, och sen typ 
fått lastbilskort och grejer från skolan. [Intervju 2] 
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Skolåren framstår här som helt och hållet bortkastad tid, tid som lika 
gärna hade kunnat sovas bort. Samtidigt ger Kristian uttryck för att 
han ändå borde ha skaffat riktiga betyg, inte för att lära sig något, men 
för att få en formell kompetens att ägna sig åt det han vill. Kristian ger 
under våra intervjuer uttryck för en stor medvetenhet kring hur han 
bäst lär sig saker – genom praktiskt arbete – och han är tydlig med att 
skolans traditionella undervisning inte passar honom. Vid flera 
tillfällen ger han konkreta beskrivningar av hur sådana praktiska 
läroprocesser har ägt rum. Ändå återkommer han till att han borde ha 
gått färdigt skolan. En av de praktiska läroprocesser som Kristian 
beskriver är när han på Ekskolan (den dagverksamhet som han var 
inskriven i efter grundskolan) fick hjälp med att ta reda på hur man 
startar ett eget företag. Jag frågar honom hur han tror att det hade 
fungerat om undervisningen i skolan var uppbyggd mer kring att man 
på detta sett fick söka upp kunskap som man direkt ser att man har 
nytta av. 

Kristian: Jag tror inte att det skulle ha funkat… För min del, ja. Men 
jag tror inte att det skulle ha fungerat. 

Ylva: Varför inte det? 

Kristian: Nej men, alltså, jag tror inte man lär sig på rätt sätt… Skolan 
är ändå uppbyggd på ett sätt för att man lär sig på det sättet. Det är inte 
liksom att de bara Ja men nu ska vi ha tråkigt här i tolv års tid, och 
ingen jävel ska lära sig nånting. [Intervju 2] 

Vi ser här hur Kristian, trots att han ger tydligt uttryck för att skolans 
undervisning inte passar honom, ändå uppvisar ett stort förtroende för 
att skolan som utbildningsinstitution vet vad de håller på med och att 
skolans sätt att organisera undervisningen därmed måsta vara det bästa 
sättet. Trots att Kristian (precis som Therese) ger uttryck för att inte 
passa in i skolans praktik visar han alltså samtidigt ett stort förtroende 
för läroplanen. Skolan tillskrivs på så sätt inget ansvar för hans 
utsatthet, och den ”skolans normativitet” där bara vissa lärosätt till-
mötesgås är ingenting som ifrågasätts. 

En främmande värld 

Ylva: Vad var det som var så tråkigt med skolan då? 

Kristian: Det mesta vill jag säga. Nej, men… vad var tråkigt med skolan? 
Alltså allt är väl tråkigt på ett sätt. Allt är tråkigt på ett sätt. Sen att 
man får liksom, ta sig tid att göra vissa saker roliga. 

Ylva: På vilket sätt kan man göra vissa saker roliga? 

Kristian: Jävlas med lärarna. […] Matkrig. Vattenkrig i korridorerna. 

Ylva: Minns du någon särskilt rolig händelse? 
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Kristian: Ja. Körde cross i skolan. 

Ylva: Okej. Vad gjorde ni då då? 

Kristian: Nej men, jag vet inte. Jag och en kompis gick hem och hämtade 
en cross och sen så åkte vi upp på skolgården. När vi kom upp på 
skolgården då kommer polisen upp. Då åkte jag genom skolan. Sen 
försvann jag ut i skogen. [Intervju 1] 

I Kristians berättelser om grundskolan framstår skolarbetet som ett 
meningslöst tidsfördriv, och de aktiviteter han beskriver i ovanstående 
intervjuutdrag kan ur det perspektivet förstås som små vardagliga 
försök att fylla denna tid med mening. Darryl A Pifer (2000), som har 
studerat skolerfarenheter hos studenter i en alternativ skola i USA44, 
visar hur de studenter han har intervjuat på ett liknande sätt lyfter upp 
ganska små och triviala händelser när de blir tillfrågade om positiva 
skolminnen. Inte sällan utgörs dessa händelser av aktiviteter som bryter 
mot skolans regler och lärarnas auktoritet och som ofta leder till 
tillfälliga avstängningar. Pifer menar att dessa händelser kan betraktas 
som elevernas sätt att fly undan skolvardagen. 

”Whether it was initiating a puke-fest in the cafeteria, finding an ounce 
of marijuana in the school hallway, or getting a free trip home from 
suspension, the best things about school are those that brought some 
relief from the mundane toleration that they normally engaged in while 
at school. The little things school has to offer, fights, sticking pencils in 
the ceiling, and free lunch make a difference” (a.a., s. 9). 

Precis som i Kristians och Therese berättelser synliggörs även hos de 
här ungdomarna en utsatthet i skolan som handlar om att inte finna en 
hemmatillhörighet i den institutionella praktik som skolan utgör. Men 
där Therese i sin berättelse samtidigt lyfter fram en social tillhörighet 
till kompisarna i skolan och en hemmatillhörighet i det andra livet i 
skolans korridorer, så förmedlar både Kristian och flera av de 
ungdomar som Pifer har intervjuat en utsatthet både i relation till de 
mer institutionella dimensionerna av skolpraktiken och i relation till 
den sociala samvaron med övriga elever. För Kristian framstår utsattheten 
i skolan på så sätt som dubbelbottnad.  

Kristian berättar att han aldrig hade några kompisar i skolan, att han 
istället umgicks med ungdomar både från andra skolor i närområdet 
och från andra delar av staden. Flera av dem han umgicks med var 
skinnskallar och ungefär i mitten av högstadiet började han själv definiera 
sig som skinnskalle. Kristian ger i sina berättelser om grundskolan 
uttryck för en erfarenhet av utsatthet i relation till dem han beskriver 

                                                
44 Pifer beskriver denna skola som en skola där en majoritet av eleverna har blivit 
avstängda från tidigare skolor och av sina lärare i den reguljära grundskolan betraktas 
som problem. 
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som invandrare, en erfarenhet som sannolikt kom att förstärkas genom 
hans position som skinnskalle. Han berättar också att han under hög-
stadiet ofta hamnade i slagsmål i skolan. 

Kristian: Det gick aldrig till överdrift, det gick aldrig till polisanmälan 
eller något sånt, men det kunde väl vara… ett slagsmål i veckan kanske. 

Ylva: Okej. Var ni liksom ett gäng då på skolan som…? 

Kristian: Nej det var väl typ… jag och alla andra som ville slåss. [...] 
Det var bara jag och en kille till som var skinnskallar på Pilskolan… så 
att, det var typ han och jag mot resten. [...] 

Ylva: Hur såg de andra klasskompisarna, eller de andra ungdomarna i 
skolan på dig då? 

Kristian: Det var väl typ såhär, jävla rasistsvin och… en massa såna 
glåpord. 

Ylva: Hur tänkte du då? 

Kristian: Man tänker inte så mycket, det är mer såhär, ett ord till så 
smäller det. Så var det så. Sen gick man ju hela dagarna och bara 
väntade. 

Ylva: Ville du slåss, eller var det liksom…? 

Kristian: Nej. Det finns väl inte en jävel som vill slåss. Det kan jag inte 
tänka mig. 

Ylva: Nej. Jag vet inte. 

Kristian: Nej, det är väl mer att man inser att det kommer att smälla. 
Alltså, det är bara att förbereda sig. [Intervju 2] 

Kristian berättade redan i början av vår första intervju att han hade 
varit skinnskalle. Jag frågade honom då hur det blev så och vad det var 
som gjorde att han inte längre var det.  

Kristian: Jag vet faktiskt inte. Varför jag inte är [det] längre. Jag tror att 
det var [ohörbart] stilen, och den livsstilen, bara dricka öl, och det blev 
ju liksom… det enda man gör är att man driver runt på stan och bara 
umgås med folk. Man tröttnar lätt på det. Hur det kom sig att jag blev 
skinnskalle, jag vet faktiskt inte… det var det där att man sökte en 
tillhörighet nånstans… Sen har jag ju kompisar som fortfarande är 
skinnskallar, och var skinnskallar redan då, så att det är ju lite grann 
det kanske. [Intervju 1] 

Till slut, berättar Kristian, slutade han nästan helt att gå till skolan. 
Han gick då i en liten klass med extra lärarstöd och beskriver att han 
egentligen trivdes ganska bra i klassen, men att allting blev för mycket.  

Kristian: Sista klassen som jag gick i… det var lugnt och städat liksom. 
Men sen så orkade jag inte, det blev för mycket allting. Allting blev 
bara för mycket. 
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Ylva: Vad var det som blev för mycket? 

Kristian: Problem hemma. Orkade inte engagera mig. Blev skoltrött. 
Så… jag typ gav upp det där med skolgång då. [Intervju 1] 

När jag senare pratar med en lärare från Ekskolan berättar han att 
Kristian mer eller mindre blev utkastad från skolan, något som Kristian 
själv vid nästa intervjutillfälle delvis bekräftar.  

Kristian: Ja, det var väl lite grann så, nä men jag vet inte… Jag har för 
mig att först så skulle jag börja jobba på [arbetsplats], och ha en såhär 
hemläxa eller nåt sånt där.[…] Och sen så, typ, sket jag i det också. Och 
då var det väl mer eller mindre att jag blev ju utkastad. Det var väl mer 
eller mindre frivilligt också. […] Det var inte direkt så att jag ville gå i 
skolan och de ville inte att jag skulle gå i skolan. [Intervju 2] 

En dubbel utsatthet 

I Kristians livsberättelse framstår erfarenheterna från vardagen i skolan 
som präglade av en dubbel utsatthet. Precis som hos Therese kan vi 
även hos Kristian se en utsatthet som handlar om att känna sig 
”främmande” i skolans praktik, en utsatthet som hänger samman med 
rollen som elev och den svårighet som både Kristian och Therese ger 
uttryck för när det gäller att anpassa sig till läroplanen och till skolans 
rutiner. I Kristians berättelse synliggörs utöver detta också en social 
utsatthet i skolan, en utsatthet som både innefattar en frånvaro av nära 
relationer och en erfarenhet av att vara annorlunda och inte finna 
någon plats i gruppen av jämnåriga. Skinnskalletillhörigheten framstår 
här som ett möjligt alternativ till den frånvaro av hemmatillhörighet i 
skolan som den dubbla utsattheten för med sig. Samtidigt är det lätt att 
föreställa sig hur denna tillhörighet också kan ha fungerat som en 
provokation i den mångkulturella förortsskola där Kristian gick, något 
som han själv antyder i berättelsen om slagsmålen med andra elever 
där han beskriver sig själv som i stort sett ensam mot resten. Även som 
skinnskalletillhörigheten framstår som en alternativ hemmatillhörighet 
för Kristian, tycks den alltså samtidigt förstärka hans utsatthet i 
skolan, för att till slut ställa denna utsatthet på sin spets. Kristian 
beskriver att han vid denna tidpunkt både själv gav upp det där med 
skolan och att han heller inte längre var önskad tillbaka.  
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Diskontinuiteter  

Varken Therese eller Kristian berättade under våra intervjuer särskilt 
mycket om relationen till sina familjer, och det är inte heller något som 
ligger i fokus för den här studiens intresse. Precis som i Annas fall kan 
det dock vara intressant att titta på deras skolerfarenheter även i relation 
till deras erfarenheter från hemmet. Både Therese och Kristian har varit 
med om en mängd diskontinuiteter i sin hemsituation, och Therese har 
även varit med om flera diskontinuiteter i skolan. Här skulle jag 
särskilt vilja lyfta fram deras erfarenheter av dessa diskontinuiteter, 
något som är av betydelse även för förståelsen av den vuxenblivande-
process som behandlas närmare i kapitel nio. 

Kristian 

När Kristian var 15 år placerades han för första gången i ett jourhem, 
framförallt på grund av konflikter i familjen. Under de närmaste två 
åren kom Kristian att placeras i ytterligare tre olika hem, han bodde 
däremellan en period hemma hos en kompis, och flyttade slutligen till 
en egen lägenhet. Kristian hade vid placeringstillfället inte gått i skolan 
på flera månader och hade innan dess haft hög frånvaro under flera år. 
I samband med jourplaceringen skrevs han därför in i en dagverksamhet 
(Ekskolan) där han skulle få undervisning för att läsa in sina grundskole-
betyg. I Kristians livsberättelse framstår tiden på Ekskolan som en 
mycket viktig vändpunkt mot ett bättre liv. Under vår andra intervju 
frågar jag honom hur han tror att hans liv skulle ha sett ut om han inte 
hade gått där.  

Kristian: Det skulle ha varit ett jävla helvete. Jag vet inte vad som hade, 
man hade säkert suttit på någon ungdomsanstalt eller nånting för mord. 
[…] 

Ylva: Vad var det som, ja de lyssnade på [dig]. Var det något mer de 
gjorde liksom? 

Kristian: Ja men de tog ju hand om saker. Typ när soc ville avsluta mig 
på Ekskolan efter… ja det var inte alls så många veckor, första gången 
de skulle avsluta mig där. […] Det tog ju Ekskolan hand om. 

Ylva: Övertalade de då att du skulle få gå kvar? 

Kristian: Ja, eller jag vet inte [ohörbart] vad han gjorde. Men något 
gjorde han. Jag gick ju kvar där i ett och ett halvt år till. [Intervju 2] 

Ekskolan framstår här som en trygghet och en fast punkt i en tid då 
hemsituationen präglades av tillfälliga boenden i olika jourhem – det 
var personalen på Ekskolan, inte jourhemmen, som tog hand om saker 
i Kristians liv.  
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Ylva: Vad var det som var bra med Ekskolan då? Du sa du trivdes där. 

Kristian: Det var såhär organiserat, nej men, det var ju, man kunde åka 
dit, sen är det som en samlingslokal med, man kan göra smörgåsar och 
man kan sitta vid datorn, och kolla på TV. […] Det var så lugnt liksom. 
Det var inte den här riktiga skolkänslan. Det kanske var därför det 
funkade på Ekskolan, eller funka och funka, jag fick G i svenska. Men 
när jag i alla fall försökte. Just för att det kändes aldrig som en riktig 
skola. [Intervju 1] 

Jag har tidigare beskrivit hur Kristians erfarenheter från grundskolan 
tycks präglade av både en institutionell och en social utsatthet. Tiden 
på Ekskolan framstår på ett helt annat sätt som en plats där Kristian 
trivs och finner en viktig hemmatillhörighet. Han berättar att hans 
närvaro på Ekskolan var god och vid tiden för vår andra intervju, när 
det hade gått mer än ett år sedan Kristian lämnade Ekskolan, berättar 
han att han fortfarande då och då tittar in en stund till dem när han 
har vägarna förbi. Kristian säger att han trivdes bra både med de 
jämnåriga och med de vuxna på Ekskolan, även om det är relationen 
till de vuxna han betonar som viktigast. I ovanstående intervjuutdrag 
synliggörs ytterligare en tydlig skillnad mellan Kristians erfarenheter 
från grundskolan och Ekskolan, nämligen den att Ekskolan aldrig kändes 
som en riktig skola. Denna frånvaro av skolkänsla tillskrivs här en stor 
betydelse för att Kristians skoltillvaro på Ekskolan kom att fungera så 
pass bra.  

Att mötas med respekt och en öppen famn 

Under de två år som Kristian gick på Ekskolan flyttade han alltså runt 
mellan flera olika boenden, och Ekskolan tycks här ha varit den vardags-
praktik som erbjöd den tydligaste kontinuiteten i hans liv. Så småningom 
placerades ändå Kristian i ett familjehem där han berättar att han trivdes 
bra, och där blev han också kvar tills han flyttade till en egen lägenhet.  

Ylva: Vad gjorde de för skillnad då, eller vad gjorde det för skillnad i 
ditt liv att bo där? 

Kristian: Jag vet inte, det var liksom, det var skönt. Så länge jag skötte 
mig så kunde jag göra vad jag ville… Nej, det var skönt. Man blev 
mottagen med en öppen famn. [Intervju 2] 

Även på Ekskolan berättar Kristian att de vuxna lyssnade på honom 
och lät honom göra som han ville. Att på detta sätt bli bemött av ett 
genuint engagemang från vuxenvärden och med respekt för den han 
väljer att vara framstår som viktiga aspekter för att dessa vardagspraktiker 
skulle kunna fungera som en hemmatillhörighet för Kristian. Vid frågan 
om hur Kristian tycker att en bra lärare ska vara är det också just det 
personliga engagemanget han lyfter fram.  
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Kristian: Engagerad… mer än bara se liksom det här får jag i lön, det 
här liksom… om han klarar nå betyg det skiter jag fullständigt i… Det 
var det som jag tyckte var bra med [lärare på Ekskolan] och dem, för 
att det märktes verkligen att de sket ju fullständigt i om de skulle få nån 
lön eller inte utan det var liksom… de engagerade sig. […] 

Ylva: Vad gjorde de som var bra då? 

Kristian: Hjälpte en att plugga, nej men… ja, vad fan gjorde de? Men 
det var ju mycket det där att orkade man inte plugga, så kunde man 
sätta sig och prata med dem istället eller liksom… kände man att det 
var nåt problem så, de märkte ju det på en, så kunde man ju gå och ta 
en fika med dem och sitta och prata liksom. [Intervju 1] 

Beskrivningen av de vuxna på Ekskolan och i det sista familjehemmet 
utgör en tydlig kontrast till hur Kristian beskriver sina upplevelser av 
andra vuxna inom socialtjänsten, som han övervägande ger en väldigt 
negativ bild av. Kristian hade under åren flera olika socialsekreterare 
och under vår andra intervju frågar jag honom vad det var som gjorde 
att kontakten med dem inte hade fungerat på ett bra sätt. 

Kristian: Att de inte brydde sig om vad man sa. Och det var liksom 
deras way or the high way…  

Ylva: Vad var det till exempel som de inte lyssnade på? 

Kristian: Jamen typ man sa såhär Jamen jag vill inte gå i skolan, jag vill 
börja jobba eller… De bara Du ska gå i skolan, punkt slut. […] 

Ylva: Vad var det som var så bra med Ekskolan då? 

Kristian: De lyssnade. De brydde sig. Sen så la de sig inte i hur jag 
klädde mig och vad jag hade för åsikter… Det var ingen som brydde sig 
om det liksom. Det var min ensak. [Intervju 2] 

Kristian återkommer flera gånger till de här tre sakerna: hur han på 
Ekskolan och i det sista familjehemmet blev accepterad för den 
självdefinition han antog, att de vuxna lyssnade på honom, och att de 
engagerade sig i och brydde sig om honom. Dessa aspekter framstår 
som betydelsefulla för den erfarenhet av hemmatillhörighet som 
framträder i berättelserna om dessa sammanhang. Detta knyter an till 
Ungars och Bottrells perspektiv på resilience där de just framhåller 
betydelsen av vardagliga sociala sammanhang och relationer, som 
erbjuder utrymme för positiva (självvalda) identitetskonstruktioner (se 
t.ex. Bottrell, 2007, 2009; Ungar, 2001, 2004a; Ungar & Teram, 2000).  
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Hemmatillhörighet, identitet och kontinuitet 

Ylva: Vad var det, om du tyckte att skolan var tråkig, vad var det du 
tyckte var roligt, i livet liksom, eller på fritiden? 

Kristian: Motorer… alltså grejen är, motorer ger mig en stimulans som 
ingenting annat kan ge. Alltså jag har aldrig provat droger eller nånting 
sånt där, men… Många som inte håller på med bilar vet inte vad jag 
pratar om när jag säger att om jag skulle stå med en vråltrimmad motor 
och höra den varva, det liksom, det finns inget skönare, det är liksom, 
man smälter, man blir knäsvag, det är liksom… det är så underbart… 
Eller typ, dra en niosekundersrepa på slippen det är också… det är så 
underbart… [Intervju 1] 

Skinnskalletillhörigheten, familjehemmet och Ekskolan framstår alla 
som viktiga hemmatillhörigheter för Kristian, hemmatillhörigheter som 
delvis går omlott och existerar jämsides, men som i viss mån också 
tycks ersätta varandra över tid. En annan praktik som tycks innebära 
en erfarenhet av hemmatillhörighet för Kristian är den som hänger 
samman med hans intresse för bilar och motorer. Kristian beskriver 
hur han redan som barn brukade följa med sin styvfar till verkstaden 
för att meka med bilar och hur han redan i låg- och mellanstadieåldern 
började köra moped. Han beskriver också hur han genom motorintresset 
senare fann en nära vän som han vid tiden för våra intervjuer höll på 
att starta upp ett företag tillsammans med, och han berättar vid flera 
tillfällen på ett engagerat sätt om sitt deltagande i olika motorsporter. 

Jag nämnde tidigare hur Kristian ger uttryck för att han lär sig bäst 
genom praktiskt arbete, och han beskriver flera tillfällen då sådana 
lärotillfällen har inträffat. Inte sällan är dessa lärandeerfarenheter 
knutna just till hans motorintresse. Under vår första intervju ställer jag 
frågan till Kristian om hur han bäst lär sig saker. 

Kristian: Jag gör saker. Jag skulle aldrig lära mig att mecka bil om jag 
inte meckar med bilen liksom… Jag har aldrig gått i någon skola eller 
nånting sånt, men jag kan mer än vad folk kan som går ut tredje ring 
och har gått fordonsgymnasiet liksom… så… nej, men man provar sig 
fram liksom. [Intervju 1] 

Under vår andra intervju tar jag upp samma fråga igen. Kristian åter-
kommer då till hur han lär sig genom att göra saker och ger ett 
exempel från sitt arbete.  

Kristian: Vi fick in en kundbil för två och en halv månad sen. [Då] sa de 
såhär –Har du turbokonverterat nån gång? –Nej –Vill du göra det? –Ja 
–Vet du hur man gör? –Nej… Men det gick rätt bra ändå. 

Ylva: Gör du liksom själv, eller ber du någon visa dig, eller läser du dig 
till hur man ska göra, eller bara testar du, eller…? 
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Kristian: Man frågar. […] Man ringer runt och hör sig för hur. Alltså 
jag vet ju vad man måste göra för att det ska fungera, men sen vad man 
ska ha för värden på luftflöde och soppaflöde och sånt, det har jag inte, 
sånt får man fråga. [Intervju 2] 

Både motorintresset och det praktiska lärandet är teman som rör sig 
som en röd tråd genom Kristians livsberättelse och som därmed framstår 
som viktiga aspekter av hur Kristian skapar en kontinuitet i förståelsen 
av sig själv och sitt liv. Kristian positionerar sig här dels som någon 
som har en talang och en passion för motorer, dels som någon som går 
sin egen väg och som på den vägen tar ansvar för sitt eget lärande. I 
Kristians berättelser om grundskolan framstår hans praktiska lärande 
inte som någon tillgång utan snarare som något främmandegörande i 
skolan – Kristians sätt att tillägna sig kunskap gavs helt enkelt inte 
någon plats inom ramen för skolans praktik. Inte heller motorintresset 
framstår i berättelserna om grundskolan som en tillgång utan snarare 
som någonting som bidrog till att förstärka hans främmandeposition, 
exempelvis när han hämtade en cross och körde upp på skolgården. 

I de hemmatillhörigheter som Kristian navigerar mot utanför skolans 
praktik framstår däremot både motorintresset och de praktiska 
lärande-processerna i ett annat ljus. I relation till sina 
hemmatillhörigheter inom motorvärlden positionerar sig Kristian som 
duktig och kompetent och han berättar på ett självklart och självsäkert 
sätt om sina motorkunskaper. Motorintresset tycks därmed (precis som 
skinnskalletillhörigheten, Ekskolan och familjehemmet) ge Kristian 
tillträde till alternativa hemmatillhörigheter, i frånvaron av 
(förväntade) hemmatillhörigheter i familj och skola. Dessa 
sammanhang tycks också ha kunnat erbjuda Kristian en möjlighet att 
utveckla det praktiska lärande som framstår som centralt i hans 
förståelse av sig själv, något som i sin förlängning tycks bidra till en 
känsla av kompetens och en möjlighet att klara sig i livet.  

Therese 

Therese placerades för första gången i ett jourhem när hon gick i 
sjunde klass, och även här var det konflikter mellan Therese och 
hennes mamma som låg bakom placeringen. Under vår fjärde intervju 
frågar jag Therese om de alltid har bråkat och Therese berättar att det 
var något som började under den första högstadietiden.  

Ylva: Hur var det innan det blev så bråkigt då? 

Therese: Bra… Jag pratade med henne idag, och sa det, du var en bra 
mamma när jag var liten, och jag bara du var väl en bra mamma hela 
tiden, det var bara det att jag… alltså det var ju typ populärt att hata 
sina föräldrar liksom… bråka med dem… Typ nya modet… för när de 
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sa nej, det var ju jättekul, för då fick man bråka och skrika. Sen gjorde 
man ju som man ville i alla fall. [Intervju 4] 

Jag har tidigare diskuterat hur det i Therese berättelser om 
grundskolan framträder en social tillhörighet till kompisarna i skolan 
som står i kontrast till den utsatthet och det avståndstagande mot 
vuxenvärlden som också genomsyrar hennes berättelser. Vi ska senare 
se hur flytten till högstadieskolan framstår som något av en startpunkt 
för den skolberättelse där Therese intar en så tydlig motposition i 
förhållande till skolans praktik. Under våra intervjuer berättar Therese 
mycket fragmentariskt om sina erfarenheter från låg- och mellanstadiet, 
men liksom Anna ger hon ändå uttryck för att skolan under den här 
tiden var en självklarhet som hon inte reflekterade så mycket över, en 
plats där alla jämnåriga samlades: och då blev det ju liksom, gick de på 
lektionen så… då kunde man ju lika gärna gå dit. I ovanstående 
intervjuutdrag tillskrivs grupptillhörigheten till jämnåriga även 
betydelse för Therese tilltagande konflikter med sin mamma under de 
tidiga tonåren: det var ju typ populärt att hata sina föräldrar liksom. 
Detta uttalande bär vissa likheter med Annas uttalande om att livet ska 
ändå se mörkt ut när man precis är tonåring. Det som både Anna och 
Therese berättar om här tycks vara ett slags nyvaken självmedvetenhet 
i relation till sin omgivning. Jag skulle också vilja knyta åter till 
resonemanget från föregående kapitel om hur Anna upptäckte att 
hennes liv inte såg ut som andras, hur hon sökte en hemmatillhörighet 
bland dem som också hade haft det lite kärvigt, och hur detta framstod 
som en konflikt i relation till hennes hemmatillhörighet i skolan. Som 
vi ska se framstår även i Therese livsberättelse de tidiga tonåren som 
starkt präglade av förhandlingar om identitet och hemmatillhörighet, 
förhandlingar som vävs tätt samman med de positioneringar hon gör 
både i relation till skolan och till vuxenvärlden. De tidiga tonåren 
framstår därmed som något av en startpunkt inte bara för skol-
berättelsen utan också för berättelsen om den egna identiteten.  

Att bo i andra familjer 

Therese blev bara kvar en kort tid i det första jourhemmet och flyttade 
sedan tillbaka till sin mamma igen. I åttonde klass placerades hon i ett 
nytt jourhem och i samband med denna placering bytte hon även skola. 
Therese beskriver tiden i det andra jourhemmet som mycket positiv; 
hon tyckte om familjen och i skolan kom hon genast igång med 
skolarbetet. Therese berättar att det från början var meningen att hon 
skulle familjehemsplaceras i det här jourhemmet och därmed få bo 
kvar hos dem en längre tid, men att hon senare ångrade sig. 

Therese: Jag vet inte vad som hände. Det kändes väl fel att vara i någon 
annans familj. Jag vet inte. Alltså, ett tag känns det typ bara som att 
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man hälsar på liksom, men om det går för lång tid så tror jag det blir 
annorlunda. [Intervju 1] 

Ett återkommande tema i Therese livsberättelse är hennes erfarenheter 
av att bo i någon annans familj. Therese beskriver hur hon till en 
början alltid brukar trivas bra i de nya familjerna, men att hon efter ett 
tag ändå inte vill bo kvar. Vid vår tredje intervju frågar jag henne igen 
om detta och Therese berättar då att det är när hon börjar få krav från 
omgivningen som hon drar därifrån.  

Therese: Men i början i ett nytt familjehem, då är allt jättebra. Man 
bråkar ju inte, man liksom... landar i familjen. Man kommer in i den 
här vardagen... och känner sig väl kanske som hemma, så börjar man 
bråka och då... 

Ylva: Du sa någon gång tror jag, att i början är det lite som att man 
bara är och hälsar på sådär [Therese: Mm]. Men sen efter ett tag så 
känns det som fel att bo hemma hos någon annan. 

Therese: Mm. Det blir en familj... och det har jag aldrig haft, och då vill 
jag inte ha det med någon annan. […] Det känns som att det blir fel. 
Alltså mamma och dom har ju familjen. Alltså vi har jättebra kontakt 
nu, men... den kan ju jag styra. Jag kan gå därifrån när jag vill, och jag 
kan [ohörbart]. Det känns ju inget kul att ha det bra med någon annan 
när man inte kan ha det med... tror jag, alltså jag vet inte, jag tänker ju 
liksom inte... [Intervju 3] 

Här framträder bilden av hur livet i den nya familjen blir till vardag 
och hur det är i denna process som det inte längre fungerar att bo kvar 
i familjehemmen. Med vardagen kommer konflikterna: man känner sig 
som hemma och så börjar man bråka. Men intervjuutdraget synliggör 
också ett motstånd mot att tillåta upplevelsen av att hälsa på 
förvandlas till vardagslivet i en ny familj. Under några perioder har 
Therese också bott hemma hos sin moster. Även hos mostern beskriver 
Therese att hon trivdes bra, och även där bröt placeringen efter en tid 
samman. Men berättelserna om att bo hos mostern skiljer sig ändå från 
de andra placeringsberättelserna just när det gäller erfarenheten av en 
smekmånad.  

Therese: Men där blev det aldrig att det blev någon smekmånad, för jag 
har ju känt henne i hela mitt liv. Så det blev ju aldrig någon såhär, 
blyghet i början, utan där sa man ju rakt ut vad det var… Jag menar en 
släkt kan man ju heller inte bara dra ifrån. Då får man ju gå hem och 
gapa och skrika ett tag, och sen sa vi förlåt och så var det bra liksom. 
Men jag fick inte lika dåligt samvete när jag bråkade med henne som 
när jag bråkade med de andra [familjehemmen]. För att jag sa, alltså jag 
skrek aldrig på någon av mina familje[hemsföräldrar]… och jag sa 
aldrig något dumt. Det var ju därför jag inte klarade det, för jag kände 
att snart kommer det. 
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Ylva: Och då... kände du dig inte tillräckligt trygg med dem, eller vad 
var det som? 

Therese: Alltså, jag vet inte. Det var väl mer en semester liksom. [Intervju 4] 

Vistelserna i de olika familjehemmen framstår här som ett slags utflykter 
till en annan värld, en semester som kan erbjuda en paus från vardagen. 
Men när denna värld i sig riskerar att förvandlas till en ny vardag ger 
Therese uttryck för en upplevelse av att inte längre höra hemma. I den 
värld som vardagen i familjehemmen representerar beskriver Therese att 
hon inte tillåter sig att skrika eller säga något dumt och att hon får dåligt 
samvete om hon bråkar. Vardagen och den möjliga hemmatillhörigheten 
i de nya familjerna framstår därmed som någon annans, en vardag och 
en hemmatillhörighet som Therese varken får eller vill göra till sin. 

Diskontinuiteter och förhandlingar om identitet och hemmatillhörighet 

Therese bröt upp sin placering i Ånäs [familjehemsorten] efter bara 
några månader. Till en början var det meningen att hon ändå skulle 
fortsätta i Ånässkolan, men hon slutade snart att gå dit, och efter några 
veckor var hon inte längre välkommen utan hänvisades tillbaka till 
skolan i hemorten. Under vår tredje intervju beskriver Therese hur hon 
även i den nya skolan hade haft en smekmånad som tog slut.  

Ylva: Jag minns att vi pratade om skolan i Ånäs där. Och då beskrev du 
att där funkade det ganska bra, och du trivdes ganska bra. 

Therese: Mm. Fast det brukar göra det i början. Alltså i början skärper 
jag mig, eller alltså, jag har väl aldrig misskött mig så, men skolan har 
jag ju misskött. Men där var man ju ny, och då vågade man liksom inte 
ta för sig på samma sätt som om man redan har gått... 

Ylva: På vilket sätt ta för sig menar du? 

Therese: Men alltså, jag kunde ju inte bara gå ifrån en lektion som jag ville. 

Ylva: Du ville göra ett gott intryck liksom? 

Therese: Ja, jag tror det. Jag tänkte liksom inte på det, men... Och sen 
där var det, alla i min klass hade så höga betyg, och hela skolan hade 
höga [betyg] liksom. Och de var aldrig ute. Och jag skulle ju inte sitta i 
korridoren själv. Och då blev det ju att man gick... Men även där tog ju 
smekmånaden slut. […] Jag insåg väl att jag var inte en av dem. Jag var 
inte den som gav allt i skolan, och då ville jag inte... Alltså, jag vet inte, 
jag skulle kanske ha varit kvar och umgåtts med dem så kanske man 
hade blivit som dem. Men det var alldeles för jobbigt. [Intervju 3] 

Återigen intar Therese en motposition gentemot dem som gav allt i 
skolan. Denna motposition blir än tydligare i utdraget nedan från vår 
sista intervju då vi återkommer till att prata om skoltiden i Ånäs. 
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Therese: Ja, alltså… de var ju de här skolmänniskorna. Och jag försökte 
ju ett tag och det gick ju bra, men sen… alltså, det var ju inte min grej. 
Alltså skolan passar inte för alla. Och jag menar så länge man, att börja 
jobba och arbeta sig upp det är ju jävligt tufft, men vissa måste göra 
det. Jag kan inte läsa mig till nånting. Jag måste göra det själv. Det 
märkte jag ganska snabbt. [Intervju 4] 

Berättelsen om Therese vistelse i den nya skolan följer här delvis 
samma mönster som berättelserna om hennes vistelser i nya familjer. 
Therese återkommer vid flera tillfällen till hur hon när hon befinner sig 
i nya sammanhang och i nya relationer på det här sättet ofta lägger 
manken till för att passa in och göra ett gott intryck. Hon berättar att 
hon till en början också brukar trivas väldigt bra men att hon sedan, 
när smekmånaden tar slut, faller tillbaka och inte längre klarar av att 
upprätthålla sig själv i allt det nya. Man kan därför tänka sig att detta 
mönster handlar om någonting mer än det motstånd som Therese ger 
uttryck för när det gäller att ersätta sin familjetillhörighet eller att 
nekas en möjlighet att gå sina egna vägar. En aspekt i detta tycks också 
handla om ett motstånd mot att förändra sin självidentitet. När de nya 
världar som familjehemmen och den nya skolan utgör inte längre kan 
definieras som en semester från vardagen, när de nya relationerna och 
de nya sammanhangen istället blir till en ny vardagsverklighet, riskerar 
också förståelsen av den egna identiteten att förändras. I berättelsen 
om uppbrottet från Ånässkolan beskriver Therese att hon insåg att hon 
inte var som dem. Samtidigt ger hon uttryck för att om hon hade varit 
kvar och umgåtts med dem så kanske man hade blivit som dem. Men 
det var alldeles för jobbigt. Det framstår här som att möjligheten till en 
ny hemmatillhörighet i Ånässkolan samtidigt krävde en alltför 
omfattande förändring i Therese självidentitet (i vilken en motposition 
gentemot dem som ger allt i skolan framstår som central). Therese 
återkommande uppbrott från nya skolor eller nya hem kan i ljuset av 
denna berättelse delvis förstås som en strategi för att bibehålla en 
känsla av att ”vara sig själv” och därmed upprätthålla en kontroll över 
sin självdefinition (jmf Ungar, 2001, 2004a), och de formella 
diskontinuiteter som uppbrotten representerar kan på så sätt samtidigt 
förstås som en möjlighet till en bibehållen självbiografisk kontinuitet. 
Jag har tidigare beskrivit hur ett centralt tema i Therese livsberättelse 
också handlar om möjligheten till kontroll över den egna 
livssituationen. Dessa typer av kontroll (över sin självdefinition och 
över sin livssituation) framstår i de ungas livsberättelser som tätt 
sammanvävda och i analysen har jag därför kommit att använda 
begreppet egenkontroll som ett begrepp innefattande båda dessa 
dimensioner. 
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Att bo på behandlingshem 

Under höstterminen i nian blev Therese akut inskriven i barn- och 
ungdomspsykiatrisk vård. När hon skrevs ut därifrån ville hon inte 
återvända till jourhemmet som hon vid det tillfället bodde i, och hon 
ville heller inte flytta hem till sin mamma. Therese placerades därför på 
ett behandlingshem där hon vistades i ungefär ett halvår. Vardagen på 
ett behandlingshem utgör ofta en isolerad värld där man dygnet runt 
tillbringar all sin tid med samma människor och utför samma 
aktiviteter enligt ett tydligt strukturerat schema (Egelund & Jacobsen, 
2009). För Therese del blev tiden på behandlingshemmet speciell även i 
det avseendet att hon tillbringade så mycket längre tid där än vad de 
flesta andra boende gjorde. Behandlingshemmet var av det slag som 
brukar kallas för ett akut utredningshem där de boende efter en kort 
tid förväntas flytta vidare till ett mer permanent boende. Therese 
berättar dock att hon blev kvar ovanligt länge för att de visste ju inte 
vad de skulle göra av mig [Intervju 3].  

Therese: Alltså de hade väl lite problem, för att… jag var för ung för att 
bo själv, jag var för frisk för att bo på institution, jag var för arg för att 
flytta hem, alltså, pojkvännen fick jag inte bo hos… Alltså det fanns ju 
liksom ingenting, jag var ingen kategori. [Intervju 4] 

Therese ger här uttryck för svårigheten i att inte kunna definieras enligt 
någon särskild målgrupp för socialtjänsten – att inte vara någon 
kategori. Jag skulle här vilja knyta an till Dreyer Espersens (2010) 
resonemang om hur ungdomar på behandlingshem, för att kunna 
fungera som klienter, sorteras utifrån en uppsättning ”bekymrande 
identiteter” (se även Gubrium & Holstein, 2000, 2001). Dreyer 
Espersen beskriver hur de unga på olika sätt både anpassar sig till och 
gör motstånd mot de identitetskategorier de tillskrivs, och hur en viktig 
del i de ungas motstånd handlar om att ”værne om deres integritet som 
hele mennesker” (a.a., s. 103), en integritet som enligt Dreyer Espersen 
sätts på spel i anpassningen till de ganska endimensionella identitets-
kategorier som erbjuds. Therese berättelse kan utifrån det här 
perspektivet betraktas som en tydlig illustration av hur trubbiga dessa 
identitetskategorier kan te sig i jämförelse med komplexiteten i en 
människas självidentitet. I Therese fall ser det dessutom ut som att inte 
ens behandlingspersonalen riktigt lyckades sortera in henne i någon av 
de befintliga identitetskategorierna, något som i sin förlängning kan 
tänkas ha lett till att de utifrån en gängse behandlingsdiskurs (där 
behandlingen alltså kan betraktas som avhängig den bekymrande 
identitet som den unga tillskrivs) inte heller kunde finna ett gångbart 
sätt att bemöta Therese och hjälpa henne att hantera den situation hon 
befann sig i. 
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Precis som för Anna var Therese skolgång under institutionsvistelsen 
organiserad inom ramen för behandlingshemmet. Undervisningen gav 
inga betyg, men var en av de aktiviteter som alla boende förväntades 
delta i. Therese beskriver skolarbetet på institutionen som meningslöst, 
framförallt för att det inte gav henne några formella kvalifikationer 
som hon sedan kunde tillgodoräkna sig i den reguljära skolan. Ändå 
var hon noga med att vara närvarande i den schemalagda undervisningen. 

Therese: Alltså där var jag ju, för där hade jag ju inget val, för att det 
var ju som en aktivitet. Vi fick ju tio kronor i timmen eller nåt sånt där, 
och var man inte på den timmen så drog de av det… Så jag gjorde ju 
allting som man skulle. Men det var ju bara vi där, det var bara ett hus 
ute på en gård, det fanns ju ingenting att göra… och de som var där var 
ju där. [Intervju 3] 

Att gå till skolan framstår här i första hand som ett medel för att inte 
gå miste om de fickpengar som utdelades för deltagande i behandlings-
hemmets aktiviteter, ett slags sekundär anpassning (Goffman, 1973) till 
den institutionella praktik som Therese befann sig i. Samtidigt 
framträder en bild av hur vardagen på behandlingshemmet också 
präglades av en leda: det fanns ju ingenting att göra… och de som var 
där var ju där. Ur det perspektivet framstår skolan inte bara som ett 
medel för att få fickpengar, utan även som en möjlig aktivitet i brist på 
annan sysselsättning.  

En oändlig skoltid 

Efter grundskolan började Therese på gymnasieskolans individuella 
program (IV) där hon skulle läsa in sin grundskolekompetens. Några 
månader senare placerades hon på nytt i ett familjehem och hon fick då 
börja om på ett annat IV-program i familjehemsorten. Även den här 
placeringen avbröts efter några månader och i samband med detta 
avslutades också Therese kontakt med socialtjänsten. Så småningom 
återupptog hon sina studier på IV-programmet i hemorten. När jag 
första gången träffade Therese hade hon gått nästan två år på olika IV-
program, och hon hoppades på att till nästa termin komma in på en 
vanlig linje.  

Therese: Kommer inte jag in på en vanlig linje nu när jag har gått här i 
två år, då hoppar jag av, då skiter jag i det. Jag tänker inte gå tre år på 
IV och sen gå tre år på en gymnasielinje. Då kan jag lika gärna hoppa 
av, plugga på komvux eller nåt. […] Jag sökte allt. Jag säger hellre nej 
än att inte komma in, och kommer jag in på en skitlinje så går jag hellre 
den, för då har jag ändå [en] gymnasieutbildning, då kan ingen komma 
och säga att du har inte gått tre år i gymnasiet… Nej, jag har gått fem 
år i så fall. [Intervju 1] 
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Therese ger vid den här tiden utryck för en stark önskan om att bli 
färdig med gymnasiet, en önskan som genomsyrar båda de första 
intervjuerna då hon fortfarande är kvar i skolan. Samtidigt presenterar 
hon genomgående en negativ bild av skolan, där utbildningen framstår 
som en ganska meningslös sysselsättning, och där skoltillvaron 
(åtminstone efter avslutad grundskola) tycks präglad av vantrivsel. 

Ylva: Varför vill du gå gymnasiet då? 

Therese: För att jag inte vet vad jag vill göra. Och man får ingenting, 
man får knappt ett städjobb utan gymnasieutbildning. [...] Fast det 
skiter jag väl i också, men jag vill gå i skolan bara för att bevisa att jag 
kan om jag vill… bara inte folk tvingar mig. 

Ylva: Känner du dig tvingad nu eller? 

Therese: Nej, ibland, av mina lärare. Men jag gör ändå inte som de 
säger… spelar ingen roll om någon säger att jag ska gå åt höger för att 
det är närmre, då går jag hellre den där långa vägen. Hellre det. Jag 
brukar ändå komma före vad de tror att jag ska göra i alla fall, fast de 
säger att jag ska ta en annan väg, och det är ganska kul att se hur de 
reagerar… Jag hade typ hoppat över kanske, sju, åtta veckor i 
matteläxan, […] så sa jag till min mattelärare att jag ville ha dem. Han 
bara ta en i taget, för du kommer inte orka mer. Jag bara ge mig alla. 
Men han vägrade. Så hämtade jag dem själv i skåpet som vi har i 
klassrummet […]. Så lämnade jag in de där sex stycken dagen efter… 
Det var ganska kul. [...] 

Ylva: Hur kändes det då när han sa så, att du inte fick det, att han inte 
trodde du skulle klara det? 

Therese: Att han borde ta reda på saker. Men han känner inte mig. Det 
kommer han aldrig kunna göra heller. Det är inte många som känner 
mig. Inte ens min mamma känner mig. 

Ylva: Nej. Hur kändes det när du lämnade in alla sex papper sen då? 

Therese: Ingenting. Jag la dem på bordet och gick därifrån. […] Sen 
ville han prata, men jag hade ingenting att säga. Jag hade gjort det jag 
skulle, vad skulle han tjata om? [Intervju 1] 

Att stanna kvar i skolan framstår här både som ett medel för att i 
slutändan få ett arbete och som ett sätt för Therese att bevisa att jag 
kan om jag vill. I berättelsen om matteläxan framträder också det 
tidgigare introducerade temat om betydelsen av att få gå sina egna 
vägar och fatta egna beslut. Vid den tredje intervjun återkommer vi till 
att prata om detta att Therese lägger så stor vikt vid att göra saker på 
sitt eget sätt. 

Therese: Alltså, om jag vill göra nånting, alltså det är som alkohol, de 
säger drick inte det är farligt, men då vill jag prova det själv. Jag vill 
inte skita i saker för att andra säger det. Man vill liksom prova på det 
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själv. [...] Alltså jag gör, resultatet blir ju oftast det de vill ha fram, men 
att jag har gjort det på mitt sätt. Det är det som är det viktiga. 
[ohörbart] hur man gör, samma resultat, men på mitt sätt. 

Ylva: Varför är det viktigt då? 

Therese: Jag vet inte… Livet ska väl vara sitt eget. Så länge man gör det 
för det samma så kan väl jag gå min väg. Ibland blir det bättre ibland 
blir det sämre. Men då har jag lärt mig det. [Intervju 3] 

Jag skulle här vilja återknyta till de (unika) positiva vuxenrelationerna 
som lyftes fram i Therese berättelser om grundskolan. Det som 
framstod som speciellt med den grundskolelärare som Therese berättade 
om i detta sammanhang, var just erfarenheten av att bli lyssnad på och 
att tillerkännas förmåga till självbestämmande och ansvar för den egna 
livssituationen. Detta är ett tema som återkommer i flera av de ungas 
livsberättelser och som är tydligt även i Kristians fall. Hos både Kristian 
och Therese tycks detta, att få göra på sitt eget sätt, hänga samman 
med en strävan efter att från omgivningen tillerkännas förmågan att 
fatta självständiga beslut om hur det egna livet ska levas, och därmed 
också om att bli betraktad som kompetent i sin livssituation (jmf 
Ungar, 2004a).  

Hemmatillhörigheter på internet 

Den typ av sociala tillhörigheter till jämnåriga som var centrala i Therese 
berättelser om grundskolan förekommer inte alls i berättelserna om 
gymnasietiden. Therese berättar att hon gick till skolan bara så pass 
mycket att hon var säker på att hålla sig kvar på utbildningen för att 
på så sätt både få studiebidrag och fortsatt försörjningsstöd, och att 
hon resten av tiden satt hemma eller (ibland) var ute med sina kompisar. 
Visserligen hade hon då kvar sina kompisar från grundskolan, men de 
var i sina skolor under dagarna och relationen till dem framstår till viss 
del som konfliktfylld. Therese vardag under alla år på gymnasiet 
framstår på det hela taget som ensamt och ganska isolerat. Genom våra 
intervjuer förundras jag över Therese förmåga att ändå ta sig igenom så 
många år i gymnasiet, att år efter år hänga kvar samtidigt som hon både 
beskriver en vantrivsel och dessutom knappt alls tycks komma vidare 
med sin utbildning. Vid vår tredje intervju frågar jag Therese vad det var 
som ändå höll henne flytande under alla de här åren.  

Therese: Datorn tror jag... för där fanns allt. Alltså… vad det än var 
kunde jag göra framför datorn. Jag kunde köpa kläder när jag kom hem 
innanför dörren, jag kunde betala alla räkningar, jag kunde göra 
liksom… prata med alla samtidigt. Jag var inte för mycket med någon, 
utan alla var liksom samlade. [Intervju 3] 

Therese återkommer vid flera tillfällen till hur hon under sina år på 
gymnasiet levde ett omfattande socialt liv på internet. Hon beskriver 
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själv sitt internetanvändande delvis som ett destruktivt beroende, men i 
positiv bemärkelse också som ett sammanhang där hon kunde vara sig 
själv och där hon kunde ha full kontroll över sina sociala kontakter. 
Internet framstår här som ett alternativt socialt sammanhang. 

Therese: Alltså det har ju betytt precis allt, för där har jag kunnat vara 
mig själv från början. Där har jag inte behövt vara [ohörbart], anpassa 
mig och… mot den personen kan jag vara hur jag vill, mot den 
personen, alltså… man kan visa vilken känsla som helst. […] 

Ylva: Hur kommer det sig att det blev så då, var det för att det inte 
fanns något annat? 

Therese: Jag vet inte. Jag var trött, jag satte mig och sen så… det går ju 
så fort tiden när man sitter vid datorn. Att det aldrig, den ena dagen är 
aldrig den andra lik, den ena personen är aldrig den andra lik… Och 
där kan man ju alltså, startar man en relation, och börjar prata med 
varandra, och sen så… vill man inte längre så kan man bara trycka på 
en knapp och så behöver man inte prata med varandra längre. Träffar 
man någon såhär så kan man ju inte bara kolla i marken… Så på så sätt 
var det ju ganska skönt. [Intervju 3] 

Therese beskriver hur internet gav henne en möjlighet att upprätthålla 
ett socialt liv utan att behöva gå utanför dörren, och hur det ibland 
kunde gå en vecka i sträck utan att hon lämnade lägenheten. Till 
skillnad från i den fysiska världen beskriver Therese hur hon på 
internet kunde få vara sig själv och visa vilken känsla som helst. 
Internetvärlden framstår här som en hemmatillhörighet där Therese, 
tack vara den anonymitet och den fysiska distans som skapades, 
paradoxalt nog gavs möjlighet att skapa mer intima relationer än i det 
fysiska mötet med andra människor. På internet kunde hon träffa och 
prata med människor som hade liknande erfarenheter, och hon kunde 
berätta om saker som hon annars höll för sig själv. Det sociala livet på 
internet framstår här som en viktig hemmatillhörighet och som en 
möjlighet till kontinuitet i vardagen under de gymnasieår som för 
övrigt beskrivs som präglade av isolering och meningslöshet. 

Skolan som försörjning 

Under våra första intervjuer, när Therese fortfarande gick i skolan, 
tycktes hennes motiv för att vara kvar i skolan dels handla om 
utbildningen, att ha gått i gymnasiet, dels om den motivation som låg i 
att bevisa att jag kan om jag vill. Under våra senare intervjuer, när 
Therese hade hoppat av sin gymnasieutbildning, framträder delvis en 
annan bild. 

Therese: Jag var ju tvungen att vara inskriven i skolan för att få de där 
bidragen. Och utan dem så hade det ju varit behandlingshem och det 
vägrade jag ju, för jag har ju inte de problemen. [Intervju 3]   
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Visserligen återkommer Therese även vid de här intervjutillfällena 
också till idén om skolan som ett medel för att nå ut i arbetslivet. Som 
ett mer direkt motiv till att gå i skolan framhålls dock möjligheten att 
genom skolgången få hjälp med sin försörjning och att därmed ges 
möjligheten till ett eget boende. Skolan blir på så sätt ett medel, kanske 
inte i första hand för en framtida försörjning, utan snarare för en 
nutida försörjning och därmed för möjligheten att leva ett självständigt 
liv redan som ung. Detta ställs också i relation till hur ett alternativt 
stöd från samhället skulle kunna se ut, där Therese framhåller risken 
att istället bli placerad på ett behandlingshem.  

Att på detta sätt använda skolgången för andra syften (som ett medel 
för försörjning) än det förväntade (som en källa till kunskap och 
kvalifikation) liknar vad Goffman (1973) i sin bok om livet på totala 
institutioner kallar för sekundär anpassning, det vill säga:  

”varje vanemässig åtgärd varigenom en organisationsmedlem använder 
sig av icke auktoriserade medel eller når icke auktoriserade resultat, eller 
bådadera, och på så sätt kringgår organisationens antaganden om vad 
han borde göra och erhålla och därmed vad han borde vara” (a.a., s. 136).  

Särskilt intressant är här att ta fasta på den sista meningen i Goffmans 
definitionen av sekundär anpassning, där han knyter an till ett tidigare 
resonemang om hur även ett tyst accepterande av och deltagande i en 
förväntad institutionell aktivitet samtidigt innebär en acceptans av att 
vara en viss sorts människa. Att delta i en aktivitet får således, enligt 
Goffmans resonemang, konsekvenser även för individens identitet. 
Men på samma sätt som ett deltagande innebär ett accepterande av en 
förväntad eller tillskriven identitet, innebär ett avståndstagande från 
aktiviteten istället ett undandragande från denna identitet. Detsamma 
gäller en sekundär anpassning där man visserligen deltar i aktiviteten, 
men utifrån en annan logik än den förväntade.  

”Att undvika föreskrivna aktiviteter, att utföra dem på icke föreskrivna 
sätt eller i icke föreskrivna avsikter är att dra sig undan sin officiella 
personlighet och från den värld som officiellt är tillgänglig för den. Att 
föreskriva aktivitet är att föreskriva en värld; att smita undan en 
föreskrift kan innebära att man smiter undan en identitet” (a.a., s. 134).  

Detta är intressant också utifrån den bild av utsatthet i skolan som 
framträder i Therese livsberättelse – bland annat genom de uttalanden 
där Therese på olika sätt positionerar sig i opposition mot dem som är 
födda till att gå i skolan. I ljuset av sådana positioneringar kan kanske 
även den sekundära anpassning i skoltillvaron som Therese ger uttryck 
för betraktas som ett slags motstånd mot en förväntad (och oönskad) 
identitet som elev i skolan (jmf Bottrell, 2007). 
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Sammanfattande reflektioner 

Det här kapitlet handlar om erfarenheter av hemmatillhörighet och 
utsatthet i skolan samt om de diskontinuiteter i både hem och skola 
som studiens deltagare har ställts inför under sin uppväxt. Therese och 
Kristians livsberättelser har använts som empiriskt underlag. Deras 
berättelser synliggör särskilt tydligt den speciella utsatthet som en 
frånvaro av hemmatillhörighet i skolan för med sig, samtidigt som de 
på ett intressant sätt belyser komplexiteten i förhållandet mellan 
diskontinuiteter, självidentitet och biografisk kontinuitet. 

Jag kommer att inleda de sammanfattande reflektionerna med de 
figurer som presenterar Kristians och Therese diskontinuitetslinjer, 
samt ett resonemang kring några av de formella diskontinuiteter och 
narrativa vändpunkter som finns markerade i var och en av dessa 
figurer. Precis som i det föregående kapitlet där Annas livsberättelse 
stod i fokus bygger även de här figurerna vidare på de tidslinjer som 
har använts som underlag vid mina intervjuer (se kapitel fem). På den 
nedre delen av varje figur finns skol- och placeringsförändringarna (de 
formella diskontinuiteterna) markerade, och i figurens övre del har de 
narrativa vändpunkter som framträder i livsberättelserna markerats. 

Therese 

Figur 7. Formella diskontinuiteter och narrativa vändpunkter i Therese livsberättelse 
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Den första vändpunkten i Therese livsberättelse utgörs av mötet med 
den nya skolvardagen i högstadiet, då hon beskriver att miljön blev 
annorlunda och att det andra livet med kompisarna i korridoren tog 
över. Detta andra liv framstår också som sammanlänkat med det 
avståndstagande från vuxenvärlden i allmänhet, och från skolans värld 
i synnerhet, som Therese genomgående ger uttryck för under våra 
intervjuer.  

Nästa vändpunkt sammanfaller med det skolbyte som Therese var 
med om strax efter placeringen i sitt andra jourhem. Therese berättar 
att hon först trivdes väldigt bra i den nya skolan – här framträder 
bilden av en begynnande hemmatillhörighet både i den nya skolan och 
i det familjehem där hon strax innan skolbytet hade placerats. Men 
parallellt med detta växer det också fram en berättelse om hur 
hemmatillhörigheten till klasskamraterna i skolan så småningom bröt 
samman (eller kanske aldrig fick fäste) då Therese insåg att hon inte 
var en av dem. Jag var inte den som gav allt i skolan […] jag skulle 
kanske ha varit kvar och umgåtts med dem så kanske man hade blivit 
som dem. En tillhörighet bland kompisarna i den nya klassen (där alla 
hade höga betyg och aldrig var ute) tycks här också ha förutsatt en ny 
positionering i relation till skolans praktik. Där den tidigare hemma-
tillhörigheten i det andra livet i korridoren tycks ha varit möjlig trots 
(kanske till och med tack vare) ett avståndstagande från skolan som 
institutionell praktik, framstår hemmatillhörigheten i klassen med höga 
betyg som möjlig endast om Therese också blev som dem, det vill säga 
en som gav allt i skolan. Här framträder alltså bilden av ett erbjudande 
om hemmatillhörighet i en social gemenskap i skolan, där ett accepterande 
av denna hemmatillhörighet samtidigt skulle kräva en (alltför) 
omfattande förändring i Therese självidentitet. Uppbrottet från denna 
begynnande hemmatillhörighet i skolan kan därför i viss mån förstås 
som ett motstånd hos Therese när det gäller att ersätta eller omforma 
en etablerad förståelse av sig själv. 

Nästa vändpunkt hänger samman med att Therese fann en 
hemmatillhörighet i det sociala livet på internet. Detta bör ses i relation 
till vad som för övrigt i princip framstår som en frånvaro av hemma-
tillhörighet under den här perioden, en mer eller mindre exkluderad 
position i relation till hela den övriga (fysiska) sociala världen. Therese 
avslutade grundskolan utan fullständiga betyg och påbörjade därefter 
studier på gymnasiets individuella program (IV). Therese beskriver 
dock att hon sällan gick till skolan, och efter sammanlagt fyra år i olika 
gymnasieprogram hoppade hon av skolan och började arbeta. 
Gymnasietiden framstår i Therese berättelse som en tid av ensamhet. 
Skoltillvaron beskrivs som meningslös, fortfarande präglad av en utsatthet 
i relation till skolans institutionella praktik, men nu också utan någon 
social tillhörighet (varken till kompisar eller till lärare) i den lokala 
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skolmiljön. Therese beskriver hur hon under den här perioden levde en 
stor del av sitt sociala liv via internet. Livet på internet framstår både 
som ett destruktivt beroende och som en viktig hemmatillhörighet där 
Therese erbjöds en möjlighet att dela sina erfarenheter med andra och 
där hon fann ett utrymme att få vara sig själv och visa vilken känsla 
som helst. 

Den sista vändpunkten i Therese livsberättelse är tydligt kopplad till 
att de diskontinuiteter i skol- och hemsituationen som präglade en stor 
del av hennes uppväxt till slut upphörde. Denna vändpunkt hänger 
samman med Therese inträde i arbetslivet, med hennes första egna hem, 
och med de särskilda förutsättningar för ett självbiografiskt förståels-
earbete som övergången från ung till vuxen för med sig. Vi ska senare 
se hur denna vändpunkt, och de förändrade vardagsvillkor som följde 
med den, också tycks ha inneburit en möjlighet för Therese att 
omdefiniera sin tidigare livssituation, och hur berättelsen om skoltillvaron 
och livet i samhällsvård därmed (till viss del) kom att förändras. Denna 
typ av vändpunkt, som har att göra med vuxenpositionens oberoende 
och ökade möjligheter till egenkontroll, är en vändpunktserfarenhet 
som återkommer i flera av de ungas livsberättelser och som jag därför 
har valt att behandla mer ingående i ett eget kapitel längre fram. 

Kristian 

Figur 8. Formella diskontinuiteter och narrativa vändpunkter i Kristians livsberättelse 
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I Kristians berättelser om grundskoletiden synliggörs en övergripande 
erfarenhet av att inte ”höra till”, och vardagen i skolan framstår som 
präglad både av konflikter och av en upplevelse av meningslöshet. Den 
första narrativa vändpunkten i Kristians livsberättelse inträffar någon 
gång under högstadietiden, vid den tidpunkt då han började definiera 
sig själv som skinnskalle. Detta val tycks ha fått konsekvensen att den 
redan starka utsattheten i skolan ställdes på sin spets, och så småningom 
slutade Kristian helt och hållet att gå dit. Vid den här tidpunkten 
framstår det som att Kristian var mer eller mindre socialt exkluderad 
från skolan (jmf Axford, 2008; Sanders & Munford, 2007). Han 
beskriver att han mer eller mindre blev utkastad, att det var inte direkt 
så att jag ville gå i skolan och de ville inte att jag skulle gå i skolan. 
Detta kan betraktas som ett tydligt exempel på den typ av växelverkan 
mellan å ena sidan gruppens uteslutande av individen, å andra sidan 
individens påföljande avståndstagande från gruppen, som Sanders och 
Munford (2007) beskriver som typisk för hur en rörelse mot social 
exklusion kan se ut. 

Nästa vändpunkt inträffar i samband med Kristians första jourplacering 
men har inte så mycket med denna placering att göra som med att han 
samtidigt började på Ekskolan, en dagverksamhet för ungdomar där 
Kristian skrevs in för att ta del av undervisningen och läsa in sina 
grundskolebetyg. Ekskolan framstår som en mycket viktig hemma-
tillhörighet för Kristian. På samma sätt som Solhemmet i Annas 
livsberättelse beskrivs som den plats och den tid där den stora 
skillnaden i hennes liv gjordes, framstår Ekskolan i Kristians berättelse 
som en tid och en plats som har inneburit en avgörande skillnad för 
honom, en tillvaro förutan vilken han säger att han förmodligen skulle 
ha suttit på någon ungdomsanstalt eller nånting för mord. Kristian var 
inskriven i Ekskolan under två år och tillvaron på Ekskolan framstår 
som en viktig hemmatillhörighet och en möjlighet till kontinuitet i 
vardagen under en period när hans hemsituation präglades av en 
mängd formella diskontinuiteter. Betydelsen av denna hemmatillhörighet 
synliggörs både i kontrast till den turbulenta hemsituationen och i 
kontrast till hans utsatta position i den reguljära skolan. Kristian 
berättar att Ekskolan aldrig kändes som en riktig skola, och just 
frånvaron av skolkänsla tillskrivs stor betydelse för att tillvaron på 
Ekskolan fungerade så bra. På Ekskolan var det lugnt, och om man 
inte orkade plugga eller om det var något problem kunde man sitta och 
prata med personalen istället. Kristian beskriver också hur personalen 
på Ekskolan lyssnade på honom och tog hand om saker, och hur ingen, 
inte ens eleverna på skolan, brydde sig om hur han klädde sig eller vad 
han hade för åsikter. Tillvaron på Ekskolan tycks således ha erbjudit en 
hemmatillhörighet i en vardagspraktik där Kristians självdefinition och 
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hans val av livsstil respekterades, och där han upplevde ett genuint 
engagemang från vuxenvärlden. 

Den tredje och sista vändpunkten inträffar när Kristian efter ungefär 
ett år på Ekskolan, efter en mängd diskontinuiteter i hemsituationen, 
placerades i sitt sista familjehem. I detta familjehem beskriver Kristian 
att han blev mottagen med en öppen famn. På samma sätt som 
Ekskolan framstår även familjehemmet som en hemmatillhörighet där 
Kristian tillerkändes en förmåga att själv ta ansvar för sina livsval: så 
länge jag skötte mig så kunde jag göra vad jag ville.  

Under tiden i Ekskolan och i det sista familjehemmet beskriver 
Kristian hur han alltmer tröttnade på den livsstil som följde med den 
tidigare skinnskalletillhörigheten, och hur denna tillhörighet så 
småningom mer eller mindre rann ut i sanden. Även Ekskolan och 
familjehemmet tycks här fungera som ett slags alternativa hemma-
tillhörigheter där Kristian (till skillnad från hur han beskriver sina 
erfarenheter från övriga sammanhang i hem och skola) tillerkändes 
makten att definiera sig själv och sitt liv (jmf Ungar, 2001; 2004a). Till 
skillnad från hans tidigare alternativa hemmatillhörigheter tycks 
Ekskolan och familjehemmet också vara möjliga att kombinera med en 
position som (åtminstone till viss del) kan betraktas som inkluderad i 
samhället. 

Hemmatillhörigheter och utsatthet i skolan 

I det förra kapitlet lyfte jag upp en distinktion mellan två olika dimen-
sioner av hemmatillhörighet som jag har kommit att urskilja särskilt 
tydligt i de ungas berättelser om skolan, nämligen de sociala och de 
institutionella tillhörighetsdimensionerna. I Annas livsberättelse 
framträder den institutionella tillhörigheten till skolan som en röd tråd, 
och denna tillhörighetsdimension tycks även utgöra en viktig aspekt av 
hennes upprätthållande av biografisk kontinuitet (Giddens 1997). De 
sociala tillhörigheterna i skolan framstår däremot som flyktiga i Annas 
livsberättelse. Det intressanta är att under de perioder då frånvaron av 
sociala tillhörigheter framstår som mest kompakt, tycks även hennes 
(annars till synes gedigna) institutionella tillhörighet i skolans praktik 
börja vackla. 

Till skillnad från Anna ger både Therese och Kristian uttryck för en 
särskild utsatthet även i relation till skolans praktik. Denna utsatthet 
tar sig bland annat uttryck i hur Therese genomgående och på ett tydligt 
sätt positionerar sig i opposition mot de som är födda till att gå i 
skolan, och hur Kristian beskriver skolan som ett meningslöst tidsfördriv 
– av samma värde som att ligga hemma och sova. Men där Kristians 
berättelser om grundskolan präglas av en utsatthet både i de sociala 
relationerna i skolan och i förhållande till skolans institutionella praktik, 
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framträder i Therese berättelser parallellt med utsattheten i skolans 
praktik samtidigt en social tillhörighet i kamratgruppen och i det andra 
livet (i skolans korridorer), som enligt Therese under denna period tog 
över hennes skoltillvaro. 

Efter grundskolan påbörjade Kristian undervisning i en särskild dag-
verksamhet för ungdomar och Therese började på gymnasieskolans 
individuella program. Under denna period tycks deras erfarenheter av 
hemmatillhörigheter respektive utsatthet i skolan delvis ha förändrats. 
Båda ger de även här uttryck för en utsatthet i förhållande till den 
reguljära skolans praktik. Men i Kristians berättelse framträder samtidigt 
erfarenheter av hemmatillhörighet just i den skolverksamhet där han 
nu fick sin undervisning, en verksamhet som han menar aldrig kändes 
som en riktig skola. Therese, å sin sida, ger i berättelserna om gymnasie-
tiden uttryck för en än mer utsatt position, både i skolan och i relation 
till hela det omgivande samhället. 

Diskontinuiteter som möjlighet för kontinuitet 

Therese är den av de fem ungdomarna som har varit med om allra flest 
formella diskontinuiteter i skolan och hemmet under uppväxten. 
Karakteristiskt för dessa diskontinuiteter är att de (i de flesta fall) får 
karaktären av ett aktivt uppbrott från Therese sida. Tydligast blir detta 
i Therese berättelser om de olika placeringssammanbrotten där hon 
genomgående beskriver ett mönster av hur en initial smekmånad efter 
en tid övergår i en känsla av att inte höra hemma och därefter följs av 
att Therese drar därifrån. Både vistelsen i de olika familjehemmen och i 
den nya högstadieskolan (som har beskrivits mer ingående tidigare) 
framstår här som ett slags utflykter till andra världar, och det är i 
processen av att dessa nya världar förvandlas till vardag som Therese 
ger uttryck för att inte längre höra hemma. Hennes val att dra därifrån 
kan här förstås som ett försök att behålla en kontinuitet både i 
förståelsen av sig själv (sin självidentitet) och i relation till den vardag 
hon upplever som sin. Detta påminner om Ungars resonemang om hur 
utsatta ungdomar navigerar mellan olika vardagspraktiker och på så 
sätt söker sig till de sammanhang som för tillfället erbjuder dem störst 
utrymme för konstruktionen av positiva självdefinitioner (Ungar, 2001, 
2004a, Ungar & Teram, 2000). Bland annat lyfter han upp exempel på 
hur ungdomar i samhällsvård hanterar svårigheter (risker) i sina liv, det 
vill säga ”the process of discursive empowerment high-risk ’problem’ 
youth engage in when navigating their way through placements” 
(Ungar, 2001, s. 141). Ungar menar att de ungdomar han har studerat i 
många fall utövar en viss kontroll över placeringsprocessen (exempelvis 
genom att avbryta placeringar eller se till att bli placerade), och att de 
på detta sätt även utövar kontroll över sina identitetskonstruktioner 



 165 

(exempelvis genom att göra motstånd mot de identiteter de tillskrivs 
eller genom att inta ett slags kameleontposition där de anpassar sig 
efter de olika sammanhang de vistas i).  

”At each juncture, youth say they use placement as a way to negotiate 
continuities and discontinuities in their identity constructions in order 
to co-create the most powerful and health-enhancing identity available 
from the resources they have at hand” (a.a., s. 144).  

På samma sätt kan man tänka sig att Therese, genom sin navigering 
mellan olika (möjliga) hemmatillhörigheter, utövar en viss kontroll 
både över sin placeringsprocess och över sina identitetsanspråk, och att 
Kristian på samma sätt utövar en viss kontroll genom att navigera mot 
de vardagspraktiker där han upplever sig respekterad och lyssnad på – 
där han på så sätt ges utrymme att behålla kontrollen över (men också 
i sin egen takt modifiera) sina självdefinitioner. Jag vill dock påpeka att 
jag med detta inte menar att de unga skulle besitta någon full kontroll 
över sin livssituation, eller att de skulle ha möjlighet att välja och vraka 
från ett smörgåsbord av olika hemmatillhörigheter och identitets-
positioner. Snarare framstår deras möjligheter till en sådan egenkontroll 
(ett begrepp som här innefattar en erfarenhet av att ha kontroll både 
över sin självidentitet och över sin livssituation) i själva verket som 
mycket snäv. Det jag vill säga är att de unga, trots detta snäva 
möjlighetsutrymme, ändå tycks sträva efter att finna vägar för att 
åtminstone ta till vara den lilla egenkontroll som de trots allt har 
möjlighet att upprätthålla. 

Utsatthet och alternativa hemmatillhörigheter 

I Annas, Therese och Kristians livsberättelser framträder bilden av hur 
de alla periodvis har befunnit sig i utsatta positioner både i skolan och i 
hemmet. I berättelserna om dessa perioder ger de uttryck för att istället 
ha sökt hemmatillhörigheter i andra (ofta mindre socialt accepterade) 
sammanhang. Så kan vi exempelvis se hur Therese hemmatillhörighet i 
det andra livet i skolans korridorer, trots att denna hemmatillhörighet 
var rumsligt situerad innanför skolans väggar, ändå framstår som en 
fristad inte bara från en konfliktfylld hemsituation utan också från den 
”officiella” skolpraktik där lärarna (vuxenvärlden) och läroplanen 
sätter agendan. Therese beskriver även lektionerna i skolan som 
konfliktfyllda och korridorlivet framstår här som en möjlighet att även 
undkomma både dessa (specifika) konflikter och den (generella) 
vuxenvärld som hela tiden försöker bestämma hur hon ska leva sitt liv. 
Therese hemmatillhörighet i det andra livet i korridorerna påminner i 
viss mån om hur Anna finner en hemmatillhörighet i gruppen av andra 
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ungdomar som också har haft det kärvigt och om hur Kristian finner 
en hemmatillhörighet i sin roll som skinnskalle.  

I både Therese och Kristians berättelser synliggörs också en tydlig 
strävan efter att behålla en kontinuitet i konstruktionen av den egna 
identiteten. Deras etablerande av alternativa hemmatillhörigheter – på 
bekostnad av hemmatillhörigheter inom ramen för de etablerade 
(institutionella) vardagspraktiker som skolan och familjen utgör – kan 
förstås som ett led i denna strävan. Therese och Kristian tycks här 
navigera mot hemmatillhörigheter där självidentiteten och de egna 
livsvalen får utrymme (där de erbjuds möjligheter till egenkontroll), 
samtidigt som de vänder sig bort från (möjliga) hemmatillhörigheter 
där självidentiteten och de egna livsvalen hotas (jmf Bottrell, 2007, 
2009; Ungar, 2001; 2004a). Detta innebär naturligtvis inte att deras 
självidentiteter aldrig förändras eller att förändringen alltid måste gå så 
långsamt att den är knappt märkbar; i själva verket rymmer ju de 
ungas berättelser också exempel på flera specifika vändpunkter där de 
lyfter fram erfarenheter av att självidentiteten har förändrats radikalt. 
Däremot tycks det vara av vikt att en förändring av identiteten också 
får fäste i individens självreflektion – att den på så sätt tar formen av 
en självvald identitet (jmf Bottrell 2007). Jag skulle här vilja knyta an 
till Ziehes resonemang om den inneboende ambivalensen i att lära sig 
något nytt (Ziehe, 1986a). En läroprocess, menar Ziehe, sker alltid 
genom en pendling mellan progression och regression, där progression 
står för förändring, framsteg och kunnande, medan regression står för 
upplevelser av sammansmältning – det vill säga att det tidigare kända 
smälter ihop med det nya okända (som därmed blir till en del av det 
kända). Men denna internalisering av det nya kan samtidigt innebära 
att man släpper ifrån sig något tidigare förgivettaget.  

”När jag ska lära mig något mer (även om det sker i form av ett 
erbjudande till mig) uppmanas jag att lämna ifrån mig något av min 
subjektiva verklighet. I den meningen förlorar jag också något av mig 
själv” (a.a., s. 212). 

De ungas etablerande av alternativa hemmatillhörigheter kan ur det 
här perspektivet delvis förstås som en strategi för upprätthållande av 
egenkontroll. Samtidigt har vi sett hur dessa hemmatillhörigheter, som 
ofta etableras i vad som kan betraktas som socialt avvikande gemen-
skaper, i många fall också tycks förstärka de ungas utsatthet exempelvis 
i skolan. De ungas navigering mot sådana hemmatillhörigheter som 
stärker deras möjligheter till oberoende och egenkontroll kan på så sätt 
(i vissa fall) samtidigt medföra ytterligare ett steg mot en utsatt position 
i samhället. Det är viktigt att påpeka att skolan och samhällsvården i 
dessa fall inte heller tycks ha lyckats erbjuda någon rimlig möjlighet för 
hemmatillhörighet inom ramen för sina verksamheter. Kristians 
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livsberättelse utgör här ett intressant exempel på hur alternativa 
hemmatillhörigheter (alternativa i den mån att de står vid sidan av 
ursprungsfamiljen och den reguljära skolan) trots allt kan vara möjliga 
även inom ramen för det sociala arbetets praktik. Det kan inte nog 
betonas att både skolan och samhällsvården har ett stort ansvar för att 
på detta sätt, inom sina verksamheters ramar, just erbjuda barn och 
ungdomar rimliga möjligheter att etablera nya hemmatillhörigheter. 
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8. Perspektiv på skoltillvaron 

I det här kapitlet presenteras Johannas och Magnus livsberättelser. I 
jämförelse med både Anna, Therese och Kristian har Magnus och 
Johannas placeringar varit ganska stabila över tid, och båda två har 
uteslutande varit placerade hos släktingar. Magnus placerades när han 
var 12 år hos sin farbror, en placering som så småningom bröt samman 
varefter han istället placerades hos sin farmor där han fortfarande 
informellt bodde kvar vid vårt sista intervjutillfälle. Johanna placerades 
som 17-åring hos sin moster och hennes familj. Även denna placering 
bröt så småningom samman men Johanna var då så pass gammal att 
ingen ny placering inleddes. Både Magnus och Johanna hade vid vårt 
sista intervjutillfälle nyligen tagit studenten och hade innan dess 
genomgått grundskolan och gymnasiet utan några större problem. 
Johanna hade visserligen periodvis varit ganska utsatt i skolan, och hon 
hade också gått om ett år i gymnasiet. Samtidigt framstår hon som 
mycket ambitiös och målmedveten i sitt skolarbete, och hon beskriver 
själv skolan som en mycket viktig del av hennes liv. För Magnus tycks 
skolan i första hand ha fungerat som en trygg plats under uppväxten, 
och särskilt hans relationer till jämnåriga i skolan beskrivs som 
betydelsefulla. Magnus var också den enda av de fem studiedeltagarna 
som gick raka vägen genom både grundskolan och gymnasiet utan 
varken några avbrott eller skolbyten. 

I det förra kapitlet fokuserades frågor om diskontinuiteter, hemma-
tillhörigheter och utsatthet i hem och skola. Dessa frågor finns med i 
bakgrunden även i det här kapitlet, men fokus ligger framförallt på olika 
aspekter av de betydelser som skolan tillskrivs i de ungas livsberättelser. 
Vi har tidigare sett hur skoltillvaron för Anna både tycks ha fått en 
kompensatorisk betydelse (genom hennes erfarenheter av att där ha 
blivit sedd och uppmärksammad på ett sätt som hon inte blev i sitt 
hem), och en betydelse av hemmatillhörighet och kontinuitet (genom 
att hon i skolan blev bekräftad för sina prestationer och sin verbala 
talang – något som gav henne tillträde till skolans värld och därmed till en 
identitet som duktig elev). I det förra kapitlet belystes hur hemma-
tillhörigheten i skolan inrymmer flera dimensioner och hur frånvaron 
av hemmatillhörighet tycks föra med sig en särskilt utsatt position i 
relation till skolans praktik. Både Therese och Kristian framhåller 
betydelsen av att gå i skolan för att få betyg, men utöver det framstår 
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innehållet i skolarbetet för dem som tämligen meningslöst. I Therese 
livsberättelse framstår hemmatillhörigheten i kamratgruppen som ett 
slags fristad – både från de privata relationerna utanför skolan och från 
den institutionella skolpraktik som här representeras av klassrummet, 
skolarbetet och lärarna. I Kristians livsberättelse tillskrivs tiden på den 
alternativa Ekskolan betydelsen av en viktig vändpunkt. Ekskolan 
beskrivs som en plats där Kristian blev bemött med ett genuint intresse 
och engagemang och där han fick utrymme att definiera sig själv och 
bli respekterad för det liv han valde att leva – en erfarenhet som 
kontrasteras mot erfarenheter från hans kontakt med en stor del av den 
övriga vuxenvärlden som han säger inte brydde sig om vad man sa. För 
Kristian framstår denna alternativa skoltillvaro på så sätt i viss mån 
som en fristad från det omgivande samhället. 

I Magnus och Johannas livsberättelser framstår skolan som både 
central och betydelsefull. Samtidigt skiljer sig deras berättelser åt när 
det gäller vilka aspekter av skoltillvaron som tillskrivs störst betydelse. 
I Magnus fall framstår skolan i första hand som en trygg hemma-
tillhörighet som på så sätt också erbjuder en möjlighet till kontinuitet i 
en välkänd vardagsverklighet. I Johannas fall tillskrivs skolan snarare 
betydelsen av en väg bort från den välkända vardagsverkligheten, på så 
sätt att skolan i hennes livsberättelse representerar en möjlighet att 
genom utbildning nå en ny och annorlunda framtid. Även om bilden 
naturligtvis är mer komplex än så, både i Magnus och Johannas fall, 
framstår dessa mönster som tillräckligt tydliga och övergripande för att 
skapa en utgångspunkt för det här kapitlet. 

Johanna – skolan som framtidslöfte 

Johanna: Jag har inte sett det som att det är såhär bra att gå i skolan på 
så sätt att man lär sig saker, utan jag har mest sett det som att det är en 
grund för framtiden. Så jag har ju mest gått i skolan bara för att jag vill 
ha en framtid. Men jag har även tyckt att det har varit kul på så sätt att 
man får ju träffa så många nya människor på en skola. Visst man kan ju 
inte komma överens med alla, men då har man i alla fall sett att, ja den 
här personen kan man ju tolerera fast man inte pratar med den. Och sen 
har jag ju lärt mig mycket av att alla andra har snackat så mycket skit, så 
försöker jag att inte själv göra det, och så bara försöker bygga min grund 
på att det de gör är fel, och försöka rätta mig själv. [Intervju 3] 

Vi befinner oss under vår tredje intervju och Johanna har just påbörjat 
sista terminen på gymnasiet. Intervjuutdraget är ett svar på min fråga 
om vad skolan har betytt för henne under hela hennes skoltid. Svarets 
inledning illustrerar ett genomgående tema i Johannas livsberättelse, 
det som handlar om skolan som en grund för ett framtida vuxenliv. 
Johanna växte upp i en familj där föräldrarna sällan hade resurser att 
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försörja sig själva utan istället omväxlande var sjukskrivna eller 
beroende av A-kassa och socialbidrag, och under hela Johannas uppväxt 
hade familjen kontakter med socialtjänsten. I Johannas berättelse 
tillskrivs skolan och utbildningen i första hand betydelsen av en möjlig 
väg bort från denna vardagsverklighet som hon var van vid från 
uppväxten, mot en ny och annorlunda framtid. I intervjuutdraget ser vi 
att Johanna vid den här tiden också lägger stor vikt vid hur den sociala 
situationen i skolan har sett ut. Under våra intervjuer berättar Johanna 
om flera perioder av sin skoltid där hon antingen har varit utsatt för 
mobbning eller på andra sätt har haft svårt att komma överens med 
sina klasskamrater. Också detta lyfter Johanna retrospektivt fram som 
en viktig lärdom om det sociala livet, en lärdom som kan liknas vid den 
typ av lärande i den sociala världen (Fornäs, et al., 1989), som framstod 
som ett genomgående tema även i Annas berättelser om skolan.  

Under våra intervjuer berättar Johanna att hon alltid har tyckt om 
att lära sig saker och att hon under sina första skolår också tyckte 
mycket om att vara i skolan. Skolan framstår under den här perioden 
som en trygg plats där det fanns tillit till lärarna och samhörighet med 
klasskamraterna. Men redan i berättelserna om barndomens skolgång 
är det ändå nyttan av det hon lärde sig i skolan som framstår som mest 
centralt.    

Johanna: Och sen så tyckte jag det var kul att lära mig. Jag tyckte ju om 
matte då, med division och sådär. […] Och sen så att vi fick lära oss 
gångertabellen, och den har man ju stor nytta av nu idag att man kan 
den. [Intervju 3] 

Även lusten att lära, som Johanna vid flera tillfällen under våra 
intervjuer ger uttryck för, tycks således hänga samman med hur 
resultatet av det hon har lärt sig kan komma till användning. Denna 
typ av skolbetydelse faller under vad Skaalvik (1989) kallar för skolans 
instrumentella värde. Han skiljer här på skolans egenvärde som består i 
att aktiviteterna i skolan upplevs ha en mening i sig, och skolans 
instrumentella värde som består i de kvalifikationer (exempelvis i form 
av betyg eller kunskap) som skolan ger. I alla fem livsberättelser 
förekommer båda dessa typer av skolbetydelser i olika stor utsträckning. 
När det gäller det instrumentella värdet betonas i första hand betydelsen 
av betyg som en garant för att lättare ta sig in på arbetsmarknaden 
(och detta värde är på så sätt tätt knutet till skolans betydelser för 
framtiden). När det gäller egenvärdet framstår istället relationerna och 
den sociala tillhörigheten i skolan som det mest betydelsefulla (och 
detta värde är således i sin tur tätt knutet till skolans vardagliga tillvaro 
här-och-nu). Johannas skolberättelse är speciell i det avseendet att det 
instrumentella värdet genomgående tillskrivs en så central betydelse, 
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och här blir det också tydligt hur detta instrumentella värde är särskilt 
starkt fokuserat på de kvalifikationer skolan ger för framtiden. 

Utsatthet och motivation 

Johanna beskriver att hon under sina första år i grundskolan trivdes 
bra både med sina lärare och med sina klasskamrater. I sjätte klass 
förändrades detta. Johanna beskriver hur det formades olika grupperingar 
i skolan och att de andra eleverna pratade bakom ryggen på henne när 
hon inte ville ta ställning och välja grupptillhörighet. 

Johanna: De tyckte ju inte om mig eftersom att jag kunde prata med 
alla, och de tyckte det var fel, att man bara skulle hålla sig till en grupp. 
[…] De trodde att jag snackade strunt och såhär, [att] jag baktalade 
dem och sådana saker. [Intervju 2] 

Senare under intervjun frågar jag Johanna hur hon klarade av att 
hantera sin utsatthet i skolan under den här tiden. 

Johanna: Alltså det var ju inte så att jag orkade gå i skolan, för jag var 
ju hemma varannan dag kanske. Ibland var jag ju borta flera veckor. Så 
jag gjorde ju inte nånting åt situationen på så sätt, utan… då var jag 
hellre hemma än att plugga. [Intervju 2] 

Johanna berättar att hon fortfarande tyckte om skolarbetet, men att 
det blev allt svårare för henne att fokusera på det i den socialt utsatta 
position hon befann sig. Hon skolkade allt mer och fick allt svårare att 
hänga med, något som i sin tur tycks ha lett till att även den lust och 
motivation som hon tidigare kände för skolarbetet så småningom 
försvann. När Johanna började nionde klass hade hon, efter en längre 
tid av hög skolfrånvaro, kommit att kraftigt halka efter i skolarbetet. 

Ett krafttag för framtiden 

Johanna berättar att hon redan tidigt under högstadiet hade bestämt 
sig för vilken gymnasieutbildning hon ville gå och att hon det sista året 
i grundskolan insåg att denna utbildning, med de betyg hon hade, såg 
ut att ligga utom räckhåll. I nionde klass bestämde hon sig därför för 
att, trots sin utsatta position i kamratgruppen, ändå gå till skolan och 
läsa upp sina betyg. Under vår andra intervju frågar jag Johanna vad 
det var som kändes så viktigt för henne med att gå i gymnasiet. 

Johanna: Jag visste ju att när jag gick i nian, och när jag började nian 
också, att får jag inga betyg, så har jag inte en chans att komma in på 
gymnasiet för de har så höga krav. […] Men jag kände ändå att det här 
vill jag göra på grund av min framtid. Jag vill inte sitta fastlåst och bli 
betald av social och A-kassan, utan jag vill ha ett arbete. Jag vill komma 
in i ett arbetsliv. För just då så kände jag att skolan var ingenting för 
mig. Så första delen av nian var jag skoltrött, men jag pluggade på 
ändå. [Intervju 2] 
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Johannas motivation att klara av utbildningen framstår i hennes 
livsberättelse som mycket stark och hon ger även uttryck för ett visst 
intresse för själva skolarbetet. Men precis som hos Anna framstår detta 
intresse som svårt att upprätthålla under den period av social utsatthet 
som skoltillvaron under högstadiet tycks ha inneburit. I Johannas 
berättelse framträder dock bilden av hur viljan att skapa en annan 
framtid, en framtid där hon inte skulle behöva sitta fastlåst och bli 
betald av social och A-kassan, till slut hjälpte henne att trotsa 
utsattheten och arbeta för att få ihop de betyg som behövdes för den 
gymnasieutbildning hon ville gå. 

Besvikelse och fortsatt utsatthet 

Johanna: Och sen så tyckte jag att det skulle bli så kul att börja gymnasiet, 
och så gick det åt helvete det med. [Intervju 1] 

På höstterminen efter nionde klass började Johanna i gymnasiet, på den 
utbildning och den skola som hon i nionde klass hade arbetat hårt för 
att komma in på. Johanna beskriver sin gymnasiestart som full av 
förväntan, men även den nya skoltillvaron framstår snart som en 
besvikelse. Visserligen tyckte Johanna om de praktiska ämnena som de 
läste på utbildningen, men hon hade samtidigt svårt att komma överens 
både med lärare och med övriga elever på skolan. 

Johanna: Jag tyckte inte det funkade eftersom att jag kände ingen 
delaktighet med klassen, inte på lektionerna eller på fritiden eller 
nånting. Så det blev ju lite jobbigt. Och jag har ju vetat sedan tidigare 
att är man inte såhär som de andra vill, då är det liksom ingenting man 
kan göra åt saken. För på Parkskolan då som jag gick, då var det alltid, 
alla skulle ha samma slags kläder och alla skulle tycka om samma saker 
och… och jag är väldigt udda av mig. Jag tycker inte om alls som det 
här populära som de vill diskutera. [Intervju 1] 

Både i berättelsen om högstadiet och i berättelsen om Parkskolan 
beskriver Johanna hur det förekom gruppkonflikter som hon inte ville 
vara en del av, och hon berättar också hur hennes klasskamrater på 
Parkskolan hade andra intressen och en annan stil än hon själv. 
Johanna positionerar sig här på ett tydligt sätt som annorlunda i 
relation till de övriga eleverna, en position som vi ska se skiljer sig 
avsevärt från den position hon intar i berättelserna om den 
gymnasieskola som hon började i året därefter. 

Tillhörighet i gemensam utsatthet 

När Johanna hade gått ungefär ett halvår på sin nya utbildning träffade 
hon en elev i en annan klass, Angelika, som även hon tycks ha befunnit 
sig i en utsatt position i skolan. Johanna berättar att de började umgås, 
och hon beskriver hur de två tillsammans alltmer vände skolan ryggen.  
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Johanna: Skolan den gick väl sådär. Jag trivdes inte i klassen. Lärarna 
var stränga, och jag fattade inte vad de pratade om. Jag var inte såhär 
delaktig på lektionerna som man borde vara. Sen i december ungefär så 
träffade jag en tjej på skolan. Och hon skolkade väldigt mycket så då 
började jag också skolka, umgicks med henne och sprang omkring inne 
i stan och tittade i affärer och shoppade, istället för att vara i skolan. 
Så… hela vårterminen gick ju bara utför, hela tiden. [Intervju 1] 

I berättelserna om Angelika framträder en bild av hur hon och Johanna 
fann en hemmatillhörighet hos varandra, en hemmatillhörighet som tog 
sin utgångspunkt just i en gemensam utsatthet i förhållande till den 
övriga skolan. Samtidigt förhåller sig Johanna ambivalent i berättelserna 
om vänkapen med Angelika, och parallellt med bilden av hur de fann 
varandra i kraften av sin gemensamma utsatthet framträder också en 
bild av hur just relationen till Angelika var det som fick allting att gå 
utför. I min intervju med Johannas socialsekreterare berättade hon att 
det i början av det här gymnasieåret egentligen hade gått ganska bra 
för Johanna i skolan, något som Johanna vid vårt andra intervjusamtal 
bekräftar. 

Johanna: Ja det gjorde det. Det var väl mer i oktober–november där 
som jag hamnade i dåligt sällskap. Jag träffade en tjej som hette 
Angelika, och hon sänkte mig totalt. […]. Egentligen blev det väl så att 
hon var skoltrött, och jag hade inte så många att umgås med just då i 
gymnasiet, så då blev det ju så att vi hängde på stan då istället för att 
vara i skolan. Var uppe på nätterna och sov på dagarna. [Intervju 2] 

Den ambivalens som Johanna ger uttryck för framträder särskilt tydligt 
när jag under vår fjärde intervju (efter det att Johanna hade tagit 
studenten) frågar henne vad Angelika betydde för henne då, när hon 
gick i Parkskolan.  

Johanna: Då, det var ju… hon byggde ju väldigt mycket upp mitt själv-
förtroende på ett sätt, men sen bröt hon ju ner det lika fort.  

Ylva: Hur då, på vilket sätt då? 

Johanna: Med att ljuga och se till att jag fick det dåligt ställt och sådär 
med kompisar, och hon pratade väldigt mycket skit, och försökte se till 
att det var bara henne jag umgicks med och sen så… Sen så till slut så 
kände jag såhär… efter ett tag så genomskådade man ju henne, vad hon 
höll på med, och då kände man att nej, jag vill inte det här. [Intervju 4] 

Precis som under högstadiet förde Johannas höga frånvaro i Parkskolan 
med sig att hon kom efter i skolarbetet, och i mitten av andra terminen 
framstod hennes möjligheter att ta igen det hon hade förlorat inför 
nästa läsårsstart som små. Johanna berättar att det då, i ett möte 
tillsammans med hennes föräldrar och med representanter från både 
skolan och socialtjänsten, beslutades att hon under resten av terminen 
skulle få anpassad undervisning för att till nästa läsår börja om 
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gymnasiets första år. Jag har tidigare nämnt att Johannas erfarenheter 
från denna andra gymnasieperiod skiljer sig från hennes tidigare 
skolerfarenheter, framförallt när det gäller hennes relationer till 
klasskamraterna. I Johannas berättelser om denna gymnasieperiod 
förändras också de betydelser som skolan tillskrivs – från det tidigare 
så utpräglade framtidsperspektivet där utbildningen och möjligheten 
till ett framtida yrkesliv var det centrala, till att också innefatta en 
erfarenhet av skoltillvaron som en plats för social tillhörighet i 
vardagen. Innan vi tittar närmare på hur skolans betydelser både för 
Magnus och Johanna tycks ha förändrats över tid vill jag dock ge en 
introduktion även till Magnus skolberättelse. Det mest genomgripande 
temat ligger här snarast i skolans betydelse för hemmatillhörighet och 
möjlighet till vardaglig kontinuitet. 

Magnus – skolan som vardaglig tillhörighet 

I Magnus livsberättelse framstår grundskolan genomgående som en 
plats för hemmatillhörighet och kontinuitet. Magnus placerades för 
första gången i samhällsvård när han var 12 år. I början av vår första 
intervju frågar jag honom hur han hade det i skolan innan det. 

Magnus: Alltså då var det mest lekstuga liksom. Man hade bara roligt 
och lekte bara med kompisar. Det var det enda man gjorde.  

Ylva: Men tyckte du om att gå i skolan? 

Magnus: Ja. Det gjorde jag, för att det var ju där man träffade alla 
kompisar. Men jag pluggade ju inte mycket innan. Sen så skärpte jag till 
mig, när jag blev pressad på att plugga liksom. [Intervju 1] 

Magnus beskriver vid flera tillfällen grundskolan som rolig och som en 
lek. De vuxna i skolan har en ganska undanskymd roll i Magnus 
berättelser om skolan och de framstår varken som något särskilt stöd 
eller något särskilt hinder i hans skolvardag. Istället är det kompis-
relationerna i skolan som tillskrivs betydelse.  

Skolans betydelse som vardaglig hemmatillhörighet framträder särskilt 
tydligt i berättelsen om när Magnus placerades hos sin farbror Krister 
och hans familj. Magnus fortsatte under placeringen att gå kvar i 
samma skola som tidigare. Han lyfter vid flera tillfällen fram detta som 
någonting mycket viktigt, men också som något han fick kämpa för 
eftersom hans nya familj ville att han skulle börja i en annan skola som 
låg närmare deras hem. 

Magnus: Det var bara jag mot resten liksom. […] Jag fick ju bestämma 
själv. Men… de blev ju inte jätteglada. […] 

Ylva: Vad var det som kändes viktigt med att gå kvar i samma skola? 
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Magnus: Det var just alla kompisar. Man orkar ju inte med liksom att 
träffa en massa nya kompisar sen också… Jag känner ingen i den nya 
skolan. [Intervju 1] 

Innan placeringen hos Krister hade Magnus bott tillsammans med sin 
mamma som nu på grund av egna svårigheter inte längre förmådde ta 
hand om honom. Han flyttade från sin uppväxtort i en av Stockholms 
kranskommuner till sin farbror i Stockholms innerstad, och som en 
följd av flytten berättar Magnus både hur de vardagliga rutinerna i 
hans hemmiljö förändrades och hur hans kontakt med kompisarna i 
uppväxtorten tunnades ut. När jag mot slutet av vår första intervju 
frågar Magnus vad han tror är viktigt att tänka på när det gäller 
skolsituationen för barn och unga som placeras utanför hemmet, lyfter 
han själv fram betydelsen av att under just de speciella omständigheter 
som en placering för med sig få möjligheten att gå kvar i samma skola. 

Magnus: Det är inte så roligt för många kan jag tänka mig att flytta. 
Och så dessutom får man träffa en ny klass och sådär. Det kan jag 
tänka mig kan vara svårt, att kämpa med betygen samtidigt som man 
måste komma ihåg vad klasskompisen som sitter bredvid heter liksom. 
Det hade varit svårt tror jag. Det är i så fall det att man måste, man får 
inte byta skola samtidigt som man byter hem. [Intervju 1] 

Där Johannas skolberättelse tar sin utgångspunkt i skolans betydelse 
som framtidslöfte, tar Magnus skolberättelse alltså sin utgångspunkt i 
skolans betydelse som en viktig hemmatillhörighet i vardagen. I 
relation till placeringen i samhällsvård blir det tydligt hur skolan, i och 
med denna hemmatillhörighetsbetydelse, också får en avgörande 
betydelse för upprätthållanden av en vardaglig kontinuitet i Magnus 
liv. När vardagstillvaron i hemmet bryter samman framstår skolan och 
klasskamraterna som viktiga pusselbitar för att åtminstone kunna 
behålla kontinuiteten till ett viktigt vardagssammanhang.  

En ny vardag och nya skolbetydelser 

Som vi ska se i både Magnus och Johannas fall så förändras alltså 
skolans betydelser för att i berättelserna om gymnasietiden framstå 
som betydligt mer komplexa och mångbottnade än vad de gör i 
berättelserna om deras grundskoletid. I Magnus fall påbörjas en 
förändring i skolans betydelser redan i hans berättelser om placeringen 
hos Krister. Den första tiden hos Krister och hans familj framstår som 
en mycket positiv tid i Magnus liv. Krister bodde i en annan del av 
staden och livet i den nya familjen framstår som någonting nytt, 
annorlunda och spännande.  

Ylva: Hur kändes det då, när du precis hade flyttat dit? 

Magnus: Jag tyckte att det var skönt. Jättehärligt att slippa vara på vift 
såhär, utan nu ordnar det sig liksom. […] Det var ju härligt i början 
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tycker jag. […] Jag tyckte att det var bättre än att bo hos mamma också. 
För att där fanns pengar också liksom. Och det är ju också det, det är ju 
klart att det är härligt, att pengar finns, mat finns, man kan gå på restaurang, 
kan göra det, de har lantställe liksom… Så det var ju jävligt härligt, 
medan det var så då. Men det blev ju sämre sen… Men jag kommer ihåg 
att det var, då var jag väldigt lycklig, i början där. [Intervju 3] 

Vardagen hos Krister framstår här som ny och annorlunda. Förändringen 
tycks delvis hänga samman med en ökad ekonomisk frihet men också 
med en känsla av att slippa vara på vift och att nu ordnar det sig. Även 
här ger Magnus på så sätt uttryck för en strävan efter kontinuitet i 
vardagen, och här anas en förhoppning om att den nya hemma-
tillhörigheten hos Krister kan utgöra en sådan kontinuitet. Den 
förändring i vardagen som den nya hemmatillhörigheten förde med sig 
avspeglas också i Magnus berättelse om sin skolsituation och om de 
ökade krav på skolarbetet, som det nya livet hos Krister förde med sig. 
Magnus återkommer vid flera tillfällen till hur Krister var den som 
lärde honom att ta skolarbetet mer seriöst.  

Magnus: Kristers inställning till skolan var ju stenhård. Det var ju 
positivt vet jag nu. Jag tyckte det var jobbigt då, men det har ju hjälpt 
mig liksom att kunna ta eget ansvar, att jag visste att han blev jättesur om 
jag inte gjorde läxorna. Någon blev jättesur. Nu fick jag veta att han 
faktiskt brydde sig om den saken, och det har gjort att jag själv bryr mig 
nu… faktiskt. För jag har förstått hur viktigt det är. [Intervju 3] 

Flytten till Krister utgör på så sätt startpunkten för en berättelse om 
hur skolans betydelse för Magnus med tiden kom att skifta från att 
nästan uteslutande fokuseras på en vardaglig hemmatillhörighet där 
framförallt relationen till kompisarna spelade en central roll, till att så 
småningom vara mer fokuserad på utbildning, kompetens och 
framtidsmöjligheter. Startpunkten för denna förändringsprocess, och 
därmed också en viktig vändpunkt i Magnus skolberättelse, utgörs just 
av dessa ökade krav på skolarbetet som vardagen hos Krister förde 
med sig. Mot slutet av vår sista intervju ber jag Magnus säga något 
sammanfattande om hur han ser på sin skoltid i efterhand. 

Magnus: Jag är glad över att jag har gått i skolan mer eller mindre. Jag 
är övertygad om att jag inte hade gått i skolan om jag inte hade bott 
hos Krister ett par år […]. Han gjorde ju så att jag klarade skolan. Jag 
kunde ta eget ansvar helt enkelt. Sen har jag ju bott hos farmor och då 
har ju jag fått fria händer med det här. Det har ju varit skönt nu när jag 
kan hantera det. […] 

Ylva: Vad var det Krister gjorde som fick dig att lära dig, eller visa 
intresse för skolan eller vad man ska säga? 

Magnus: Han gav mig disciplin. Den mängden disciplin jag behövde för 
att gå klart skolan, utan att ha någon som tjatar hemma. […] I nian 
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började det gå bra igen, men åttan, sjuan, då tog jag det aldrig seriöst. 
Jag förstod att jag aldrig skulle göra det i gymnasiet heller. Men sen så 
kom ju Krister där, och han verkligen disciplinerade mig. […] Och 
framförallt så fick jag ju hjälp ju, att förstå saker, och att tänka på ett 
visst sätt, matematiskt och sådär som har hjälp mig. [Intervju 4]  

Även om Magnus beskriver att han till en början upplevde Kristers 
krav på skolarbetet som betungande, framträder huvudsakligen en bild 
av hur Magnus så småningom kom att internalisera kraven på 
skolarbetet och i viss mån göra dem till sina egna, något som senare 
hjälpte honom att även på egen hand (utan de yttre kraven från 
Krister) ta sig igenom både grundskola och gymnasium. Magnus 
tillskriver på så sätt tiden hos Krister en avgörande betydelse även för 
sina senare studieframgångar. 

Placeringssammanbrottet  

Trots den positiva betydelse som Magnus tillskriver tiden hos Krister 
när det gäller skolarbetet ger han under våra intervjuer också uttryck 
för en tydlig ambivalens i förhållande till det liv som han levde där. 
Placeringen hos Krister kom också så småningom att bryta samman, 
och Magnus beskriver hur han mot slutet av placeringstiden upplevde 
att de ville bli av med mig. 

Magnus: Det var ungefär här, när de ville att jag skulle flytta till ett 
internat. Det var väl då det började på att bli sämre… ungefär. Då kom 
det på tal och då blev det bara, då fattade man lite liksom. Såhär var 
det ju inte planerat i början såklart. Utan då var det ju de som ville bli 
av med mig istället. Och det förstod ju jag, och då kommer jag ihåg att 
jag var på väldigt dåligt humör en längre tid. Och sen så… märkte jag 
liksom att det bara blev sämre. Jag… kom utanför lite grann. Mer och 
mer. […] Det var inte som det var liksom… så bra. Utan det blev bara 
värre och värre. [Intervju 3] 

Magnus beskriver hur idén om att börja på en internatskola fick 
honom att förstå att de ville bli av med mig. Händelsen framstår som 
startpunkten för en begynnande utsatthet i Kristers familj. Till en 
början går Magnus ändå med på att åka till internatskolan, och när 
han sedan till slut väljer bort den utbildningsvägen framstår placerings-
sammanbrottet som ett faktum.  

Magnus: Och det var därför jag valde internatet. För att jag vill ju inte 
bli hemlös liksom, eller gå igenom samma grej igen. Men sen så sket jag 
i det för jag insåg att det vill inte jag. [Intervju 3] 

Magnus berättelse om sammanbrottet belyser här också ett annat 
återkommande tema, nämligen hans strävan efter självständighet och 
egenkontroll. Denna strävan synliggjordes redan i berättelsen om den 
konflikt kring skolval, som uppstod i samband med placeringen hos 
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Krister. I berättelsen om placeringssammanbrottet ser vi här återigen 
exempel på den självklarhet med vilken Magnus uttrycker både rätten 
till och förmågan att själv kunna fatta beslut om sitt liv. Magnus 
beskriver hur valet att gå på internatskola framstod som avgörande för 
att få bo kvar, för att inte bli hemlös, och ändå valde han bort det för 
jag insåg att det vill inte jag. Samtidigt bör Magnus placerings-
sammanbrott, och hans val att vid detta tillfälle bryta med planen att 
börja på internatskola, betraktas i ljuset av den till synes övergripande 
strävan efter kontinuitet i vardagen som följer som en röd tråd genom 
hans livsberättelse. Även om en flytt till internatskolan skulle öka Magnus 
möjligheter att formellt få bo kvar hos Krister, och att på så sätt 
behålla något av den hemmatillhörighet han ändå hade där, skulle den 
samtidigt innebära ett avgörande steg bort från hemmatillhörigheterna 
i kamratgruppen och i hemorten. Placeringssammanbrottet tycks 
visserligen ha inneburit att den redan vacklande hemmatillhörigheten 
hos Krister och hans familj fick ett definitivt och uttalat slut, men det 
öppnade samtidigt en möjlighet att återerövra och förstärka de 
hemmatillhörigheter i hemorten och i kamratgruppen som annars 
framstod som hotade. 

Tillbaka till en van hemmatillhörighet 

När placeringen bröt samman flyttade Magnus hem till sin farmor, där 
han fortfarande bodde kvar vid vår sista intervju. Magnus flytt till 
farmodern innebar också en flytt tillbaka till hemorten, och under våra 
intervjuer kan jag inte låta bli att slås av hur den här flytten ges en 
karaktär av att flytta tillbaka hem. Magnus återkommer flera gånger 
till det positiva i att komma närmare sina kompisar igen och att kunna 
umgås med dem även på fritiden. Men att denna flytt får en karaktär 
av att flytta hem tycks inte bara handla om att Magnus i och med detta 
kommer närmare sina kompisar, utan också om att han kommer 
närmre en välkänd vardag i hemmet hos sin farmor.  

Magnus: Det var en vändpunkt i mitt liv som jag verkligen också 
behövde… på något skruvat sätt liksom. Att bo i innerstan, jag var 
jätteung då, det gick inte att vara i [hemorten] och slagga borta utan att 
säga till, eller att hålla på sådär. Där fanns ju regler. Jag menar, jag och 
farmor har väl aldrig haft några direkta regler, det kan man inte säga. 
[…] Det är väl det som var bra, för det var det som kändes som att 
komma hem liksom, för jag var ju såklart inte van vid de här reglerna 
som var hos Krister. Och jag tyckte ändå att det var jobbigt, även om jag 
inte klagade, och även om jag störttrivdes… liksom åka utomlands, vad 
var det för något, det hade jag inte gjort sen jag var två år. Så jag trivdes 
ju verkligen där också, men det var ju vissa grejer som jag inte förstod 
mig på. Till exempel alla regler och sådär som jag, inte ifrågasatte, men 
inombords så undrade jag, vad är det där liksom? Så det slipper jag ju 
här, och jag har ju levt upp efter det. Samtidigt som att det är ju såklart 
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ibland skönt att ha normer i en familj. Det hade vi ju hos Krister. Det 
saknas ju totalt här… har alltid gjort det. […] Men det är ju såhär jag har 
växt upp. Så jag trivs nog ändå mest här… just för det. [Intervju 5] 

Magnus illustrerar här på ett tydligt sätt skillnaderna mellan å ena 
sidan det vardagsliv som han var van vid från sin ursprungsfamilj och 
som han återfann hos farmodern, å andra sidan det vardagsliv som han 
kom att leva hos Krister. Det vana i vardagen hos farmor tycks här i 
viss mån vara rumsligt och relationellt kontextualiserat till hemorten 
och till kompisarna, men det tycks också (kanske framförallt) handla 
om en livsstil, att det är såhär jag har växt upp. Här menar jag att en 
del av förståelsen för Magnus ambivalenta inställning till livet hos 
Krister kan anas. Trots att han beskriver det som härligt, trots att han 
störttrivdes, så förblev det ändå ett liv med grejer som jag inte förstod 
mig på. En viktig anledning till att flytten till farmor kändes som att 
komma hem tycks också vara den möjlighet till egenkontroll, att göra 
som jag vill, som Magnus åtnjöt hos henne. Som jag har nämnt tidigare 
utgör denna strävan efter egenkontroll och oberoende ett genomgående 
tema i flera livsberättelser, ett tema som jag återkommer till i nästa 
kapitel som handlar om de ungas övergångar från vardagen i skola och 
samhällsvård till just en mer oberoende vardag som unga vuxna. 

Gymnasievalet – valmöjligheter och hemorten som kontinuitet 

När Magnus hade fattat beslutet att inte börja på internatskolan sökte 
han först en teoretisk gymnasieutbildning, för att i sista stund ändra sig 
och istället välja ett praktiskt program. Magnus berättar att nästan alla 
hans klasskompisar valde teoretiska gymnasieprogram och att han till 
en början kände sig påverkad av den allmänt rådande idén om att välja 
en bred och säker utbildning för framtiden. 

Magnus: Sen kom jag på att, som jag tänkte då också, att jag ville hålla 
på med såna här tekniska prylar. Så varför inte ta det direkt… när jag 
vet att det kommer bli så ändå. Det var så många runtomkring som sa 
att man skulle ta natur och sådär, att man ska vara försiktig så att man 
inte behöver plugga om och allting. […] 

Ylva: […] Vad var det som gjorde tror du att du vågade ändra dig, eller 
vad man ska säga? 

Magnus: Det som gjorde att jag vågade ändra mig är jag helt säker på, 
det var för att jag flyttade hit. Inte så att jag var rädd för att säga 
nånting när jag bodde där i innerstan men… det fick verkligen mig att 
tänka helt fritt. Och jag ville ta en chansning liksom kände jag. Så 
gjorde jag det. Så blev det jättebra. [Intervju 1] 

Vi har tidigare sett hur Magnus tillskriver tiden hos Krister en 
avgörande betydelse för förmågan att klara av sina studier. Därigenom 
framstår tiden hos Krister i viss mån som en förutsättning för ökade 
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valmöjligheter inför framtiden, både i det att Magnus där tycks ha 
tillägnat sig en studieteknik som i sin förlängning gav honom bättre 
betyg och i det att han samtidigt tycks ha etablerat en tro på sin egen 
förmåga att studera. Det självförtroende som Magnus ger uttryck för 
när det gäller skolarbetet tycks i viss mån ha utvidgat hans föreställningar 
om vad framtiden kan erbjuda, något som i sig kan tänkas bidra till att 
vidga den möjliga vägen mot en framtid som högutbildad. Flytten till 
farmor framstår här som ytterligare en förutsättning för Magnus 
vidgade valmöjligheter inför framtiden. Om Magnus hos Krister hade 
tillägnat sig betyg, skolkunskaper, självdisciplin och en upplevelse av 
akademisk självförmåga (Skaalvik, 1989), medförde flytten till farmor 
också upplevelsen av en möjlighet att tänka helt fritt. Magnus tid hos 
Krister framstår till viss del som en utflykt till en annan och något 
främmande vardagsverklighet. De lärdomar som Magnus fick med sig 
från tiden hos Krister framstår visserligen som nödvändiga för att på 
ett bra sätt kunna hantera det oberoende han eftersträvar. Men som en 
annan viktig förutsättning för realiserandet av detta oberoende framstår 
också flytten till farmor, den flytt som får karaktären av en flytt 
tillbaka och som av Magnus beskrivs som en vändpunkt i mitt liv som 
jag verkligen också behövde. Magnus upplevelse av att hos farmodern 
kunna tänka helt fritt tycks här föra med sig en möjlighet att också 
kunna välja bort den framtid som högutbildad, som tiden hos Krister 
hade öppnat dörrarna för. 

Skolan och hemorten som kontinuitet  

Jag har tidigare beskrivit hur skolans betydelse för att upprätthålla ett 
slags hemmatillhörighetskontinuitet i Magnus vardag framstår som ett 
genomgående tema i hans livsberättelse. Magnus strävan efter en sådan 
kontinuitet blir tydlig redan i berättelsen om att inte byta skola vid 
placeringen hos Krister. Samma strävan anas i Magnus bortväljande av 
internatskolan och i hans val att (till en början) istället söka sig till ett 
teoretiskt gymnasieprogram på den lokala gymnasieskolan i hemorten. 
Men sedan kommer det in något nytt i berättelsen. Istället för att följa 
strömmen av klasskompisar som väljer den säkra utbildningsvägen 
bestämmer sig Magnus i sista stund för att välja ett yrkesinriktat 
gymnasieprogram på en skola i en annan del av staden. 

Magnus: Nu har man ju bytt vänskapskrets, och nu handlar det bara 
om att plugga liksom. Skolan är inte viktig längre för vännerna eller nåt 
sånt där, utan de skaffar man sig på vägen på annat sätt kan jag säga. 
[…] Hade jag gått en skola här i [hemorten] hade det varit helt 
annorlunda tror jag. Då hade jag känt alla mina gamla vänner och så 
där. Men jag var inte beredd att, alltså jag var beredd att offra mina 
vänner för att gå en linje som jag hade lust att gå istället. Och jag har ju 
en del kvar liksom, som de som jag känner närmast. [Intervju 3] 
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Det finns något paradoxalt i att Magnus, som i relation till 
grundskolan så starkt har betonat skolans betydelse just som en plats 
för kamratrelationer, när det gäller gymnasievalet istället betonar 
vikten av att välja rätt utbildning. Mot bakgrund av Magnus berättelser 
om tidigare skolerfarenheter framstår gymnasievalet på så sätt inte 
bara som ett val mellan olika utbildningar, utan också som ett val 
mellan att följa kompisarna från hemorten eller att slå in på en ny väg 
och följa sitt intresse. Hur kan man förstå detta val?  

Magnus beskriver att flytten till farmor bidrog till att han kunde 
tänka om och välja utbildning efter vad han tyckte om, istället för att 
vara försiktig och välja en bredare utbildning. Men flytten till farmor 
innebar också ett återvändande till hemorten och till den vardags-
verklighet som han var van vid. Om den strävan efter vardaglig 
kontinuitet som genomsyrar Magnus livsberättelse, i huvudsak förstås 
som en strävan efter att bibehålla kontinuiteten i relation till den 
vardagspraktik som han var van vid och upplevde som sin, kastar det 
också ett nytt ljus över Magnus gymnasieval. Magnus känsla av att 
kunna tänka helt fritt i sitt val till gymnasiet kan då också betraktas 
som en följd av att kompisarna i skolan, som under tiden hos Krister 
kanske utgjorde den starkaste länken i upprätthållandet av denna 
kontinuitet, i och med flytten till farmor inte längre spelade samma 
avgörande roll för detta. 

Förändrade skolbetydelser 

I Magnus livsberättelse ser vi alltså hur de betydelser som skolan tillskrivs 
förändras över tid. Skolan tycks för Magnus alltid ha inneburit en 
vardaglig hemmatillhörighet, och när hemmatillhörigheten i ursprungs-
familjen bröt samman tycks även skoltillvarons betydelse för en 
vardaglig kontinuitet ha förstärkts. Under tiden i samhällsvård växte 
ytterligare en skolbetydelse fram, en betydelse som hade mer att göra 
med skolarbetet och med rollen som duktig elev och som därmed rör 
sig inom ramen för den institutionella tillhörigheten till skolans 
praktik. I gymnasievalet och senare under tiden i gymnasiet kom denna 
institutionella tillhörighet att växa sig starkare, något som jag återkommer 
till längre fram. I Johannas fall tycks förändringen av skolans betydelser 
snarare röra sig i motsatt riktning; skolan tillskrivs i hennes livsberättelse 
i första hand ett instrumentellt framtidsvärde, på så sätt att skoltillvaron 
fyller funktionen av att ge henne en utbildning. I hennes berättelser om 
grundskolan och Parkskolan (den första gymnasieskolan) framstår 
skolan långtifrån som en arena för hemmatillhörighet. Snarare tycks 
skolan under dessa perioder ha varit en plats där utsattheten i hennes 
vardag ytterligare fördjupades. Som vi ska se kom detta att förändras i 
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den nya gymnasieskolan där Johanna började i samband med att hon 
för första gången placerades i samhällsvård. Flytten, i kombination 
med den nya gymnasiestarten, framstår som en mycket tydlig 
vändpunkt i Johannas livsberättelse, en vändpunkt som samtidigt 
skapar en ny berättelse om skoltillvarons möjliga betydelser. 

Johanna – nya tillhörigheter i hem och skola 

Under vårterminen av Johannas första gymnasieår fattades ett beslut 
om att Johanna nästa läsår skulle börja om gymnasiet och att hon 
samtidigt skulle familjehemsplaceras hos sin moster och hennes familj. 
Anledningen till placeringen var i första hand att det sedan en tid 
förekom konflikter mellan Johanna och hennes föräldrar, men en viktig 
aspekt i placeringsbeslutet var också att Johanna i och med detta skulle 
få möjlighet till en lugnare hemsituation för att kunna ägna sig åt sina 
studier. Johanna kom därför att börja om samma gymnasieutbildning 
på en annan skola. Men om hon föregående år hade sett fram emot 
gymnasiestarten, framstår förväntningarna inför skolstarten vid det här 
tillfället mer eller mindre som bortblåsta.  

Johanna: Jag hade inga förväntningar alls, utan jag ville bara att de här 
tre åren skulle gå så fort som möjligt. [Intervju 2] 

Det visade sig dock att Västerskolan och Parkskolan skiljde sig mycket 
åt. Johanna berättar att Västerskolan var betydligt mindre och att det 
skapade en mer personlig stämning där lärarna var engagerade, där alla 
kände igen varandra, och där alla tilläts vara sig själva utan att hamna 
utanför kamratgruppen. Mötet med den nya skolan framstår därmed 
som en mycket positiv vändpunkt i Johannas skolberättelse. Som jag 
tidigare har nämnt berättar Johanna vid flera tillfällen om hur  roligt 
hon tycker det är att lära sig nya saker. När jag i slutet av vår första 
intervju frågar henne vad det är som är roligt med att lära sig beskriver 
hon denna erfarenhet som knuten framförallt till Västerskolan. Denna 
erfarenhet framstår därmed som någonting nytt och annorlunda i 
jämförelse med hennes tidigare skolerfarenheter.  

Johanna: Skolan har ju alltid varit... nånting som jag aldrig har tyckt 
om förrän nu. Och då blir det ju som så att, Va, är det såhär mycket 
man ska göra? Nämen, vad kul. Och sen är det ju det att har man ingen 
gymnasieutbildning så får man ju inget jobb i dagens läge. Så det 
peppar mig ännu mera att gå i skolan. [Intervju 1] 

Erfarenheten av att skolan är rolig framstår alltså som någonting nytt 
och nästan överraskande i Johannas möte med Västerskolan. Vid vår 
andra intervju kommer vi återigen att tala om denna nya erfarenhet. 
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Johanna: Det är jättekonstigt egentligen. Men det är ju ändå eget val att 
gå på gymnasiet. Och jag kände att det är rätt lärare. För Susanne [en 
av Johannas yrkeslärare] det är en underbar person. Och hon gör att 
lektionerna blir roliga. För hon sitter inte och maler på såhär och såhär 
och såhär händer [...] utan hon berättar ju vad hon har varit med om, 
samtidigt som hon går igenom vad vi håller på och lär oss. Och sen så 
blir det ju mycket att vi spelar teater och såhär [arbets]situationer. 
[Intervju 2] 

Johanna ger en övervägande positiv bild både av de övriga eleverna och 
av lärarna på Västerskolan. Lärarna beskriver hon som engagerade 
både i sina elever och i sina undervisningsämnen. Johanna berättar att 
de också hade en stor förståelse för att elever kunde ha problem 
utanför skolan och att detta i perioder kunde påverka skolarbetet. 
Istället för att fungera som kontrollanter av att eleverna gör vad de ska 
framstår både lärarna och andra vuxna i skolan, som ett stöd för att 
även i dessa situationer klara av skolarbetet. 

Johanna: Jag pratade ju väldigt mycket med mina lärare om min 
situation, och berättade att såhär mår jag just nu, och jag hoppas att jag 
mår bättre sen och sådär. Så de hjälpte mig väldigt mycket eftersom jag 
förklarade för dem hur jag själv kände. [Intervju 4] 

Även flytten till familjehemmet framstår i Johannas berättelse som en 
vändpunkt. Johanna beskriver sig själv som mer öppen sedan hon 
flyttade till Västerstad och hon säger att hon nästan är som en ny 
person. 

Johanna: Sen jag kom till Västerstad så blev det så att jag sa precis vad 
jag tyckte. Ville de inte ta det, då var det upp till dem. Men jag sa det 
jag tyckte, och det fick jag ju väldigt mycket kritik för, men jag kände 
att det är bättre att jag är ärlig och säger det jag tycker, än att gå och 
dra på det eller komma med någon vit lögn. [Intervju 4] 

Även om familjehemsplaceringen så småningom kom att bryta samman 
beskriver Johanna överlag flytten till den nya familjen som någonting 
positivt, och det nya hemmet framstår som en plats där hon fick 
mycket stöd både i skolarbetet och i andra mer personliga bekymmer. 
Både placeringen och skolbytet utgör därmed tydliga vändpunkter i 
Johannas livsberättelse, vändpunkter som bidrar till att både 
skoltillvaron och hemmiljön framstår som förvandlade, från platser 
präglade av utsatthet och konflikter, till platser präglade av hemma-
tillhörighet och stöd. 

Förebilder och tillhörigheter i kamratgruppen 

Några av yrkeslärarna i Västerskolan framstår också som viktiga 
förebilder för Johanna i hennes framtida yrkesroll. Tydligast gäller 
detta Susanne. Susanne hade själv arbetat många år i den bransch som 
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även Johanna hade siktat in sig på och Johanna berättar hur Susanne 
frikostigt delade med sig av sina erfarenheter från yrkeslivet. Johanna 
beskriver att hon blev uppskattad av lärarna för sina höga ambitioner 
att lära sig yrket. Även om Johanna är ganska tydlig med att hon 
egentligen inte är så intresserad av skolarbetet i sig, beskriver hon ändå 
sig själv som studiemotiverad när det gäller kunskaper som hon tror att 
hon kan ha nytta av i sitt framtida yrkesliv. 

Johanna: Vi är väl tre, fyra stycken i klassen som är studieintresserade. 
Men de flesta sitter ju bara och gnäller på lektionerna, och deras 
mobiltelefoner ringer stup i ett, och man blir väldigt störd. Och om 
Susanne ställer en fråga så försöker man ju i alla fall svara, och även om 
man svarar fel så har man ju i alla fall försökt, och då visar man att 
man är intresserad av det man gör. [Intervju 3] 

Tidigare visade jag hur Johanna positionerade sig som särskild och 
annorlunda i relation till klasskamraterna både i högstadiet och i 
Parkskolan. Här ser vi hur hon även i berättelserna om Västerskolan i 
viss mån positionerar sig som annorlunda i jämförelse med klass-
kamraterna. Jag frågar Johanna ifall studieengagemanget förde med sig 
någon uppdelning i klassen mellan de som studerade och de som inte 
gjorde det.  

Johanna: Nej, faktiskt inte. Utan det var ju som när jag var borta de här 
två veckorna i höstas, då var det bara Vart är Johanna någonstans? 
Hon är ju alltid i skolan, sådär. Nej men det är inte så att bara för att 
man är studieintresserad så blir man utstött för det, utan så är det inte 
alls. Eftersom att det är ganska många som tycker att det är kul att 
studera, men det är ju inte alla som gör läxorna och sådär. [Intervju 3] 

Johannas studieintresse och ambition i skolan framstår alltså inte som 
någonting som skapar utsatthet i klassen, utan snarare som någonting 
som skapar en särskildhet i positiv bemärkelse. Johanna positionerar 
sig (genom sin studiemotivation) som den som sköter sitt skolarbete 
och som alltid är i skolan. Detta tycks ha varit en position som inte 
bara förde med sig uppskattning hos lärarna utan också hos de övriga 
eleverna, en position som därigenom gav Johanna en tydlig och positiv 
roll i klassen. Det mest framträdande draget i Johannas berättelser om 
Västerskolan tycks faktiskt vara just en erfarenhet av hemmatillhörighet 
i kamratgruppen.  

Johanna: I början var jag så här, visste inte riktigt hur jag skulle komma 
in i grupperna, men eftersom att alla i Västerstad är udda, så spelade 
det ingen roll om jag var udda.  

Ylva: På vilket sätt är alla udda? 
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Johanna: Alla har sin egen stil. Det är ingen som går med samma stil 
om man säger så. Det är ingen som följer modet, och är det någon som 
gör det så är det den som blir utstött och inte de andra. [Intervju 1]  

Under vår andra intervju frågar jag Johanna igen om det att hon 
beskrev människorna i Västerstad som udda, och om vad hon tror det 
beror på att det är på det viset. 

Johanna: Det är att Västerstad är ändå [ett] så fritt ställe. […] Det är 
ingen som tycker att det är fel att se ut på ett visst sätt. Så det tycker jag 
ju också är ganska skönt, att om man kommer i mjukisbyxor och en 
stor tröja så är det ingen som märker det. 

Ylva: Jag förstod att det var ganska stor skillnad från hur det var i 
Parkskolan? 

Johanna: Jo, i Parkskolan hade ju alla märkeskläder och alla skulle vara 
så fina och måla naglarna. Det är jättestor skillnad mellan Västerstad och 
Stockholm. Västerstad är mer… inte slappt, men det är liksom… där blir 
man ju ändå bemött som en person, inte för sina kläder. [Intervju 2] 

I Johannas berättelser om skoltiden framträder alltså en tydlig kontrast 
mellan hennes erfarenheter från å ena sidan grundskolan och Park-
skolan, å andra sidan Västerskolan som hon började på i samband med 
familjehemsplaceringen. En central skillnad ligger i hur Johanna 
positionerar sig själv i relation till de övriga eleverna, där hon beskriver 
att eleverna i Västerskolan var mer som hon, medan hon i grundskolan 
och Parkskolan i större utsträckning tycks ha befunnit sig utanför de 
andras gemenskap. I den tidigare delen av skolberättelsen synliggjordes 
en bild av hur Johanna inte ville vara en del av det sociala spelet där 
eleverna skapade olika grupperingar, och av hur hennes ambition att 
kunna prata med alla snarast försatte henne i en ännu mer utsatt 
position. Även i berättelserna om Västerskolan förmedlar Johanna en 
bild av sig själv som udda, men här tycks det inte ha varit en egenskap 
som särskiljde henne från de övriga eleverna utan istället någonting 
som förde henne närmre samman med dem. I Västerskolan var alla 
udda, eller särskilda, vilket gjorde att särskildheten i sig snarast tycks 
ha skapat en möjlighet till samhörighet.  

Placeringssammanbrottet 

Under Johannas sista år i gymnasiet bröt placeringen i familjehemmet 
samman. Johanna flyttade då under en period hem till sin mamma för 
att därefter flytta ihop med sin pojkvän. Johanna beskriver att hennes 
situation i familjehemmet förändrades under de år som hon bodde där 
och att hon mot slutet kände sig alltmer styrd och kontrollerad. 

Johanna: Det stödet som jag fick av [familjehemmet], för jag fick ju 
väldigt mycket stöd av dem, […] men i trean kände jag att det blev för 
mycket. De pressade på mig att jag skulle umgås med familj och sådär, 
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och berätta hur jag kände och tyckte, och sådär verkligen tvinga mig att 
säga hur jag upplevde situationen. Jag kände att jag fick… det var mer 
som att de ville styra mig på något sätt. […] Det var inte det här att jag 
hade mitt eget liv, utan jag skulle ju leva deras liv. [Intervju 4] 

I berättelsen om sammanbrottet i familjehemmet synliggörs också den 
strävan efter egenkontroll som är ett genomgående tema i flera av de 
ungas livsberättelser. Johanna ger här uttryck för en besvikelse över att 
familjehemmet inte litade på henne och tillerkände henne ett ansvar 
och en förmåga att fatta självständiga beslut kring sitt liv. Denna 
strävan efter egenkontroll – som bland annat handlar om att nå 
erkännande för den egna förmågan till självbestämmande och till att 
definiera sin självidentitet – är något som jag tidigare har lyft fram i 
både Therese, Kristians och Magnus livsberättelser, och som jag 
återkommer till och utvecklar vidare både i nästföljande kapitel (som 
handlar om vuxenblivande och förståelsearbete) och i avhandlingens 
slutkapitel. 

Skolan som trygghet och kontinuitet  

I hanterandet av den formella diskontinuitet som placeringssammanbrottet 
innebar framstår både skolans och pojkvännens stöd som mycket 
viktiga för Johanna. Under den sista tiden i gymnasiet, när Johanna 
återigen bodde i sin ursprungsfamilj, tycks pojkvännen och hans hem 
ha fungerat som något av en tillflyktsort dit Johanna kunde dra sig 
tillbaka när vardagen i familjen blev alltför rörig. I skolan fanns flera 
stödjande vuxenrelationer och här hade Johanna vid den här 
tidpunkten också funnit en vardaglig hemmatillhörighet, vilket innebar 
att skoltillvaron kunde fungera som en viktig kontinuitet i vardagen 
under en tid då en sådan kontinuitet saknades i hemmiljön. Under vår 
tredje intervju gick Johanna sista terminen i gymnasiet och hennes 
placering i familjehemmet hade nyligen brutit samman. I vårt samtal 
om den kommande studenten framträder särskilt tydligt den betydelse 
av vardaglig hemmatillhörighet som Johanna i den här situationen 
tillskrev sin skolsituation. Jag frågar Johanna vad hon tror att hon 
kommer att sakna med skolan när hon tar studenten. 

Johanna: Lärarna faktiskt, kommer jag [att] sakna. Jag vet inte om jag 
kommer sakna lektionerna, för visst, man kanske tycker [att] ämnet är 
roligt, men det har varit så långa lektioner, så långa pass i allting, 
mycket att ta in på en gång. Men man kommer sakna att man har 
liksom en grund att stå på, för att är man i skolan då kan man ju det 
man ska, men kommer man ut i arbetslivet så står man ju helt 
handfallen, för det är inte samma sak som att gå i skolan. Så det 
kommer jag nog [att] sakna. [Intervju 3] 



 188 

När jag för sista gången träffar Johanna knappt ett år efter hennes 
studentexamen ger hon återigen uttryck för att sakna skolan, och jag 
frågar henne då vad det är hon saknar. 

Johanna: Gemenskapen, att man träffas på ett annat sätt. Här är det 
såhär, man går upp, man åker till jobbet, man sitter i växeln, man 
hinner inte prata med kollegorna utan man är verkligen låst i det man 
gör. […] Det är inte samma gemenskap som det är på skolan. Där kan 
man liksom prata med varandra, och man umgås på ett helt annat sätt 
även i lektionssalen. [Intervju 4] 

Den betydelse för hemmatillhörighet som skolan tillskrivs framträder 
extra tydligt när skoltillvaron ställs i relation till Johannas första 
erfarenheter av arbetslivet. Det är intressant att se hur Johannas 
skolberättelse förändras från berättelsen om grundskolan och det första 
året i gymnasiet där skolan nästan uteslutande tillskrivs ett värde 
genom de möjligheter till ett annat liv (i framtiden) som utbildning och 
kunskap kan leda till, till berättelsen om gymnasiet där skoltillvaron 
och de sociala relationerna i skolan tillskrivs ett värde i sig själv. Både i 
berättelsen om placeringssammanbrottet med den diskontinuitet i 
hemsituationen som det innebar och i berättelsen om studenten och 
inträdet i ett osäkert arbetsliv, framstår alltså skoltillvaron (vid sidan 
av dess betydelse för ett framtida yrkesliv) också som en viktig arena 
för vardaglig kontinuitet och hemmatillhörighet.  

Magnus – från vardag till framtid 

Redan tidigare har jag visat hur även de skolbetydelser som framträder 
i Magnus livsberättelse rör sig från att nästan uteslutande handla om 
den hemmatillhörighet och kontinuitet i vardagen som skoltillvaron 
har inneburit, till att så småningom även innefatta betydelsen av att 
känna sig duktig i skolarbetet och av att genom utbildning generera 
bättre framtidsmöjligeter. Denna förändring i skolans betydelser vrids 
ytterligare ett varv i Magnus berättelser om sina erfarenheter från 
gymnasiet. 

Magnus: Nu måste man ju gå i skolan. Nu är det ju allvar. Nu kan man 
ju inte hålla på att strunta i allt. Nu måsta man plugga och sådär. Så 
visst, jag har vissa roliga kompisar sådär, men jag känner ju ingen sen 
innan, och de bor ungefär på samma område så de håller sig till sitt 
liksom […]. Så det är mera betygen nu som gör att man går i skolan. 
[Intervju 2] 

Vid tidpunkten för våra två första intervjuer hade Magnus gått drygt 
en termin i gymnasiet och han berättade entusiastiskt om sin nya 
utbildning. Kompisarna framstod vid den här tidpunkten inte som en 
särskilt viktig del i skoltillvaron som nu i första hand istället handlade 
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skolarbetet och betygen. Men även om kompisarnas betydelse i 
berättelserna om gymnasieskolan inte lyfts fram på samma sätt som i 
berättelserna om grundskolan, framträder de ändå som en viktig 
bakgrund för den betydelse som skolarbetet och utbildningen tillskrivs. 
Under vår andra intervju, när Magnus berättar om hur bra det går för 
honom i skolan i jämförelse med de övriga klasskamraterna, synliggörs 
betydelsen av att (trots hans nya utbildningsfokus) åtminstone finna 
hemmatillhörighet i någon kamratrelation i skolan.  

Magnus: Jag har ju en bra kompis. Som är jätterolig och sådär. Och 
han är ungefär samma standard som mig liksom. Inte smartast i hela 
världen men liksom det går enkelt för honom också… och det är ju 
skönt. Så det är ju, liksom hade jag varit ensam om det, då hade det ju 
inte varit sådär jättekul. […] Om man hade suttit där själv kan jag 
tänka att då hade man ju känt sig lite ensam. Men så är det ju inte nu 
då. Han tycker samma sak som mig liksom, att det ser så dumt ut när 
alla går hem och bara och skiter i allting. [Intervju 2] 

Under vår sista intervju, när vi pratar om hur kompisarnas betydelse i 
skolan har minskat sedan grundskoletiden, bekräftar Magnus bilden av 
att de ändå fortfarande är viktiga för trivseln i skolan.  

Magnus: Det är trivsel det handlar om kompisarna… mest… att man 
ska, jag skulle aldrig kunna klara en utbildning utan att ha någon skön 
kompis liksom… såklart. Men samtidigt så, utbildningen det är ju det 
man är där för. [Intervju 5] 

Kamratrelationer, tillhörighet och självidentitet 

Att ha någon att dela sina skolerfarenheter med, att det finns någon 
som är ungefär samma standard som mig, framstår alltså som 
någonting betydelsefullt i vardagen även efter det att skolans 
instrumentella framtidsvärde har tagit över som den mest centrala av 
de skolbetydelser som Magnus lyfter fram. Vid flera tillfällen under 
våra intervjuer blir det också tydligt (liksom i ovanstående intervjuutdrag) 
hur Magnus självidentitet som duktig och engagerad elev tycks förstärkas 
genom den motposition han genomgående intar gentemot de andra, de 
som skiter i skolan och ljuger om att de har pluggat. 

Magnus: De andra skiter i det liksom. De är hemma varenda dag och 
sådär. Bryr sig inte riktigt, och ljuger om att de har pluggat och allting, 
fast man märker ju, eller de kanske har det men då är de alldeles för 
dumma för det är ju inte så svårt. [Intervju 2] 

Upprätthållandet av denna motposition tycks samtidigt underlättas av 
att det finns någon att dela positionen med. Här förmedlas en bild av 
hur Magnus och hans kompis finner en hemmatillhörighet i den 
särskilda position de delar i förhållande till den rådande skolklasskulturen 
– där det normala tycks vara att smita undan från skolarbetet. På så 
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sätt får också kamratrelationerna i skolan en mening som sträcker sig 
utöver trivseln i vardagen. De bidrar även till att skapa ett utrymme för 
Magnus identitetsarbete och för en kontinuitet i hans sätt att förstå sig 
själv. Samtidigt finns det flera exempel på hur Magnus intar en 
motposition inte bara i relation till dem som skiter i skolan, utan också 
i relation till dem som är störtseriösa. Vid vår sista intervju kommer vi 
återigen att prata om kompisarnas betydelse i skolan. 

Magnus: Jag skulle nästan säga att kompisar inte har med saken att 
göra längre. Det är klart att det hjälper väl att klara en utbildning med 
kompisar. Men det kan lika gärna förstöra som hjälpa. 

Ylva: På vilket sätt då menar du? 

Magnus: Att du drar med polarna istället, att du drar med polarna på 
rasten eller vad det nu är liksom. Alltså man blir alltid influerad av folk 
i sin omgivning och jag tror att det är negativt, inom utbildning. Om 
det inte är störtseriösa kompisar som sitter och hjälper en, men så blir 
det ju aldrig. Jag har ju en tendens att dra mig till dem, clownerna 
liksom, som skämtar och hoppar på borden och håller på. Så då sitter 
man ju där sen, tyvärr. Men jag gillar att skämta väldigt mycket, och är 
en sån person själv. [Intervju 5] 

Ovanstående intervjuutdrag utgör ett exempel på hur Magnus, trots att 
han positionerar sig som studiebegåvad, samtidigt motarbetar en bild 
av sig själv som alltför seriös när det gäller skolarbetet. Samma 
ambivalens i relation till skolarbetet kan anas i Magnus berättelser om 
studenten (som presenteras närmare i nästa kapitel), där han påpekar 
att han aldrig riktigt sett vad som ska vara så sjukt viktigt med 
gymnasiet, att det där pappret är viktigt, men att G räcker mer än väl, 
samtidigt som han betonar vilken självkänsla och stolthet det innebar 
för honom att ha klarat av gymnasiet. Magnus balanserar här på en 
position som visserligen ger honom möjlighet att använda sig av 
skolsystemet för att tillskansa sig den kompetens han behöver, men 
som för den skull inte styr honom att låta skolsystemet bilda en alltför 
stor och integrerad del i hans självidentitet. Magnus är ändå en sån 
person som gillar att skämta och som inte har några störtseriösa 
kompisar. Precis som hos Anna framträder på så sätt även i Magnus 
fall ett slags förhandlingar mellan olika subidentiteter (jmf Mishler, 
1999). Även i Magnus livsberättelse blir det tydligt hur dessa 
identitetsförhandlingar framstår som socialt situerade, på så sätt att 
olika identitetspositioner tycks vara möjliga att inta i relation till olika 
hemmatillhörigheter. Så framstår exempelvis Magnus intresse för 
skolarbetet och hans identitet som studiebegåvad som sammanhängande 
med hans hemmatillhörighet hos Krister, medan identiteten som 
skämtaren som inte tar skolarbetet alltför seriöst snarare framstår som 
sammankopplad med hemmatillhörigheten i kamratgruppen (och till 



 191 

viss del i det välkända vardagsliv som hemmatillhörigheten hos farmodern 
representerar).  

Vändpunkter i berättandet och biografisk kontinuitet 

Slutligen skulle jag vilja säga någonting om hur Magnus och Johannas 
skolberättelser, trots de ibland ganska dramatiska förändringar de ger 
uttryck för när det gäller deras perspektiv på skoltillvaron över tid, 
ändå lyckas förmedla någon form av kontinuitet i hur de beskriver sig 
själva, sina liv och sina skolerfarenheter. Jag skulle här vilja ta min 
utgångspunkt i ett exempel på hur de förändrade perspektiven på 
skolans betydelsedimensioner blir synliga, inte bara i de ungas 
retrospektiva berättelser, utan också genom hur berättelserna i sig 
förändras över tid. Exemplet är hämtat från min sista intervju med 
Magnus, och det synliggör hur det i hans retrospektiva betraktelse av 
sin skoltid framträder en något annorlunda bild av de första 
gymnasieåren än den bild som framträdde när jag intervjuade honom 
mitt under den perioden. Då, under sitt första gymnasieår, beskrev 
Magnus sin nya skoltillvaro i gymnasiet som meningsfull och utbildningen 
som viktig för framtiden. Nu (vid vårt sista intervjutillfälle) berättar 
Magnus att han i början av gymnasiet snarast kände sig omotiverad 
när det gällde skolarbetet.  

Magnus: Jag förstod mig inte riktigt på varför jag skulle göra 
gymnasiet, alla sa åt mig att jag skulle göra gymnasiet, och jag vet att 
om man inte gör det så går det åt helvete i livet ungefär, det är det jag 
har fått höra [intervju 5].  

Denna förändrade beskrivning av den första gymnasietiden kan delvis 
förstås utifrån vad som i nedanstående intervjuutdrag framträder som 
ytterligare en vändpunkt, en händelse som återigen förändrar bilden av 
skolans betydelser för Magnus. 

Magnus: Det var just det att jag kände mig mer tvingad att gå i 
gymnasiet i ettan. […] Och det var inte kul direkt. Och jag kände inte 
att jag ville prestera nånting, mer än G såklart. Jag ville, det var ju 
såklart, disciplinen hade jag ju kvar. Men absolut inte att jag kände att 
det här vill jag bli bra på... som jag kan känna nu, eller som jag kände i 
trean. För jag gjorde jättebra i trean, som på svenskan just, som jag ville 
ha bra. Jag gjorde en så bra uppsats på en bok... som jag är riktigt stolt 
över, så att hon ville ha den i utbildningssyfte till högskolan, så jag 
kände att, Ja! […] Jag var riktigt lycklig, och då kände jag, då fick jag 
ju smaka på det där liksom, att gör man det bra så... så känns det 
riktigt skönt. […] Och jag menar, det var en känsla som jag första 
gången fick i trean… för inte så längesen nu såklart, men det var då jag 
förstod att det här tycker jag kanske faktiskt är roligt. Så det kan jag ju 
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plugga lite extra på… I nian och ettan, det var inte så. Då ville jag bara 
klara av det. [Intervju 5] 

Magnus beskriver här hur denna händelse fick honom att omvärdera 
skolarbetet från att enbart vara ett medel för att uppnå godkända betyg 
till att vara någonting som kanske faktiskt är roligt. Skolarbetet 
tillskrivs i och med detta en (för Magnus) helt ny innebörd. Från ett 
tidigare utpräglat instrumentellt värde där motivationen för skolarbetet 
framförallt låg i betygen och därmed i den formella kompetensen för 
framtiden, tillskrivs skolarbetet här ett värde av att vara roligt i sig 
själv – ett egenvärde (jmf Skaalvik, 1989). Genom den centrala roll 
som den här händelsen tillskrivs för Magnus förändrade inställning till 
skolarbetet får den samtidigt karaktären av en vändpunkt i hans 
skolberättelse. De förändrade erfarenheter av skolans möjliga innebörder 
som beskrivs här skapar dock inte bara en vändpunkt i berättelsen, 
utan tycks också ha medfört ett förändrat berättande om Magnus 
tidigare skolerfarenheter. Händelsen utgör på så sätt samtidigt ett 
exempel på hur det levda livet och de nya erfarenheter som 
kontinuerligt görs också kan förändra berättelsen om det förflutna. 
Här skulle jag återigen vilja knyta an till idén om de ungas 
förståelsearbete. I kapitel sex visade jag genom Annas livsberättelse hur 
både föreställningar om framtiden och om den egna identiteten 
konstrueras genom detta förståelsearbete. Här blir det tydligt hur även 
våra tolkningar av det förflutna tycks modifieras genom förståelsearbetet, 
och hur en berättelse om livet därmed alltid måste betraktas som 
föränderlig och situerad i nuet (jmf Järvinen, 2004; Mishler, 2006). 
Detta innebär naturligtvis inte att Magnus berättelser om det förflutna 
bör betraktas som rent fiktiva. Snarare tyder exemplet på att det just 
var det pågående levda livet som grep in i Magnus livsberättelse, på så 
sätt att de nya erfarenheter han gjorde (i den socialt delade 
vardagsverklighet han då befann sig) också krävde nya modifierande 
tolkningar av det förflutna (jmf Giddens, 1997).  
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Sammanfattande reflektioner 

Precis som i det förra kapitlet kommer jag här att inleda de samman-
fattande reflektionerna med Magnus och Johannas diskontinuitetslinjer. 
Även dessa figurer bygger vidare på de linjer som har presenterats i 
kapitel fem, och precis som i de två föregående kapitlen har de formella 
diskontinuiteterna även här markerats i den nedre delen av varje figur, 
medan de narrativa vändpunkterna har markerats i den övre. 

Johanna 

Figur 9. Formella diskontinuiteter och narrativa vändpunkter i Johannas livsberättelse 
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Det tydligaste och mest genomgående temat i Johannas berättelser om 
skolan handlar om utbildningens betydelse för framtiden. Johanna 
berättar att hon går i skolan för att hon vill ha en framtid och komma 
in i ett arbetsliv, detta till skillnad från hennes föräldrar som under en 
stor del av Johannas uppväxt hade stått utanför arbetsmarknaden och 
varit hänvisade till att försörja sig med hjälp av olika bidrag. I 
Johannas livsberättelse tillskrivs skolan således betydelsen av en möjlig 
väg bort från hemmatillhörigheten i den välkända (men oönskade) 
vardagspraktik som livet i ursprungsfamiljen representerar, för att 
genom utbildning istället nå en ny och annorlunda framtid. 

Johanna berättar att hon trivdes bra under sina första år i grundskolan 
men att hon under högstadiet blev alltmer utsatt av och fick svårare att 
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komma överens med sina klasskamrater. Till en början, berättar 
Johanna, tyckte hon ändå fortfarande om skolarbetet. Men hon fick så 
småningom svårt att upprätthålla detta intresse – när den sociala 
utsattheten tilltog och förde med sig att hon inte längre orkade gå i 
skolan. Den första tydliga vändpunkten i Johannas skolberättelse 
inträffar någon gång under hennes sista år i grundskolan när hon efter 
en längre tid av hög frånvaro och förlorat skolarbete bestämde sig för 
att återigen satsa på sina studier. Johanna beskriver att hon arbetade 
hårt och målmedvetet för att uppnå de betyg hon behövde, och hon 
fattade beslutet att trots den utsatta positionen i skolan ändå satsa på 
skolarbetet för min framtid. Det här beslutet framstår som ett led i 
Johannas strävan efter ett nytt liv och en annorlunda framtid, ett tema 
som är genomgående i hennes livsberättelse och som därmed också kan 
betraktas som centralt i hennes konstruktion av biografisk kontinuitet 
(jmf Giddens, 1997). 

Den andra vändpunkten inträffar en tid efter det att Johanna hade 
påbörjat sin gymnasieutbildning. Även i Johannas berättelser om det 
första året i gymnasiet synliggörs en erfarenhet av social utsatthet. 
Vändpunkten hänger i det här fallet samman med att Johanna träffade 
och blev vän med Angelika, en annan elev som också befann sig i en 
utsatt position i skolan. Det verkar här som att Johanna och Angelika – 
i kraft av sin gemensamma utsatthetserfarenhet – kunde finna en 
hemmatillhörighet i relationen till varandra. Samtidigt uttrycker Johanna 
en ambivalens i sina berättelser om Angelika i det att hon beskriver hur 
denna relation också fick allting att gå utför. På samma gång som 
relationen till Angelika tycks ha erbjudit en hemmatillhörighet framstår 
alltså konsekvensen av denna hemmatillhörighet (avstånds-tagandet 
från skolan) också som en störande diskontinuitet i Johannas väg mot 
ett yrkesliv och en annorlunda framtid (jmf Mishler, 1999). 

Den tredje (och kanske mest radikala) vändpunkten hänger samman 
med att Johanna placerades i samhällsvård och samtidigt började om 
sin gymnasieutbildning i en annan skola. Vändpunkten handlar här 
framförallt om de nya betydelser som skolan tycks ha fått efter 
skolbytet. Johanna beskriver att hon inte hade några förväntningar på 
den nya skolan utan att hon bara ville att de här tre åren skulle gå så 
fort som möjligt. Mötet med den nya skolan tycks dock ha vänt upp 
och ner både på dessa (icke)förväntningar och på Johannas annars så 
tydliga framtidsperspektiv. Johanna beskriver hur det i Västerskolan 
växte fram en vardaglig hemmatillhörighet i skolan, som var förankrad 
både i en social tillhörighet hos kamratgruppen och lärarna, och i en 
institutionell tillhörighet i skolans praktik. 

Samtidigt som Johanna började i Västerskolan blev hon placerad i ett 
familjehem. Även det nya hemmet framstår som en del i den vändpunkt 
som i första hand alltså präglas av skolans utvidgade betydelser. 
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Johanna beskriver hur hon i familjehemmet fick stöd i skolarbetet på 
ett annat sätt än vad hon hade fått tidigare, och hur hon efter flytten 
till familjehemmet också förändrades till en väldigt öppen person, en 
person som till skillnad från tidigare vågade prata om sig själv och säga 
vad hon tyckte och tänkte. Om man antar att både förmågan att hänga 
med i skolarbetet och de sociala färdigheter som en större personlig 
öppenhet för med sig kan påverka möjligheten att etablera en 
hemmatillhörighet i skolan, framstår här även den förändrade hem-
situationen som viktig för de nya betydelser som skoltillvaron i 
Västerskolan tillskrivs.  

På samma sätt som den stödjande hemsituationen framstår som 
betydelsefull för framväxandet av en hemmatillhörighet i skolan, 
framstår hemmatillhörigheten i skolan i sin tur som betydelsefull i 
relation till att Johannas familjehemsplacering så småningom bröt 
samman. Den hemmatillhörighet och de stödjande vuxenrelationer som 
skoltillvaron i Västerskolan representerar tycks här ha erbjudit en 
möjlighet till vardaglig kontinuitet, i kontrast till den diskontinuitet i 
hemmiljön som placeringssammanbrottet innebar.  

Slutligen följer två vändpunkter som båda kan sägas ha att göra med 
Johannas vuxenblivande och som därför kommer att behandlas 
närmare i nästa kapitel. Den första av dessa vändpunkter handlar om 
Johannas mycket plötsligt avslutade kontakt med socialtjänsten och om 
förlusten av det stöd från dem som hade funnits där under hela hennes 
uppväxt. Den andra vändpunkten handlar om hur etablerandet av ett 
nytt hem tillsammans med pojkvännen i viss utsträckning tycks ha 
kompenserat för denna förlust, och om hur det nya hemmet på så sätt 
tycks ha kunnat skapa en utvidgad möjlighet både till jojo-transitioner 
och till en vidare föreställning om möjliga framtider.  
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Magnus 

Figur 10. Formella diskontinuiteter och narrativa vändpunkter i Magnus livsberättelse 
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Om Johannas berättelser om skolan tar sin utgångspunkt i utbildningens 
betydelser för framtiden tar Magnus berättelser istället en tydlig 
utgångspunkt i skolans betydelser som en viktig hemmatillhörighet i 
vardagen. Magnus beskriver grundskolan som en lekstuga där man i 
första hand hade roligt och lekte med kompisar. Även i Magnus 
berättelse framträder dock en förändring i skolans betydelser över tid, 
och även här synliggörs dessa förändringar genom de narrativa 
vändpunkterna i hans livsberättelse.  

Den första vändpunkten inträffar vid tiden för Magnus första 
familjehemsplacering. Här framträder bilden av hur flytten till det nya 
hemmet samtidigt öppnade en ny värld för Magnus, en värld av 
restaurangbesök, semesterresor och rutiner, och inte minst med ett 
erbjudande om en ny hemmatillhörighet. Samtidigt ger Magnus uttryck 
för en ambivalens i sina berättelser om livet i familjehemmet. Den nya 
vardagsverkligheten framstår inte bara som ett löfte om en ny vardaglig 
hemmatillhörighet utan också som någonting främmande och ovant. 
Under de här omständigheterna – när hemmatillhörigheten i ursprungs-
familjen vacklade samtidigt som Magnus hade att anpassa sig till en ny 
vardagsverklighet i familjehemmet – framstår den tryggt förankrade 
hemmatillhörigheten i skolan som en viktig möjlighet för Magnus att 
upprätthålla en kontinuitet i vardagen. 
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Flytten till familjehemmet representerar också en vändpunkt i 
relation till vilka betydelser skolan har haft i Magnus liv. Under tiden i 
familjehemmet beskriver Magnus att han tillägnade sig en ny syn på 
skolan där inte bara de sociala tillhörigheterna, utan även skolarbetet 
och betygen, tillskrevs ett tydligt värde. Tiden i familjehemmet framstår 
som en vändpunktserfarenhet genom vilken Magnus både förstod att 
skolarbetet var viktigt och tillägnade sig kunskap om hur han skulle 
bära sig åt för att lyckas i skolan.  

Den andra vändpunkten har att göra med den diskussion om 
gymnasieval som Magnus säger fick honom att förstå att han inte längre 
var önskad i familjehemmet. Det här framstår som den vändpunkt som 
så småningom också kom att leda fram till placeringssammanbrottet.  

Sammanbrottet i sin tur sammanfaller med den tredje vändpunkten, 
nämligen flytten till farmor och återvändandet till en hemmatillhörighet i 
den välkända vardagsverklighet som livet hos farmodern representerar. 
Här framstår det som att Magnus efter visst övervägande valde att 
tacka nej till den internatskola som var på tal, ett val som tycks stå i 
relation till att placeringen bröt samman och som på så sätt samtidigt 
markerar ett slut på förhoppningen om en etablerad hemmatillhörighet 
i familjehemmet. Trots dessa dramatiska konsekvenser verkar det 
samtidigt som att detta val också förde med sig en möjlighet att istället 
återerövra och förstärka den (vid den här tidpunkten) hotade hemma-
tillhörigheten i uppväxtorten. 

Den fjärde vändpunkten handlar om de ytterligare förändringar i 
skolans betydelser som Magnus ger uttryck för i sina berättelser om 
gymnasievalet och som sedan tycks ha fortsatt i samma riktning under 
hans gymnasietid. Under denna period tycks skolans betydelse som 
vardaglig hemmatillhörighet ha minskat, något som bland annat tar sig 
uttryck i Magnus val att söka sig till en annan gymnasieutbildning än 
majoriteten av sina klasskamrater. Istället beskriver Magnus hur 
utbildningens betydelse för framtiden under denna period växte sig 
starkare som ett motiv för att gå i skolan. Ett sätt att förstå 
skoltillvarons minskade betydelse som vardaglig hemmatillhörighet är 
att relatera denna betydelseförskjutning till placeringssammanbrottet 
och till Magnus flytt till sin farmor, en händelse som Magnus själv 
lyfter fram som en vändpunkt i mitt liv som jag verkligen också behövde. 
Magnus strävan efter kontinuitet i en vardaglig hemmatillhörighet tar sig 
genom berättelsen olika uttryck, men som ett nav i kontinuiteten står 
förankringen till hemorten och till den vardagsverklighet som han var 
van vid. Under placeringen i familjehemmet framstår hemmatillhörigheten 
i skolan som den viktigaste länken till denna förankring, och när 
Magnus sedan hade flyttat tillbaka till hemorten och till sin farmor kan 
man därför tänka sig att skolans och kompisarnas betydelse för 
upprätthållandet av en sådan vardaglig kontinuitet kom att minska. 
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Den sista vändpunkten kan även i Magnus livsberättelse betraktas 
som nära knuten till hans nya vuxenposition. Precis som i Annas och 
Therese berättelser framstår det oberoende och den egenkontoll som 
vuxenpositionen för med sig som något av en befrielse – en befrielse 
som i Magnus fall framförallt tycks handla om hur en nyvunnen 
kontroll över den egna hemmatillhörigheten öppnade en väg ut ur det 
ständigt närvarande hotet om nya diskontinuiteter. Den strävan efter 
att upprätta ett oberoende vuxenliv som Magnus ger uttryck för kan på 
så sätt betraktas som nära sammanlänkad med en mer övergripande 
strävan efter en vardaglig hemmatillhörighetskontinuitet. I nästa 
kapitel återkommer jag till de vändpunkter som har att göra med de 
fem intervjudeltagarnas vuxenblivande och därmed även till resonemanget 
om hur vuxenblivandet i flera fall framstår som ett slags befrielse – 
både från barndomens diskontinuiteter och från andra aspekter av den 
utsatthet i hem och skola som de unga har haft att brottas med under 
sin uppväxt. 

Skoltillvarons dimensioner 

I de fem ungdomarnas livsberättelser synliggörs både erfarenheter av 
hemmatillhörighet och erfarenheter av utsatthet i skolan, något som 
belystes mer ingående i kapitel sju. Jag har också i tidigare kapitel fört 
en diskussion om hur de ungas erfarenheter av hemmatillhörighet i 
skolan i regel tycks innefatta både positiva sociala relationer och en 
känsla av att ”höra hemma” i skolans institutionella praktik. Dessa 
båda tillhörighetsdimensioner (som jag kallar sociala och institutionella 
tillhörigheter) tycks vara tätt sammanvävda och de tenderar därför att 
påverka varandra i både positiv och negativ riktning. Detta mönster 
framträder tydligt i Annas berättelser om skolan, där hon vid flera 
tillfällen ger uttryck för svårigheten att fokusera på skolarbetet när den 
sociala biten i skolan inte har fungerat. I Johannas berättelser 
framträder på ett liknande sätt en bild av svårigheten att upprätthålla 
studiemotivationen samtidigt som den sociala tillvaron i skolan var 
präglad av utsatthet. I det följande skulle jag särskilt vilja lyfta fram 
Magnus som i viss mån skiljer ut sig från de andra när det gäller just 
erfarenheten av hemmatillhörighet i skolan. I Magnus skolberättelse 
framstår den sociala tillhörigheten i kamratgruppen som central. Denna 
tillhörighetsdimension tillskrivs störst betydelse under grundskoletiden, 
men även under gymnasiet tycks den fortsätta att fylla en viktig 
funktion för Magnus. Den institutionella tillhörigheten till skolans 
praktik framträder tydligast i berättelserna om de senare grundskoleåren 
och gymnasietiden, och här tillskrivs perioden i familjehemmet en 
avgörande betydelse för hur den institutionella tillhörigheten kom att 
växa fram och förstärkas. Även denna tillhörighetsdimension tycks 
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dock (om än i olika hög grad) vara närvarande under hela Magnus 
skoltid. Vad som är speciellt i Magnus skolberättelse är således att båda 
dessa tillhörighetsdimensioner, trots en förändring i vilken betydelse de 
tillskrivs över tid, under hela skoltiden ändå framstår som relativt 
oproblematiska. I ljuset av de övriga livsberättelserna framstår Magnus 
(till synes självklara) hemmatillhörighet i skolan som anmärkningsvärd. 

I det här kapitlet har jag, utöver de sociala och institutionella 
tillhörighetsdimensionerna, även lyft ett resonemang om hur de ungas 
skolerfarenheter tycks innefatta både framtida och vardagliga skol-
betydelser. I den forskning som handlar om placerade barn och ungas 
skolsituation har skolans betydelse för möjligheten till en framtida 
etablering i samhället lyfts upp som central (se t.ex. Berridge, 2007; 
Jackson, 2001; Jackson & Ajayi, 2007, Vinnerljung et al., 2010). Även 
deltagarna i den här studien lyfter fram utbildningens betydelse för 
framtiden som viktig. Samtidigt ges detta framtidsperspektiv sällan ett 
särskilt stort utrymme i deras berättelser om sina skolerfarenheter (med 
Johanna som ett talande undantag). När jag under våra intervjuer har 
frågat de fem ungdomarna om varför de tycker att skolan är viktig har 
det ofta varit just betygen och utbildningens betydelse för framtiden 
som har utgjort det första och mest självklara svaret. Men i deras mer 
övergripande berättelser om skolan är det snarare det vardagliga 
perspektivet som ges störst utrymme, och det är oftast detta vardagliga 
perspektiv på skoltillvaron som lyfts fram som mest centralt för hur 
deras skolerfarenheter har kommit att gestalta sig.  

I den mån ett framtidsperspektiv lyfts fram i skolberättelserna är 
detta perspektiv framförallt fokuserat på utbildning, ämneskunskaper 
och betyg (och därmed också nära knutet till skoltillvarons mer 
institutionella dimensioner). Men ibland framträder även en social 
dimension i de ungas framtidsperspektiv i det att de beskriver hur de i 
skolan har tillägnat sig social kompetens. Detta sociala lärande (eller 
bristen på detsamma) synliggörs särskilt tydligt i Annas berättelse om 
när hon efter en tid på behandlingshem återvände till den reguljära 
gymnasieskolan. Anna beskriver hur hon då hade tappat hela den 
sociala biten och inte längre visste hur hon skulle bete sig när hon 
(utanför behandlingshemmets delvis skyddade miljö) skulle umgås med 
jämnåriga. I det här kapitlet har jag visat hur även Johanna lyfter upp 
sina erfarenheter från det sociala livet i skolan som grunden för en 
viktig social kunskap: i skolan har hon lärt sig hur hon ska bete sig 
(och inte bete sig) mot andra människor. 

Om de ungas framtidsperspektiv framförallt kan betraktas som 
knutet till de institutionella dimensionerna av skoltillvaron och till den 
utbildning som skolan tillhandahåller, tenderar det vardagliga perspektivet 
snarare att i första hand vara knutet till de sociala och relationella 
aspekterna av skoltillvaron. Även i det vardagliga perspektivet framträder 
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dock skoltillvarons institutionella dimension som en delaspekt, kanske 
inte direkt med fokus på utbildningen eftersom den per definition 
handlar om att förvärva kunskaper för framtiden, men däremot i de 
ungas erfarenheter av skolarbetes egenvärde (jmf Skaalvik, 1989), samt 
i deras erfarenheter av att befinna sig i rollen som elev – med den 
institutionella tillhörighet i skolan som den rollen (i bästa fall) för med sig.  

Hemmatillhörighet, identitet och biografisk kontinuitet 

Magnus och Johannas livsberättelser illustrerar på ett tydligt sätt hur 
de ungas perspektiv på skoltillvaron tycks förändras över tid. Här är 
det viktigt att påpeka att dessa förändringar inte behöver innebära att 
de tidigare perspektiven på skolans betydelser förkastas. Snarare 
förefaller det som att de nya perspektiven på vad skoltillvaron kan 
erbjuda tillkommer som en utvidgning av skolans möjliga betydelser. 
Så framstår exempelvis kamratrelationerna fortfarande som viktiga för 
Magnus även under hans gymnasietid, trots hans nya fokus på 
skolarbetet och på rollen som elev. På ett liknande sätt framstår 
utbildningens betydelse för framtiden som fortsatt viktig för Johanna 
även efter det att skoltillvaron för henne också hade kommit att 
innebära en vardaglig hemmatillhörighet och en plats för socialt stöd. I 
själva verket tycks Johannas hemmatillhörighet i Västerskolan till viss 
del handla om att hon där fick tillträde till en social tillhörighet som 
samtidigt var nära knuten till hennes skolprestationer – i Västerskolan 
kunde hon vara den duktiga eleven som alltid kom till lektionerna och 
vars engagemang och studiemotivation uppskattades både av lärarna 
och av de andra eleverna. De vändpunkter som föranleder förändringar 
i de ungas perspektiv på skoltillvaron tycks både i Johannas och i 
Magnus fall vara knutna till formella diskontinuiteter, det vill säga 
tillfällen då de har lämnat en vardaglig hemmatillhörighet för en 
annan. Detta är ett mönster som går igen i alla de fem livsberättelser 
som jag har studerat; det blir tydligt hur de formella diskontinuiteterna 
i sin förlängning ofta tycks leda fram till nya hemmatillhörigheter, och 
hur dessa nya hemmatillhörigheter i sin tur tycks föra med sig 
förändringar både i de ungas perspektiv på exempelvis skoltillvaron 
och i deras förståelse av sig själv (sin självidentitet). Precis som när det 
gäller mönstret för de förändringar i skolbetydelser som har lyfts upp i 
det här kapitlet, vill jag betona att inte heller de ungas nya 
hemmatillhörigheter och den förändrade självförståelse som följer av 
dessa, innebär att deras tidigare självidentitet per automatik skulle 
förkastas. De nya hemmatillhörigheterna tycks snarare (i de flesta fall) 
föra med sig en utvidgning av vilka identitetspositioner (och därmed 
också vilka framtidsföreställningar) som är möjliga. 
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Magnus och Johannas livsberättelser synliggör också hur skolans 
betydelser i vardagen och för framtiden i många fall tycks vara 
sammanflätade. Det kanske mest talande exemplet på detta är Johannas 
berättelse om hur roligt hon tyckte det var att lära sig saker i grund-
skolan, där hon i samma veva som hon berättar att det var roligt att 
lära också betonar hur det hon då lärde sig blev något som hon nu har 
stor nytta av att kunna. Det intressanta med detta uttalande är att 
Johanna tillskriver nyttan av det hon lärde sig ett värde inte bara 
utifrån ett framtidsperspektiv, utan också som varande av betydelse för 
den nutida läroerfarenheten. Här verkar det alltså som att det roliga i 
att lära sig i själva verket låg i upplevelsen av att lärdomen var 
användbar, och det instrumentella framtidsperspektivet på en tillägnad 
kunskap framstår på så sätt som inbäddat även i lärosituationens 
egenvärde här och nu. Detta påminner om Emma Uprichards (2008) 
resonemang om varande och blivande där hon menar att det i barnets – 
liksom i alla människors – erfarenheter av varande i nuet, samtidigt 
ligger inbäddat en föreställning om det framtida blivande jaget.  

”’Looking forward’ to what a child ’becomes’ is arguably an important 
part of ’being’ a child. By ignoring the future, we are prevented from 
exploring the ways in which this may itself shape the experiences of 
being children” (a.a., s. 306). 

Även i Magnus livsberättelse kan man se hur den vardagliga varande-
dimensionen och den framtida blivandedimensionen flätas samman. I 
Magnus fall syns detta kanske tydligast i berättelserna om framtiden 
och i de mångfasetterade framtidsföreställningar han där ger uttryck 
för. I nästa kapitel för jag ett resonemang om hur det betydelsefulla i 
Magnus skiftande framtidsplaner inte tycks ligga så mycket i de 
specifika framtidsscenarier han konstruerar utan snarare i (den nutida) 
erfarenheten av att inte stå still, att inte vara låst till en särskild framtid 
– eller en särskild vardagsverklighet. Här tycks alltså erfarenheten av 
ett slags frihetskänsla i nuet hänga samman med föreställningen om en 
tillgänglig repertoar av framtidsmöjligheter. Magnus berättelser om 
framtiden, liksom Johannas berättelser om förflutna lärosituationer, 
kan på så sätt också betraktas som en del i deras konstruktion av 
biografisk kontinuitet (Giddens 1997). I framtidsberättelsen kan man 
ana hur Magnus – med den nuvarande livssituationen som utgångspunkt 
– knyter ihop sin förståelse av sig själv (som studiebegåvad men inte 
alltför seriös) med erfarenheter från skiftande och komplexa hemma-
tillhörigheter och med föreställningar om möjliga framtider. På samma 
sätt ser vi hur Johanna, i berättelsen om det roliga i att lära sig, knyter 
ihop sina tidigare skolerfarenheter med sin förståelse av sig själv (som 
målmedveten och kunskapssökande) och med föreställningar om vilka 
kunskaper hon idag (och i framtiden) kan ha nytta av. 
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9. På väg mot vuxenlivet 

Det här kapitlet handlar om de fem ungdomarnas erfarenheter av ett 
begynnande vuxenliv. Det handlar också om hur de unga – i denna 
specifika situation – knyter ihop sina erfarenheter från barndomen med 
föreställningar om framtiden, och om hur de därmed konstruerar 
biografisk kontinuitet och självidentitet.   

Kapitlet bygger i huvudsak på de intervjuer jag har gjort med var och 
en av de fem ungdomarna efter det att de hade avslutat sin skolgång 
och sin kontakt med socialtjänsten. Först inleder jag dock med en 
tillbakablick från min första intervju med Therese. Intervjuerna med 
henne synliggör på ett illustrativt sätt hur en personlig livsberättelse 
över tid tenderar att revideras, för att på så sätt kunna integrera de nya 
händelser som kontinuerligt vävs in i en människas erfarenheter (jmf 
Giddens, 1997). Therese livsberättelse fungerar på så sätt som en tydlig 
utgångspunkt för ett resonemang om berättandet som ett (själv)biografiskt 
förståelsearbete. 

En skolberättelse börjar 

I början av vår första intervju frågar jag Therese om hur hennes 
skolsituation såg ut innan hon flyttade till sitt första jourhem. Therese 
svarar då att hon inte har gått ordentligt i skolan sen i slutet av sexan, 
början av sjuan, typ. Skolsituationen framstår alltså redan här som 
någonting problematiskt, och även fortsättningsvis (under alla våra 
intervjuer) förmedlar Therese en bild av sina skolerfarenheter som 
övervägande negativa. Vid några tillfällen, så som i intervjuutdraget 
nedan, skymtar dock en annan bild av skolan fram. 

Ylva: Vad tyckte du om skolan tidigare, när du gick på låg- och 
mellanstadiet? 

Therese: Jag hatade den. 

Ylva: Du har aldrig gillat skolan? 

Therese: Jo, i femman, eller ja, jag var typ bäst i klassen upp till 
femman. Då tyckte jag det var kul. Förutom engelskan. Men sen när vi 
började i sexan så flyttades man till högstadiet… och då blev miljön 
annorlunda och man skulle passa in och inte vara som alla andra.  
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Ylva: På vilket sätt blev det annorlunda? 

Therese: Då var vi yngst... och det var inte så kul när klasskompisarna 
[ohörbart]. Alltså miljön förändrades och alla blev annorlunda. Man 
skulle bli så vuxen på en gång. 

Ylva: Vad var det som var bra då, tidigare när du trivdes, vad var det 
du gillade med skolan? 

Therese: Jag har alltid tyckt om att skriva och vi skrev mycket då. Sen 
så hade jag inte så mycket kompisar där, för jag har alltid haft äldre 
kompisar och då var det bara jämngamla. Så då hade alla samma 
lektioner också, och då blev det ju liksom, gick de på lektionen så… då 
kunde man ju lika gärna gå dit.  

Ylva: Och sen när du började på högstadiet, hur blev det då? 

Therese: Då var det mina äldre kompisar som hade raster som 
krockade, så man väntade på deras rast och… typ. Jag vet inte, jag 
kommer inte ihåg så mycket från den tiden. [Intervju 1] 

Therese spontana svar på min fråga om vad hon tyckte om skolan var 
att hon hatade den. Detta uttalande stämmer väl överens med den 
övergripande skolerfarenhet som förmedlas i Therese berättelser om sin 
skoltid. Men det står samtidigt i tydlig kontrast till vad som följer 
senare i samma intervjuutdrag, där Therese beskriver att hon under 
låg- och mellanstadiet trivdes och var duktig i skolan. Flytten till 
högstadieskolan tycks här vid en första anblick få karaktären av en 
vändpunkt i Therese skolberättelse. Det var då miljön förändrades och 
alla blev annorlunda. Samtidigt är Therese berättelser om sina tidiga 
skolerfarenheter fragmentariska och svåra att få grepp om. Skildringar 
av skolerfarenheter från tiden före högstadiet skymtar bara glimtvis 
fram, och aldrig utan att jag specifikt frågar efter det. De tidigare 
erfarenheterna framstår på så sätt nästan som hemmahörande i en 
annan värld, i en annan tid, och därmed som ovidkommande för nuet. 
Therese skolerfarenheter och hennes berättelser om skolan baseras 
alltså nästan uteslutande på erfarenheter från de tidiga tonåren och 
framåt. Ur det perspektivet framstår flytten till högstadiet snarare som 
en startpunkt i berättelsen än som en vändpunkt. 

Ett kort biografiskt perspektiv 

Även när det gäller erfarenheter från livet utanför skolan är Therese 
berättelser om barndomen mycket fragmentariska. Hon återkommer 
visserligen ofta till att hon under långa perioder har mått dåligt och att 
det har förekommit stora konflikter mellan henne och hennes mamma, 
men när jag frågar på vilket sätt hon mådde dåligt, eller vad 
konflikterna bestod i, så blir svaren alltid flytande. 
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Therese: Jag vet inte. Jag var väldigt deprimerad där ett tag… fast jag 
vet inte riktigt varför. Det går inte riktigt att sätta ord på det. 

Ylva: Det var inte något särskilt som hade hänt utan det var liksom bara? 

Therese: Nej, alltså det har ju hänt en massa grejer, […] en massa grejer 
som jag aldrig har pratat om, så att jag vet inte om det är det eller inte. 
Jag vill inte tänka på det. [Intervju 1] 

Therese betonar återkommande att hon inte vill tänka på det som har 
varit eller att hon inte vill minnas, och under våra första två intervjuer 
slås jag av hur ofta hennes svar på mina frågor inleds med jag vet inte. 
Vid de två senare intervjuerna berättar Therese om sitt liv på ett något 
mer utförligt och reflekterande sätt, men fortfarande utan att ge några 
särskilt detaljerade beskrivningar av tidigare erfarenheter. När jag 
under vår tredje intervju frågar Therese om det har funnits några 
viktiga personer i hennes liv återkommer hon till temat att hon inte vill 
minnas och att hon därför inte anförtror någon sina erfarenheter. 

Therese: Alltså jag har alltid varit ganska instängd sådär. Jag har inte 
pratat med någon, […] så jag tror inte att någon har varit viktig. Jag 
har inte haft någon som jag har velat ty mig till, eller sagt nånting till. 
Och så är det inte nu heller. Jag försöker ju, jag kan berätta ytligt, men 
jag går aldrig in på detaljer... för att jag tänker inte i detaljer. De vill jag 
inte, alltså jag har inga detaljer som jag vill minnas. […] Jag står liksom 
på egna ben igen, och det är det enda som betyder nånting. [Intervju 3] 

Detta sätt att berätta om och förstå sitt liv har likheter med det 
”förkortade tidsperspektiv” som Herwig Reiter (2003) för ett 
resonemang om i sin studie av tidsperspektivet hos utsatta ungdomar45. 
Reiter visar i sin studie hur det i dessa ungdomars berättande om livet 
ofta saknas en tydlig kontinuitet mellan dåtid, nutid och framtid, och 
han tolkar denna avsaknad av biografisk kontinuitet som en följd av de 
ungas motstånd mot ett dominerande förflutet. Deras livsprojekt riktar 
sig mot att bryta kontinuiteten från det förflutna för att undvika en 
förväntad framtid av sjunkande social status, och deras agerande 
präglas därför snarare av motivet att undvika en förväntad framtid (in-
order-not-to) än att uppnå en önskad framtid (in-order-to). Det 
speciella för dessa ungdomar, menar Reiter, är att deras föreställningar 
om det förflutna inte ger någon tydlig ledtråd till vad en önskad 

                                                
45 Reiter (2003) talar i sin artikel om ”disadvantaged youth” vilket jag har översatt 
med ”utsatta ungdomar”. I sin definition av begreppet ”disadvantaged” intar Reiter ett 
livsloppsperspektiv, där utsattheten för de ungdomar han studerar består i att deras 
övergång från skola till arbetsliv har försenats. ”All of these young people dropped out 
of the continuous transitional process to employment because of learning difficulties, a 
lack of apprenticeship training places and other ’subjective or objective’ reasons. They 
are in a state that must generally be associated with an uncertain occupational future 
characterized by unemployment, social exclusion, bad career opportunities and a 
position on the margins of society” (a.a. s. 256). 
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framtid kan förväntas innehålla. Detta, menar Reiter, skapar hos de 
unga en alienation både från det förflutna och från framtiden, och det 
leder därmed till ett förkortat tidsperspektiv.  

”The past allows no access to future areas” (a.a. s. 268).  

Reiters resonemang om utsatta ungdomars förkortade tidsperspektiv 
kan här ge en ledtråd till den fragmentariska beskrivningen av det 
förflutna och den mycket begränsade beskrivningen av framtida 
förväntningar i Therese livsberättelse. Det förkortade tidsperspektivet 
tycks i Therese fall (åtminstone under våra första intervjuer) bidra till 
ett slags historiefragmentering. Utifrån det tidigare förda resonemanget 
om berättandet som ett förståelsearbete och med hjälp av Reiters 
resonemang om det förkortade tidsperspektivet kastas ett nytt ljus över 
denna fragmentering. Avsaknaden av förflutna och framtida erfarenheter 
(jmf Patterson, 2002, 2008) i Therese berättelser kan här också tolkas 
som en brist på kontinuitet i hennes förståelse av sig själv och sitt liv, 
ett exempel på hur det förflutna (som Therese inte vill tänka på) inte 
heller ger något tillträde till en förståelse av framtiden eller den 
nuvarande livssituationen. 

Förändrat meningsskapande och nya tidsperspektiv 

När vi under vår tredje intervju pratar om hur både skolsituationen 
och placeringen i Ånäs bröt samman börjar Therese plötsligt berätta 
om sin relation till pojkvännen Max, en relation som hon under våra 
två första intervjuer inte hade nämnt, men som under de två senare 
intervjuerna ges en central roll i hennes livsberättelse. Följande 
intervjuutdrag börjar med min frågande kommentar om vad som 
hände när Therese slutade gå till skolan i Ånäs.  

Ylva: Men sen fick du inte gå kvar där, eller du slutade gå...? 

Therese: Alltså han som jag var tillsammans med då, han bodde ju i 
Lindbacka, och vi träffades ju inte under tiden jag var i Ånäs. Och jag 
tror att det var då det var bra. För att han var verkligen jätteelak.  […] 
Sen när vi träffades igen, då skulle jag vara där hela tiden. Alltså jag 
fick egentligen inte ens gå därifrån. […] Men han ville ju bara ha 
kontroll, alltså han ville ju inte vara med mig egentligen. Så han ville ju 
bara ha kontroll. Jag menar när jag väl var där, så var han ju inte med, 
han var ju ute och... men jag fick inte gå därifrån. Så det har ju också 
gjort, varje gång jag har flyttat, så har det ju varit bra i början. Sen har 
ju han varit där igen. Sen ska vi inte skylla på honom nu då, men alltså 
ibland så måste jag faktiskt. […] Till slut fick jag ju inte ens gå i, sista 
terminen fick jag inte gå i skolan, det var ju killar i min klass […]. Jag 
fick inte träffa min mamma, för att då skulle hon tydligen, ja men du 
vet, att hon kanske skulle prata vett liksom. Det gjorde ju att vi blev 
osams. Han vände ju oss emot varandra. [Intervju 3] 
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Både Therese konflikt med sin mamma och hennes skolfrånvaro framstår 
här som en följd av relationen till Max, och i nedanstående intervjuutdrag 
blir det tydligt hur även placeringssammanbrottet i Ånäs beskrivs som 
en följd av den här relationen. 

Therese: Alltså de var verkligen världens bästa familj. Jag trivdes jättebra 
där. Men han tog ju över mitt liv. Alltså jag var ju så manipulerad så 
det finns inte. Jag tror att det är mycket därför som jag inte klarar av 
att leva i nära relationer. Inte än. Jag vet inte om jag nånsin kommer att 
kunna göra det. För att han, alltså det har satt så djupa spår. Och även 
om jag inte tänker på det, så vet… när jag väl sitter där så är det som… 
jag litar ju inte på någon. Han var ju också snäll i början. Därför vill 
man ju inte bli kär och fastna i det där heller, för blir de knäppa sen så 
sitter man ju där i alla fall. [Intervju 4] 

Under våra första intervjuer hade Therese svårt att formulera någon 
förklaring till sin psykiska ohälsa, till konflikterna med sin mamma och 
till skolk och skolkonflikter. Under vårt tredje intervjusamtal berättar 
hon så plötsligt om den här relationen som nu tillskrivs en stor 
betydelse i förståelsen av hur hennes liv har kommit att gestalta sig. 
Therese berättar också att det är först nyligen som hon har insett den 
här relationens betydelse för sin historia. I likhet med Annas berättelse 
om upptäckten i tonåren av att hennes liv inte hade varit normalt, 
framstår även Therese förståelse av hur mycket relationen till Max har 
betytt för henne, som en upptäckt som på ett dramatiskt sätt har 
förändrat hennes förståelse av sig själv och av sitt liv. Erfarenheterna 
från relationen till Max tillskrivs en avgörande betydelse både för 
konflikterna med mamman, för den kedja av dygnsplaceringar som 
blev en följd av dessa konflikter, för skolfrånvaro och skolsammanbrott, 
och för konflikterna med vuxenvärlden. Erfarenheterna framstår också 
som viktiga för Therese förståelse av sig själv i nuet i det att de 
tillskrivs en betydelse både för hennes strävan att hålla en distans till 
människor och inte släppa någon in på livet, för hennes svårigheter att 
ingå i nära relationer, och för hennes starka strävan efter oberoende.  

Det intressanta är att den här mer sammanhållande förståelsen av sitt 
liv som Therese tycks vinna genom sina reflektioner kring relationen 
till Max, också tycks bidra till att vidga hennes tidsperspektiv (jmf 
Reiter, 2003). Hennes berättelse om det förflutna får vid den här 
tidpunkten karaktären av en förklarande berättelse, en berättelse som 
på ett tydligt sätt leder fram till en förståelse av hennes nuvarande 
livssituation och som även försiktigt pekar mot framtiden. Det här bör 
också ses i ljuset av den vuxenposition som Therese hade trätt in i vid 
tiden för våra två sista intervjuer. Det hade då gått två år sedan vi 
träffades senast. Therese hade under den tiden hoppat av sin gymnasie-
utbildning och fått ett arbete, hon var myndig, hon hade en egen 
lägenhet, hon var självförsörjande, och hon var i och med allt detta inte 
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längre lika beroende av varken socialtjänstens, skolans eller familjens 
stöd och goda vilja. Vi ska senare se hur vuxenblivandet i Therese fall 
framstår som något av en befrielse både från den förväntade vardagliga 
hemmatillhörigheten i ursprungsfamiljen och från den förväntade hemma-
tillhörigheten i skolans praktik. Även den nya och mer oberoende vuxen-
positionen kan därmed antas bidra till den mer sammanhängande 
förståelse av sig själv och sitt liv som Therese vid denna tidpunkt ger 
uttryck för. Poängen är att både Therese tidigare erfarenheter av utsatthet, 
och de nya utmaningar som livet för med sig, med denna nya förståelse 
framstår som mer hanterbara och möjliga att acceptera. 

Brytningstid mellan ungdom och vuxenliv 

Magnus: Och då gick det upp för mig, nu är det klart liksom. Vad 
skönt. Bra avslut… Och framförallt får man ju säga, bra början på 
nånting nytt. Att det slutade bra liksom. Studenten var ju inte mitt livs 
gladaste ögonblick, men… det var kul för det. Verkligen. För man får ju 
bara leva en gång, tack gode gud. Ja, nej, studenten var helt otrolig. Det 
var, nej men det var, självkänsla… Självkänsla är det enda man kan 
säga egentligen. [Intervju 5] 

Vid tiden för min sista intervju med Magnus hade det hunnit gå ett 
halvår sedan han tog studenten. Studenten illustreras i ovanstående 
intervjuutdrag både som ett slut och som en början. Den bildar något 
av en slutpunkt i kedjan av de vändpunkter som kan urskiljas i Magnus 
skolberättelse (se kapitel åtta): det slutade bra liksom. Samtidigt 
symboliserar den början på någonting nytt – det framtida vuxenlivet.  

Berättelsen om studenten kan också ses som en symbolisk berättelse 
om den brytningstid mellan ungdom och vuxenliv som Magnus befann 
sig i vid vår sista intervju. Efter studenten hade Magnus pendlat mellan 
perioder av arbete och arbetslöshet. Han bodde vid tiden för den här 
intervjun fortfarande kvar hos sin farmor, men stod precis i begrepp att 
påbörja en utbildning på annan ort, och planerade att därefter flytta till 
en egen lägenhet. I jämförelse med de övriga fallstudieungdomarna 
befinner sig Magnus under denna brytningstid i en unik situation, i det 
avseendet att han fortfarande bodde kvar ”hemma” hos farmor. Och 
även om Magnus planerar att flytta till ett eget boende efter sin 
utbildning tycks ändå farmoderns hem finnas kvar som en fast punkt i 
hans vardag.  

Magnus: Jag ska försöka flytta ut så fort som möjligt… efter utbildningen 
i alla fall. Då är det ju dags för mig också att gå vidare. Men det är bra 
att bo här nu så får man bostadsbidrag och sådär som jag kan ge till 
farmor. Jag slipper ha nånting att oroa mig över, utan hon tar hand om 
det här stället. Så det är ju en väldigt skön känsla… Jag hade tänkt flytta i 
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trean, men det blev inte så. För då ville jag inte bo kvar. Det vill jag 
egentligen inte nu heller, men det är väl bara för att jag känner mig så 
pass gammal för att gå vidare, inte för att jag ogillar farmor eller… eller 
här. Men nu har jag ändrat lite uppfattning och tycker att det är skönt 
att, nu när det är klart att jag ska gå den här utbildningen och det är bara 
några få, få dagar kvar, så är det skönt att jag inte har [något] eget som 
jag måste ta hand om samtidigt. Nu kan jag liksom lägga hela min tid i 
[studieorten] då… och slippa allt ansvar här. [Intervju 5] 

Hemmatillhörigheten hos farmodern, och möjligheten att återvända dit 
både under och efter utbildningen, ger Magnus en möjlighet att – till 
skillnad från de övriga ungdomarna – på ett ganska oproblematiskt 
sätt ta sig igenom vad som brukar kallas för en förlängd ungdomstid 
(se t.ex. Kåks, 2007). Att flytta hemifrån i flera steg, och att under 
några år som ung vuxen ha möjlighet att ge sig ut på äventyr och sedan 
komma tillbaka hem, är en möjlighet som idag kan sägas utgöra en 
idealbild för ungdomstid och vuxenblivande i västvärlden (a.a.). Vi har 
tidigare sett hur Anna relaterade till denna idealbild när hon beskrev 
hur hon, före graviditeten, var på väg in i den riktiga världen. 

Anna: Man vill ju helst ha den här tiden av ens liv också som man 
kanske bara jobbar liksom, jamen du vet… såhär jobbar nere på Ica 
bara för att få ihop pengar, och åka ut och resa under sommaren, åka 
ut och luffa med sina kompisar, jamen du vet den här perioden som de 
flesta har, den mellan det seriösa livet och barn- och familjelivet och 
skolperioden, för den… den höll jag precis på att komma in i, den 
riktiga världen, som den har sett ut för alla andra. [Intervju 2] 

Den förlängda ungdomstiden handlar inte bara om en diskursiv 
idealbild, utan också om att det idag har blivit allt svårare och tagit allt 
längre tid för unga människor att etablera sig på arbetsmarknaden 
(Berridge, 2007; Biggart & Walther, 2006; Mørch & Andersen 2006). 
Flera forskare pekar på hur detta försvårar övergången från ung till 
vuxen för dem som i det här skedet av livet lämnar samhällsvården och 
som därför inte har samma möjligheter till stöd från föräldrahemmet 
(Höjer & Sjöblom, 2009; Parry, 2006; Samuel & Pryce, 2008). Med 
undantag för Magnus är dessa svårigheter något som framträder även i 
de livsberättelser som presenteras i den här studien. 

Att stå på egna ben 

Här skulle jag för en stund vilja återvända till Anna och hennes berättelser 
om att skapa ett nytt eget hem. I kapitel sex såg vi hur etablerandet av 
ett eget hem och en ny familj framstår både som en befrielse från en 
(förväntan om) vardaglig hemmatillhörighet i ursprungsfamiljen, och 
som ett alltför plötsligt inträde i det seriösa vuxenlivet. Under min andra 
intervju med Anna berättar hon också om hur kontakten med social-
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tjänsten förändrades och om hur det sociala stöd som hon tidigare 
hade fått från socialtjänsten mer eller mindre försvann när hon började 
närma sig sin 18-årsdag.  

Anna: Jag slutade ju på den här sociala biten […] på soc som Elin 
[socialsekreteraren] jobbade på, du vet med sociala resurser, där klippte 
vi helt. Fast Elin var ändå såhär liksom, hon bara, men jag håller kvar 
dig i själva datorn eller vad man ska säga, jag avslutar inte ditt fall 
förrän du känner att du klarar dig helt. Men så flyttades jag över till 
ekonomiska och då insåg jag […] jamen du vet, det är en helt annan 
kontakt på den avdelningen. […] Man kan ju inte komma dit och så 
bara Ja, men det har varit lite tufft här nu ett tag, liksom, utan de har 
sina regler, om det inte passar så. Alltså de behöver ju inte ens ringa 
upp och förklara för en som typ kanske Elin gjorde att, Jamen nu är det 
såhär att såhär kan du inte hålla på. […] De bara skickade sina 
paragrafer så bara, Om du vill kan du överklaga hos…, det var ju så 
himla strukturerat så man… den formen, man blev rädd. […] Sen 
började jag ju jobba, så då blev jag självförsörjande, och det var typ 
såhär, det var så skönt. Men sen då avslutade de mig där också, just för 
att jag hade fått jobb och så, och sen när jag fick sparken, då så hade 
jag ingen […] Men det var så skönt ändå, för att jag bara kände att det 
var, […] det var ju så hemskt, för att jag ville ju inte det, men vad skulle 
jag göra liksom? Jag försökte bli självförsörjande så fort jag bara 
kunde, men jag ville ju gå kvar i skolan. Men tänk om jag inte hade 
blivit gravid utan fortsatt det här tredje året, då hade jag ju blivit 
tvungen att fortsätta ha liksom [socialbidrag], i ett år till. Och jag vet 
inte hur jag skulle fixa det, för mycket av det som jag hade höll på att 
rasa. Jag var tvungen att flytta ur min lägenhet, för det var en trea, och 
jag skulle egentligen hitta en inneboende, men jag hittade ingen 
inneboende då, och då bara sådär kapade de halva hyran. Utan de bara, 
Nej, men du ska ha en inneboende, annars får du hitta nåt annat sätt att 
hitta de pengarna på. Så det var verkligen såhär hårda bud. [Intervju 2] 

Annas erfarenhet av att gå från att vara klient i den sociala barnavården 
till att vara klient hos socialbidragsenheten beskrivs här som något av 
en chockartad upplevelse – från en flexibel organisation med engagerade 
människor som var beredda att skräddarsy individuella lösningar, till en 
fyrkantig handläggning där ingen brydde sig om något annat än de 
strukturerande reglerna.  

Anna berör här också det svåra i att vara beroende av socialbidrag 
samtidigt som hon studerade på gymnasiet, en svårighet som även 
Therese ger uttryck för i sina berättelser om övergången från skola till 
arbetsliv. Svårigheten tycks i Annas fall handla både om att över-
huvudtaget behöva ha kontakt med socialbidragsenheten och om de 
knappa ekonomiska resurser som det innebär att leva på socialbidrag. I 
ovanstående intervjuutdrag berättar Anna hur hon försattes i en 
situation där hon inte längre kunde betala hyran för sin (alltför stora) 
lägenhet. Lite senare berättar hon om betydelsen av det stöd som hon 
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fick från vuxna i skolan när stödet från socialtjänsten minskade, och 
om hur en person ur skolpersonalen inför en skolresa till och med såg 
till att hon fick extra pengar för att ha råd att följa med på samma 
villkor som klasskamraterna.  

Anna: Jamen hon hjälpte en ganska mycket kring den här sociala biten i 
skolan. […] Bara en sån sak som att när vi åkte på skolresa då, […] när 
jag bodde i min lägenhet, och jag fick ju bara beviljad halv hyra då för 
[att] jag inte hade någon inneboende. Och jag hade ju inte ens råd att 
åka på skolresan såhär. Men då hjälpte de mig i skolan så att jag skulle 
ha fickpengar. Alltså jag fick ju pengar av soc för själva resan, just för 
att hon kunde bevisa att det var. Men att jag kunde, jamen du vet att 
hon såg det här att jag kanske ville gå ut med mina klasskompisar och 
käka, och sånt där. […] Jamen typ såna där såhär småsaker, att man 
liksom ser, att man inte bara tar för givet att jag har samma möjligheter 
som andra, utan att de faktiskt såg att det liksom, alltså att det fanns 
kanske såna här [saker] som andra tar för givet, som att de får pengar 
av sina föräldrar inför en resa till att gå ut och roa sig för. [Intervju 2] 

Johanna ger oss ytterligare ett exempel på svårigheten att plötsligt stå 
på egna ben efter att ha lämnat samhällsvården. I det förra kapitlet 
beskrev jag hur skolans betydelse för hemmatillhörighet (under gymnasiet) 
i Johannas berättelser synliggjordes när skoltillvaron ställdes i relation 
till hennes inträde i yrkeslivet, och hur det yrkesliv som Johanna 
tidigare hade sett fram emot, nu snarare framstod som präglat av 
ensamhet och osäkerhet. Här skulle jag vilja lyfta upp ytterligare en 
aspekt av det abrupta i erfarenheten av att plötsligt stå på egna ben, en 
aspekt som (istället för att lämna skolan) har att göra med att lämna 
samhällsvården. Johannas familjehemsplacering bröt alltså samman 
under hennes sista termin i gymnasiet. När jag träffade henne strax 
efter det bodde hon tillfälligt hos sin pojkvän och hon skulle inom kort 
flytta tillbaka till sina föräldrar. Johanna hade vid den här tiden stora 
förhoppningar om att efter sin gymnasieutbildning kunna flytta till en 
egen lägenhet. 

Johanna: Visst, jag och Anders [pojkvännen] skulle vilja flytta ihop, 
men jag måste ju få bo och prova mina egna vingar själv ett par år 
innan… för annars blir det ju såhär att man bara pressar på varandra 
och till slut så håller det inte, [och] då har man ingenstans att ta vägen. 
[Intervju 3] 

Vid vårt sista intervjutillfälle ett år senare hade Johannas förhoppning 
om en egen lägenhet inte kunnat infrias. Detta framstår delvis som en 
konsekvens av att det stöd från socialtjänsten, som Johanna mer eller 
mindre hade växt upp med, efter placeringssammanbrottet hade fått 
mycket ett abrupt slut. 
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Johanna: Och sen så, samma dag som jag flyttade hem till min mamma, 
då sa de på sociala i [hemorten] upp kontakten med mig. […] De sa det, 
Ja, nu behöver inte du vår hjälp längre, men du får ju alltid kontakta 
oss när du vill, men nu stryker vi dig från listan. Så jag sa det, Nej men 
vadå, jag kan inte bo hemma hos min mamma, jag behöver en lägenhet. 
De bara Nej, vi kan inte hjälpa dig. 

Ylva: Hur kändes det då? 

Johanna: Det kändes bara jaha?!… tack, ni har hjälpt mig ända sen jag 
var litet barn. Men bara för att min mamma bor i fel kommun så kunde 
de inte hjälpa mig, utan då skulle jag börja om på nytt i [ortnamn], och 
det kände jag att det vill jag inte… Så då sa de upp kontakten med mig, 
och de hjälpte mig överhuvudtaget inte när jag behövde nya busskort 
eller nånting. Jag hade inte råd med nånting. [Intervju 4] 

Johanna berättar att hon flyttade hem till sin mamma under de sista 
månaderna i gymnasiet. Redan då tillbringade hon dock mycket tid 
hemma hos sin pojkvän som hon sedan också flyttade ihop med när 
gymnasieutbildningen var färdig.  

Johanna: Vi pratade ju om det under våren också, och så sa jag det att 
får jag ingen lägenhet, är det okej att jag flyttar in till dig?” Och då sa 
ju Anders att Självklart. Absolut. Så vi försökte att bo under sommaren 
och sådär, och lite under helgerna och se hur det funkade och sådär 
med allt, och det funkade ju bra. [Intervju 4] 

Eftersom det vid vår tredje intervju hade framstått som så viktigt för 
Johanna att få bo själv ett tag och prova sina vingar, frågade jag henne 
vid det här tillfället hur det kändes nu att det inte hade blivit så.  

Johanna: Det känns ju lite tråkigt sådär, att man… Samtidigt så känner 
jag att jag skulle inte ha haft råd med det under den perioden. Då skulle 
jag behöva söka socialbidrag, och det kände jag, nej, jag vill inte göra det. 
Och sen så bostadsbidrag och sådär… Det kändes inte så bra. [Intervju 4] 

Johannas livsberättelse illustrerar på ett tydligt sätt de svårigheter som 
övergången från skola till arbete kan innebära. Flera av de fem 
ungdomarna har efter avslutade studier haft flera tillfälliga arbeten och 
även genomgått perioder av arbetslöshet. I Johannas fall tycks den 
ekonomiska osäkerheten efter avslutad samhällsvård och avslutade 
studier föra med sig att hon inte vill satsa på ett eget boende, eftersom 
hon då skulle utsätta sig för risken att göra sig beroende av 
socialbidrag – ett scenario hon så genomgående beskriver som det 
framtida liv hon alltid har velat undvika. I Johannas fall öppnades 
istället möjligheten att flytta ihop med pojkvännen Anders, och 
etablerandet av en ny hemmatillhörighet tillsammans med honom tycks 
ha kunnat erbjuda ett sätt att underlätta den förlängda ungdomstidens 
osäkerhet och skapa bättre möjligheter för jojo-transitioner (jmf 
Biggart & Walther, 2006; Mørch, 2003). Det är dock viktigt att betona 
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att Johanna för att uppnå denna trygghet samtidigt släppte ambitionen 
att få prova sina vingar i ett eget boende innan hon bildade familj, och 
även om möjligheten till samboende här framstår som ett bättre 
alternativ än både ett socialbidragsberoende och ett fortsatt beroende 
av föräldrarna, så innebär det fortfarande ett ekonomiskt beroende och 
kan därmed betraktas som ett slags villkorat oberoende – avhängigt det 
nya hemmets sammanhållning. 

Samtidigt som det i både Annas och Johannas livsberättelser växer 
fram en bild av skolan som ett värdefullt (både ekonomiskt och socialt) 
stöd, synliggör alltså deras berättelser också vilken utsatthet det innebär 
att som ung vara ekonomiskt beroende av socialtjänsten. Både Annas, 
Johannas och Therese berättelser om att bli vuxna illustrerar hur ett 
sådant beroende begränsar möjligheten att leva som andra jämnåriga, 
med det ekonomiska och sociala stöd som många i den åldern har från 
sina föräldrar (jmf Höjer & Sjöblom, 2009).  

Framtidsbilder 

Vid vårt sista intervjutillfälle berättar Johanna att hon funderar på att 
studera vidare. Hon har inga tydliga planer för exakt vad hon vill 
studera utan lyfter istället fram exempel på flera möjliga utbildnings- 
och yrkesvägar. Johanna ger på så sätt uttryck för en föreställning om 
det framtida yrkeslivet som ett oskrivet blad, där flera möjliga vägar 
står till buds. En liknande framtidföreställning framträder under min 
sista intervju med Magnus, en intervju som ägde rum ungefär ett halvår 
efter hans studentexamen. Precis som i Johannas fall inbegrep Magnus 
framtidsplaner (ytterligare) vidare studier, och även han lyfte fram flera 
olika utbildnings- och yrkesvägar som möjliga alternativ. Som avslutning 
på vår sista intervju ber jag Magnus sammanfatta vad skolan har betytt 
för honom. Han landar efter ett tag i att berätta om sin studentexamen.  

Magnus: Och nu när jag är klar, jag menar studenten, vilken grej 
liksom. Jag måste bara säga det. Vilken grej. Jag trodde aldrig att jag 
skulle komma så långt, i ettan till exempel. Och när jag var klar, som 
nu, då förstår jag ju vilken vikt det här är. Jag menar det är många 
ungdomar idag som ändå inte gör gymnasiet, jag har en massa 
kompisar, jag trodde inte att det var så många, jag trodde bara att det 
var enstaka människor som faktiskt inte gick, men det är inte så… det 
är verkligen många som sumpar det. […] Så det har betytt mycket för 
mig, både min självsäkerhet, och framförallt att nu kan man gå vidare. 
[…] Jag är på ett stadium där jag känner, Nu ska jag skaffa ett 
temporärt jobb. För sen ska jag plugga vidare. Jag menar hur känns det 
att inte ha gått gymnasiet och veta [att] det blir inte så mycket mer än 
såhär. Jag har ändå ett val, […] och jag känner att så länge jag har en 
plan så mår jag bra. Jag tror att jag hade blivit deprimerad av att veta 
att nu kan inte jag längre se fram emot nånting. Oavsett om det blir av 
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eller inte, oavsett om jag blir läkare, arkitekt, eller går den här 
naturlinjen, så känner jag att jag alltid kan göra det när jag vill… när 
som helst. Och det är uppmuntrande. Jag har alltid flera vägar att gå. 
Och det är den största betydelsen med skolan, inte själva betygen 
faktiskt. […] Och det är ju den bilden jag har fått av gymnasiet… 
fortfarande. Jag har aldrig sett vad som ska vara så sjukt viktigt, men 
det där pappret är viktigt. […] Sen har man ett val i framtiden, det är ju 
det viktigaste av allt. [Intervju 5]  

Studentexamen framstår i Magnus livsberättelse både som en personlig 
seger som inger självkänsla och stolthet, och som ett viktigt steg för 
ökade valmöjligheter inför framtiden. Magnus förmedlar här en känsla 
av att nästan allt är möjligt. Hans framtidsplaner är vidlyftiga men 
samtidigt ganska obestämda, och vid en närmare läsning är det just 
detta som framstår som centralt i hans framtidsberättelse – att den inte 
är fixerad mot ett tydligt mål. Det betydelsefulla i framtidsberättelsen 
ligger kanske inte i de något spretiga framtidsplaner som Magnus ger 
uttryck för, utan just i upplevelsen av att det finns flera vägar att gå. 
Jag skulle här vilja dra en parallell till Magnus berättelser om valet till 
gymnasieskolan. Även i dem gav Magnus uttryck för en upplevelse av 
att det fanns flera möjliga vägar att slå in på och att gymnasievalet 
därmed innebar en reell valmöjlighet. I efterhand, när vi under vår sista 
intervju pratar om gymnasievalet, menar Magnus att han vid den 
tidpunkten förmodligen inte hade klarat av att läsa den teoretiska 
utbildning som han först hade kommit in på. 

Magnus: Ja men med min synpunkt på livet just nu, så hade jag tagit 
samhälle. Då gjorde jag inte det, och anledningen till att jag tycker att 
det är rätt bra ändå, det är för att jag nog inte hade klarat det, för som 
sagt jag förstod mig inte på skolan på samma sätt då. […] Jag hade en 
kompis som inte klarade samhälle, en jättebra kompis till mig. Samma 
klass hade vi gått i. Och han hoppade av i tvåan, nej, trean till och med. 
[…] Han strulade till det ordentligt i alla fall. Var inte omtyckt i skolan. 
Betedde sig som en idiot. Och sen så i trean sket han i det, och nu så 
försökte han ta tag i det igen, men han klarade sig bara någon månad, 
sen så orkade han inte igen. Då var det liksom kört. Så han har ingen 
gymnasieutbildning. Jag menar, går man inte de här tre åren så får man 
ingenting med sig. Och det var en stor miss av honom. Så jag vet inte 
vad han gör nu. Men tack gode gud att det här inte var jag. Det kunde 
ha varit jag om jag hade gått samma linje. Hade jag börjat på samhälle 
nu hade jag klarat det galant. Men inte då. Det tror jag inte. [Intervju 5] 

Trots att Magnus i efterhand tvivlar på att han med sin dåvarande 
studiemotivering hade klarat av den teoretiska gymnasieutbildningen, 
framstår ändå upplevelsen av att beslutet (då det togs) grundade sig i 
en reell valmöjlighet som betydelsefull. Både i relation till gymnasievalet 
och i relation till de framtidsvisioner som vi får ta del av när Magnus 
har avslutat sin gymnasieutbildning tycks alltså själva upplevelsen av 
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en repertoar av valmöjligheter, snarare än de val som faktiskt görs, vara 
det mest centrala i Magnus förståelsearbete. Dessa tankegångar är också 
något som Magnus själv ger uttryck för – att det inte är de specifika 
framtidsdrömmarna som ger liv åt hans framtidsberättelse, utan snarare 
upplevelsen av att inte stå still, att inte fastna i känslan av att det blir 
inte så mycket mer än såhär eller av att veta att nu kan jag inte längre 
se fram emot nånting – kort sagt att leva med förvissningen om att han 
i framtiden har en möjlighet att, om han vill, slå in på nya vägar. Detta 
ger ytterligare ett exempel på hur berättelsens nu, genom ett kontinuerligt 
förståelsearbete, står i nära förbindelse både med det förflutna och med 
framtiden (jmf Järvinen, 2004; Mishler, 2006). Här är det viktigt att 
påpeka att även de yttre omständigheterna i Magnus aktuella livssituation 
framstår som betydelsefulla för hans framtidsföreställningar, i det att 
den breda repertoaren av möjliga framtidskonstruktioner också kan 
betraktas som avhängig de möjligheter till jojo-transitioner som 
hemmatillhörigheten hos farmodern erbjuder. 

Även i Kristians framtidsberättelser beskrivs framtiden som något av 
ett öppet kort. Vid vårt första intervjutillfälle befinner sig Kristian mitt 
i arbetet med att etablera ett företag tillsammans med en kompis. 
Samtidigt berättar han att han funderar på att söka en yrkesutbildning, 
men att han inte riktigt vet vilket yrke han i så fall skulle välja.  Vid vår 
intervju ett år senare har Kristian planer på att lämna det (vid den 
tidpunkten) ganska etablerade företaget och att så småningom utbilda 
sig till lastbilschaufför. Precis som i både Magnus och Johannas fall 
framstår Kristians framtidsplaner som mångfasetterade. Samtidigt 
framstår de också som ganska kortsiktiga och föränderliga, något som 
blir tydligt när jag i slutet av vår andra intervju frågar Kristian vad han 
tror att han gör om tio år.  

Ylva: Vad tror du att du gör om tio år? 

Kristian: Lever rövare. 

Ylva: Hur då? 

Kristian: En man i sina bästa dagar… eller så blir jag gammal. Jag fyller 
30 om tio år. 

Ylva: Är det gammalt? 

Kristian: Ja det är gammalt. I alla fall när man tänker på sig själv… nej 
jag vet inte. Tio år, fan, så många år framåt vågar inte jag tänka. […] 
Jag vågar inte ens veta vad jag ska göra på söndag liksom. 

Ylva: Okej. Fast lite planer har du i alla fall. Lastbilskort och… 

Kristian: Ja. Men det är bara en önskan. Det vet jag inte ens om det blir 
så ännu. [Intervju 2] 
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Det tioåriga tidsperspektivet som jag efterfrågar framstår här som 
svindlande för Kristian, och hans planer på att skaffa lastbilskörskort 
beskrivs mer som en inte särskilt självklar önskan än som en konkret 
framtidsplan. Kristians framtidsberättelser påminner på så sätt också 
om Therese (icke)berättelser om framtiden och om hennes ovilja att 
planera eller att ens tänka på det förflutna. Tidigare lyfte jag upp hur 
Reiter (2003) beskriver detta sätt att berätta om sitt liv som relaterat 
till ett förkortat tidsperspektiv, ett resonemang som går ut på att en 
brist på kontinuitet i förståelsen av det förflutna samtidigt innebär 
svårigheter när det gäller att blicka in i framtiden. Reiter menar att 
även tendensen att hålla framtiden öppen kan betraktas som en 
konsekvens av ett sådant förkortat tidsperspektiv. Det som till synes 
framstår som en positiv framtidssyn med många öppna möjligheter, 
kan ur det perspektivet också betraktas som uttryck för osäkerhet inför 
framtiden och en ovilja att binda sig vid konkreta förväntningar som 
man inte vet om de går att uppfylla (a.a.). Samtidigt kan man fråga sig 
hur den här typen av öppna framtidsplaner skulle tolkas hos unga som 
inte har kategoriserats som socialt utsatta. En mängd forskning om 
transitioner mellan ungdom och vuxenliv i dagens senmoderna 
samhälle lyfter fram just hur den förlängda (frihetliga) ungdomstiden 
utgör en normativ diskurs, en diskurs som alla unga i detta samhälle 
har att förhålla sig till (se t.ex. Heggli, 2004; Kugelberg, 2000; Kåks, 
2007; Ziehe, 1986a). Kåks (2007) beskriver bland annat hur flera av 
de unga i hennes studie framhåller den rörliga framtiden, med ständigt 
nya utmaningar, som ett ideal. Så hur ska då Kristians, Magnus och 
Johannas öppna framtidsplaner tolkas? Som ett uttryck för en 
osäkerhet inför vad framtiden för med sig, eller som ett uttryck för ett 
anammande av den senmoderna diskursen om ungdomlig frihet och en 
rörlig framtid? Även om man kan ana en försiktig framtidsosäkerhet i 
Kristians uttalande om att lastbilskörkortet är en önskan och att han 
inte vet om det blir så, tror jag det är vanskligt att anta att de här unga 
människorna, enbart på grund av att de befinner sig i en utsatt 
position, inte kan anamma föreställningen om en öppen och rörlig 
framtid som en positiv aspekt av en ungdomlig frihetstid. Varken 
Magnus eller Kristian (de två som kanske tydligast beskriver framtiden 
som något av ett öppet kort) ger uttryck för några större farhågor inför 
framtiden. Särskilt i Magnus livsberättelse framstår istället det öppna 
framtidsperspektivet som en befriande repertoar av möjligheter, något 
som naturligtvis bör ses i relation till att han också är den enda av de 
fem ungdomarna som har ett hem (hos farmodern) att återvända till 
under eventuella perioder av arbetslöshet eller bostadsbrist. 
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Ett eget liv 

Ylva: Har det funnits något sammanhang sådär, där du har känt att... 
det har funkat och [att] du har trivts? 

Therese: Det är nog först nu. 

Ylva: Det är först nu. 

Therese: Ja... jag tror det... när jag har mitt eget liv. Alltså det är 
liksom... jag är vuxen, eller ja vuxen, men ja... jag har det jag behöver... 
[...] alltså visst vill man alltid ha mer, men det är ändå en stadig grund... 
och det ger ju en trygghet [ohörbart]. 

Ylva: Men det är liksom från att du har skaffat egen lägenhet, eller fått 
egen lägenhet och sådär? 

Therese: Ja, och liksom börjat jobba och verkligen kan leva mitt liv... 
När man går i skolan för att kunna jobba, alltså jag hoppade över ett 
steg liksom, eller lyckades komma hit iallafall. [Intervju 3] 

När jag träffade Therese för våra två sista intervjuer hade hon efter 
flera år i gymnasiet hoppat av skolan och börjat arbeta. Hon bodde i 
en egen lägenhet och hon var självförsörjande. Liksom i Annas 
livsberättelse (som presenterades i kapitel sex) framstår möjligheten till 
ett självständigt vuxenliv även i Therese berättelse som något av en 
befrielse. Det som lyfts fram som mest centralt för vuxenlivets frihet är 
den ekonomiska vinsten som ett lönearbete för med sig. Trots det 
ekonomiska stöd från socialtjänsten som Therese fick för sitt skol-
deltagande, och trots den frihet hon beskriver att en egen lägenhet 
innebar, tycks hennes ekonomiska situation under gymnasietiden ändå 
ha varit mycket knapphändig. Detta i sin tur framstår som ett hinder 
när det gäller möjligheten att umgås med kamrater och att på så sätt 
upprätthålla ett socialt liv. 

Therese: Alltså när jag gick i skolan så gick jag ju knappt runt... alltså 
ekonomiskt. Man kunde inte, alltså jag har ju aldrig haft den kontakten, 
många av mina kompisar har ju alltid haft föräldrar som betalar, alltså 
jag har ju alltid stått på egna ben. […] Så då var det liksom, de gjorde 
alltid saker, och jag kunde inte följa med om det så var att ta en fika på 
stan. Och bara sånt gjorde ju att man liksom bara sket i allt, och gick in 
mer och mer i väggen. Men nu är det istället jag som kan göra saker. Alltså 
de kan väl också göra, men inte på samma sätt. Jag väljer ju själv vad jag 
vill, alltså jag behöver ju aldrig fråga någon om pengar. [Intervju 3] 

När Therese vid de här senare intervjusamtalen (efter det att hon hade 
hoppat av gymnasiet) berättar om sitt inträde i arbetslivet, lägger hon 
stor vikt just vid den ekonomiska frihet som det innebär att få en lön. 

Therese: Sen fick jag jobbet, och liksom … [från] att ha 2000 kronor 
över i månaden till att ha 12 000 efter räkningar, det var ju väldigt stort. 
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Och det var då jag började leva. Det var då jag insåg vad livet gick ut på, 
att jag kan göra vad jag vill, jag behöver inte spara ett halvår för att 
köpa ett par nya märkesjeans, alltså… det var ju då jag började leva. Och 
man började ta hand om sig själv, och man gick inte i mjukiskläder och 
det blev liksom… det vände på något sätt. För jag vet att jag kan inte 
göra nånting för jag måste gå ut, för jag måste gå till jobbet. Jag ska vara 
där klockan sex ombytt och klar, annars kan inte jag göra det här. Men i 
skolan så fick ju jag samma pengar fast jag inte ens var där. Så det fanns 
ju aldrig någon motivation. [Intervju 4] 

Inträdet i arbetslivet framstår här som en tydlig vändpunkt i Therese 
livsberättelse, en så pass omvälvande vändpunkt att den metaforiskt 
beskrivs som början på ett nytt liv. Den ekonomiska friheten tycks för 
Therese utgöra det mest grundläggande i denna upplevelse av att börja 
leva. Men övergången från skola till arbetsliv karakteriseras också av 
en ny typ av meningsfullhet i den dagliga sysselsättningen. Denna nya 
meningsfullhet uttrycks ännu tydligare i följande intervjuutdrag som 
tar sin början efter att jag återigen har frågat Therese vad det är som 
har fått henne att, trots sin negativa upplevelse av skolan, ändå gång på 
gång ge skolgången ett nytt försök. 

Therese: Jag vet inte, alltså ingen från min släkt har tagit studenten, gått 
ut, bli[vit], alltså... De har ju alltid, alla har ju lyckats utan det. Då har 
man ju ändå satsat, eller känt att jag vill bli den första liksom. […] Men 
nu får det vara. Jag tänker inte... alltså jag klarar det inte i alla fall. Jag 
kommer inte upp på morgnarna, för jag vet att jag får ingenting av att 
gå dit. Men jag kan gå upp klockan halv fyra till jobbet liksom. Det ger 
mig mera. Både som människa och ekonomiskt, alltså allting. Mitt liv 
är helt annorlunda. [Intervju 3] 

Therese återkommer vid flera tillfällen till hur omotiverad hon var att 
gå i skolan. Skolan och undervisningen under gymnasietiden tillskrivs i 
sig inget värde alls. Att få en examen lyfts visserligen fram som värdefullt 
utifrån att det kan leda till arbete och utifrån en strävan efter att visa 
att man kan, men möjligheten till en framtida examen framstår inte 
som en tillräcklig motivation för att varje dag kliva ur sängen och gå 
till skolan. Det som under våra senare intervjuer framstår som det 
viktigaste motivet för Therese att hänga kvar i skolsystemet under så 
många år, är istället den försörjning som skolgången innebar. Denna 
försörjning var dock oberoende av hur mycket tid och hur mycket 
engagemang Therese la ner på sina studier så länge hon uppfyllde ett 
ganska blygsamt tilltaget minimikrav, något som i sig också framstår 
som en bidragande orsak till upplevelsen av skoltillvaron som meningslös; 
Therese uttrycker att det inte spelade någon roll om hon gick till skolan 
eller inte, eftersom hon ändå fick samma pengar fast jag inte ens var där. 
Detta ställs i tydlig kontrast till arbetslivet där varenda timme räknas och 
gör skillnad för lönen, något som förutom den ökade inkomsten som 
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arbetet ger också tycks fylla de vardagliga timmarna av arbete med 
mening. 

Relationer till ursprungsfamiljen 

Under våra intervjuer blir det tydligt hur både Therese och Anna lyfter 
fram sin nya vuxenposition som en möjlighet till en förändrad och 
förenklad relation till ursprungsfamiljen. I kapitel sju presenterades ett 
intervjuutdrag där Therese beskrev att det kändes fel att ha det bra 
med någon annan när mamma och dom har familjen. I samma veva 
berättar hon att hon nu har jättebra kontakt med sin mamma. Här 
följer fortsättningen på detta intervjuutdrag.  

Therese: Alltså... vi pratar ju inte varje dag. […] Men när vi träffas så är 
vi ju, det är ju korta stunder, nån timma eller sådär, men då är det ju… 
alltså jag har ju kvar aggressioner sen alla år, så är det nåt minsta lilla 
så blir jag jättearg på henne, men då lägger jag bara på luren eller går 
därifrån och sen så är det bra liksom... Och det är bättre så. [Intervju 3] 

I Therese berättelser om relationen till sin mamma framstår alltså 
möjligheten till avstånd och distans som något av en förutsättning för 
en god kontakt dem emellan. Jag skulle här vilja dra en parallell till 
Annas berättelser om sin nya familj och den möjlighet till ett nytt liv, 
att från början skapa en lycklig familj, som hon där lyfte fram. Även 
om Therese inte har bildat en ny familj i någon traditionell bemärkelse 
så har hon ändå skapat ett eget hem, en egen privat sfär där hon kan 
göra som hon vill, och vid tiden för våra sista intervjuer har hon i kraft 
av både sin ålder och en egen försörjning uppnått en vuxenposition 
som legitimerar denna privata sfär. Liksom i Annas fall framstår livet i 
samhällsvård för Therese som svårhanterligt. En central aspekt av 
denna svårighet tycks för dem båda hänga samman med försöket att i 
viss mån ersätta hemmatillhörigheten i ursprungsfamiljen med en ny 
hemmatillhörighet i ett familjehem. Vuxenpositionen framstår här som 
en möjlighet att skapa en egen mer oberoende hemmatillhörighet. 
Genom det egna boendet, den egna försörjningen, och det oberoende 
och den egenkontroll som vuxenpositionen för med sig, skapas 
möjligheter till en åldersadekvat ”normal” distans (jmf Heggli, 2004), 
en distans som legitimerar deras önskan om att träffas korta stunder, 
eller att gå därifrån när jag vill, och som (tack vare sin status som 
åldersadekvat) inte på samma sätt konkurrerar med en hemmatillhörighet 
i ursprungsfamiljen. 

Även i Magnus fall lyfts relationerna till ursprungsfamiljen fram som 
centrala i hans erfarenheter av samhällsvård och vuxenblivande. Men 
där Anna och Therese ger uttryck för ett behov av att kunna distansera 
sig, ger Magnus snarare uttryck för behovet av att upprätthålla en 
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hemmatillhörighet i (den utvidgade) ursprungsfamiljen. Även om 
Magnus markerar en ganska tydlig distans till sina föräldrar framhåller 
han också vid flera tillfällen hur viktigt det ändå är för honom att bo 
kvar inom familjenätverket, och båda hans familjehemsplaceringar har 
också varit hos släktingar. Hemmatillhörigheten i familjen framstår 
trots detta som präglad av en osäkerhet under Magnus ungdomstid. 
Han beskriver hur socialtjänsten har haft invändningar mot hans boende 
hos sin farmor, och han uttrycker även en oro över att någonting ska 
hända med farmodern och att han då ska tvingas flytta till en fosterfamilj.  

Magnus: Jag skulle vilja bo själv. För då slipper jag allt det här. Att 
nånting kan hända. 

Ylva: Vad tänker du på om nånting händer? 

Magnus: Nej, men som vanligt. Man kan behöva flytta. Farmor kan bli 
jättesjuk. Alltså det finns, [jag] lever ju bara på risker nu. Jag menar 
farmor […] kan ju bli jättesjuk när som helst liksom. Eller kanske dö. 
Jag vet inte. Det är ju saker man måste ändå vara redo på. […] 

Ylva: Är det det du tänker på, att det känns osäkert hur det ska [bli]? 

Magnus: Ja, det är alltid ett osäkert sätt att bo på. Visst, man kan säga 
att här bor jag på heltid, men vad som helst kan hända så att jag inte 
får bo här längre och då blir det ju direkt, fosterfamilj nånstans i Umeå 
liksom. [Intervju 3] 

Även om placeringen hos farmodern under den tid som jag följer Magnus 
framstår som relativt stabil, uttrycker han alltså till och från en oro 
över att även denna placering ska bryta samman och att han då som 
vanligt ska behöva flytta. Här framträder bilden av en hemmatillhörighet 
som ständigt befinner sig under hot om nya diskontinuiteter. Lösningen 
som Magnus presenterar är ett eget boende där hemmatillhörigheten 
inte står och faller med föräldrarnas eller de ställföreträdande 
föräldrarnas förmåga eller goda vilja. Även om vuxenblivandet i 
Magnus livsberättelse inte fyller samma funktion av möjlighet till 
distans gentemot ursprungsfamiljen som i Therese och Annas 
berättelser, fyller det ändå funktionen av att legitimera denna önskan 
om ett eget boende. Vuxenpositionen erbjuder på så sätt en väg ut ur 
hotet om sammanbrott och om att tvingas in i ett beroende av en 
anonym vuxenvärld utanför familjen. Precis som i både Therese och 
Annas berättelser tillskrivs vuxenpositionen således också en ny och 
mer oberoende kontroll över den egna hemmatillhörigheten.  
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Vuxenlivets oberoende 

De ungas strävan efter egenkontroll (ett begrepp som alltså innefattar 
en kontroll både över sin livssituation och över sina självdefinitioner) 
utgör ett centralt tema i flera livsberättelser. Det finns med i Johannas 
berättelser om placeringssammanbrottet där hon beskriver att hon i 
familjehemmet kände sig alltför kontrollerad och styrd: det var som att 
jag skulle leva deras liv. Det finns med i Therese berättelser om hur hon 
ständigt väljer att gå sin egen väg och göra på sitt eget sätt, ett 
agerande som i hennes fall framstår som nära knutet till en strävan 
efter att upprätthålla en kontinuitet i sin självidentitet: jag hade kunnat 
bli som dem om jag stannade kvar. Det finns med i Kristians berättelser 
om betydelsen av att mötas av acceptans och respekt för sina 
självdefinitioner och för hur han väljer att leva sitt liv. Och det finns i 
Magnus berättelser om konflikter kring skola och boende, där friheten 
att fatta självständiga beslut och möjligheten att upprätthålla en 
vardaglig kontinuitet framstår som särskilt betydelsefull. Denna 
strävan efter egenkontroll synliggörs särskilt tydligt i de ungas 
berättelser om att lämna skolan och samhällsvården för en mer 
oberoende vuxenposition. I ett tidigare presenterat intervjuutdrag 
berättar Therese att hennes liv är helt annorlunda sedan hon började 
arbeta istället för att gå i skolan. När jag frågar henne på vilket sätt det 
är annorlunda blir hennes första svar att jag kan göra vad jag vill. 
Vuxenlivets (i det här fallet lika med arbetslivets) oberoende ställs här i 
kontrast till skolans värld och till den meningslöshet som skoltillvaron 
representerar i Therese livsberättelse. Jag har tidigare beskrivit hur 
Therese under våra två första intervjusamtal, då hon fortfarande gick i 
skolan, förklarade sitt motiv att fortsätta dels som ett sätt att visa att 
hon kunde ta sig igenom en gymnasieutbildning, dels som ett sätt att 
försäkra sig om en plats i den framtida arbetsmarknaden: man får 
knappt ett städjobb utan gymnasieutbildning. Jag har också beskrivit 
hur denna förklaring hade förändrats under våra senare intervjuer när 
Therese hade lämnat skolan bakom sig. Under vår fjärde intervju 
kommer vi återigen att prata om hur ett viktigt motiv för Therese att 
vara kvar i skolan, har varit just att visa att hon kan skaffa en 
gymnasieutbildning, men att även detta har förändrats och att hon nu 
inte längre tycker sig ha behov av att visa sig bättre än någon annan.  

Therese: Men sen kände jag att jag behöver inte visa att jag är bättre än 
någon annan, utan jag är liksom… jag är nöjd själv. […] Visst man 
måste gå gymnasiet nu för att göra mycket. Men… man går ju ändå där 
för att jobba, och nu fick jag det här jobbet som jag behövde. […] 

Ylva: Vad är det som har gjort att du inte känner att du behöver bevisa 
något längre? 
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Therese: Alltså det är väl typ för att… jag har mitt jobb, […] jag känner 
mig mer såhär att, haha, att jag kunde hoppa av skolan som alla tjatade 
på, och ändå klara mig själv. Och ändå ha det här ekonomiska 
oberoendet. […] Jag vet att jag klarar mig, jag behöver inte fråga någon 
om hjälp, jag behöver inte låna pengar av min mamma, jag behöver inte 
göra nånting. Då är det mer såhär, haha jag klarade mig utan att gå det 
där jävla gymnasiet, så det är väl mer så att jag blir såhär, nej, jag 
klarade mig faktiskt själv […]. För det var ju dit de ville att jag skulle 
gå, men efter tre år i gymnasiet… Och jag har ju gått tre år i gymnasiet, 
bara det att jag har ju inte fullföljt en utbildning. [Intervju 4] 

Berättelsen om Therese övergång från skola till arbete kan betraktas 
som en motberättelse (jmf Andrews, 2002) till den diskursiva berättelsen 
om utbildning som den enda vägen till en meningsfull framtid. Therese 
beskriver att hon kunde hoppa av skolan som alla tjatade på, och ändå 
klara mig själv. Berättelsen framstår också som en triumf för den 
självständighet och den vilja att gå sin egen väg som Therese under 
våra intervjuer har framhållit som viktig – och därmed även som en 
seger över den vuxenvärld som har försökt bestämma. Jag skulle här 
vilja återvända till ett tidigare presenterat intervjuutdrag där Therese 
säger att resultatet blir ju oftast det de vill ha fram, men att jag har 
gjort det på mitt sätt. Det är det som är det viktiga. Berättelsen om 
Therese väg till arbetslivet kan i ljuset av detta uttalande också ses som 
en berättelse om ”den egna vägens seger”. Therese säger visserligen att 
hon inte längre behöver visa att hon är bättre än någon annan genom 
att skaffa en gymnasieutbildning, men istället visar hon genom sin 
berättelse att hennes eget sätt fungerade – att hon klarade sig själv och 
att hon på sitt eget sätt nådde fram till det resultat som omgivningen 
(vuxenvärlden) eftersökte: det var ju dit de ville att jag skulle gå, men 
efter tre år i gymnasiet. Den karaktär av aktivt uppbrott som placerings-
sammanbrotten får i Therese berättelse (se kapitel sju) kan också förstås 
i relation till den vikt som hon genomgående lägger vid möjligheten att 
få bestämma själv. I berättelserna om sin strävan efter oberoende och 
egenkontroll förmedlar Therese samtidigt en förståelse av sig själv som 
en person som alltid går sin egen väg. Therese beskriver hur hon genom 
alla placeringar och placeringssammanbrott ändå har kört samma race 
hela tiden och hur hon i konflikter med lärare i skolan ändå inte gör 
som de säger. Och hennes övergripande konflikter med vuxenvärlden 
förklaras som en konsekvens av att de har försökt bestämma över mig. 
Det sätt på vilket sammanbrotten framstår som aktiva uppbrott kan i 
ljuset av detta också ses som en del i Therese övergripande förståelse av 
sig själv som självrådig och kompetent att fatta egna beslut om sitt liv. 

Jag skulle här vilka knyta an till Kåks (2007) som lyfter fram hur de 
unga människor som hon har intervjuat på olika sätt förhåller sig till 
den diskursiva berättelsen om en förlängd ungdomstid. I hennes studie 
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framträder bilden av ett dominerande kulturellt life-script, där 
individualisering, frihet och en öppen framtid framstår som centrala 
aspekter av hur ett idealt liv ska se ut46. Detta dominerande script är i 
regel positivt laddat och som en kontrast till det framträder även ett 
negativt laddat script som står för ofrihet och ”ett liv utan ambitioner 
och framgång” (a.a., s. 245). Kåks menar att alla deltagare i hennes 
studie på ett eller annat sätt förhåller sig till den ideala bilden av 
individualisering och frihet, vissa genom att införliva den som en del av 
sig själva, exempelvis genom att inta ”en identitet som människor som 
reser” (a.a., s. 145) eller att formulera sin livsberättelse utifrån ett ideal 
om ”rörlighet” (a.a., s. 234), andra genom att positionera sig själva 
som annorlunda i relation till det dominerande (ideala) scriptet. Som 
exempel på det senare lyfter Kåks upp Julia som tidigt valde att skaffa 
barn utan att ha varken fast jobb, boende eller några reseerfarenheter 
med sig i bagaget. Kåks beskriver hur Julia på ett tydligt sätt förhåller 
sig till det dominerandet scriptet om hur man bör göra, samtidigt som 
hon konstaterar att hon själv har gjort tvärtom och tagit lite fel väg. 
Trots detta framstår Julia som nöjd med sitt eget sätt att ha organiserat 
sitt liv. ”Att det är ’lite fel väg’ handlar om att det är fel i förhållande 
till scriptet, inte i förhållande till hur Julia själv ser på saken” (a.a., s. 
256). Kåks lyfter med detta exempel fram hur egna erfarenheter kan 
leda till ”ett ifrågasättande av scriptet som norm – det går utmärkt att 
göra annorlunda” (a.a., s. 260). Samtidigt menar hon att det inte alltid 
är lätt att sätta sig över denna norm och att de unga vuxna i hennes 
studie, som vet med sig att deras liv ser annorlunda ut, ofta uttrycker 
en frustration över att de val som de har gjort inte bekräftas som 
normala och förnuftiga.  

”Den som befinner sig i underläge i förhållande till vad det överordnade 
scriptet föreskriver kan vägra acceptera scriptet som ett ideal för egen 
del, men tvingas samtidigt leva med en medvetenhet om att normen är 
starkare än så. I omvärldens ögon blir de egna valen aldrig de ’rätta’.” 
(a.a., s. 260). 

Therese, liksom flera av de andra ungdomarna i den här studien, 
uttrycker på ett liknande sätt att de är nöjda med sina val och med de 
liv de lever, samtidigt som de berättar om otaliga tillfällen då de stött 
på motstånd när det gäller att få sina val bekräftade och accepterade. 
När Therese framhåller att hon har nått dit hon ville utan att gå det 

                                                
46 Kåks (2007) använder sig i det här resonemanget av begreppen life-scripts och life-
review, med hänvisning till bland annat Jonas Frykman (1992) och Alf Arvidsson 
(1998). Ett life-script kan sägas utgöra en kulturell modell för hur ett idealt liv ska se ut 
och bildar ur ett narrativt perspektiv ett slags livsmanus för berättelsen om livet. Life-
scripts ligger också till grund för en slags utvärdering av det egna livet, en life-review, 
där berättaren utvärderar och hittar förklaringar till hur det egna livet har gestaltat sig 
i förhållande till det kulturellt dominerande life-scriptet. 
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där jävla gymnasiet, förhåller hon sig också till bilden av den väg hon 
”borde” ha tagit. Den i någon mån oberoende vuxenpositionen framstår 
i de ungas livsberättelser som en möjlighet att i större utsträckning 
kunna välja och fatta egna beslut kring hur de vill leva sina liv, att 
kunna förhålla sig friare till de dominerande scripten – även om de 
fortfarande ger uttryck för en medvetenhet om huruvida deras val 
följer normen eller inte.   

Sammanfattande reflektioner 

I det här kapitlet har blicken riktats mot de ungas erfarenheter av att 
lämna samhällsvården för en position som (mer eller mindre) 
oberoende vuxna. Ett särskilt intresse har också riktats mot hur de 
unga, i den brytningstid mellan ungdom och vuxenliv som de befann 
sig i under våra avslutande intervjuer, knyter ihop och förstår sina liv. I 
relation till detta har jag också utvecklat mitt resonemang om 
förståelsearbetet, ett arbete som för de unga i min studie i hög grad 
tycks handla om att både bryta med och knyta an till tidigare 
erfarenheter (jmf Reiter, 2003) – eller annorlunda uttryckt – att 
använda sig av tidigare erfarenheter för att konstruera en berättelse 
som både ger svar på frågan om vem jag är och vilket liv som är mitt, 
och erbjuder möjligheter att välja riktning mot framtiden. 

Transitioner under särskilda villkor 

Flera studier har visat hur unga som lämnar samhällsvården befinner 
sig i en särskilt utsatt position när det gäller att etablera sig i samhället 
(se t.ex. Berridge, 2007; Höjer & Sjöblom, 2009; Samuel & Pryce, 
2008; Stein, 2006), en utsatthet som framträder tydligt även i den här 
studien. I det här kapitlet har jag visat hur denna utsatthet hänger 
samman både med de ungas ekonomiska villkor, med den ofrivilliga 
beroendeställning som deras ekonomiska och sociala utsatthet skapar, 
med den diskursiva berättelsen om ungdomstidens frihet, och med den 
normativa förväntan om en frivillig (positiv) förlängning av ungdoms-
tiden, som de unga i och med denna diskursiva berättelse har att 
förhålla sig till i förståelsen av sig själva och sina liv (jmf Kåks, 2007). I 
flera av de ungas livsberättelser framträder bilden av ett omedelbart 
vuxenblivande (jmf Stein, 2006); i sin vuxenblivandeprocess saknar de 
ofta den trygghet det innebär att kunna träda in i och ut ur ett 
beroende (ekonomiskt och socialt) av sina föräldrar, samtidigt som de i 
många fall förlorar det stöd från socialtjänstens individ- och familje-
omsorg som de mer eller mindre har växt upp med. Ett undantag från 
denna bild är Magnus. Genom sin självklara hemmatillhörighet hos 
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farmodern inrymmer hans tid som ung vuxen större möjligheter till 
jojo-transitioner (Biggart & Walther, 2006; Mørch, 2003), jämfört 
med hur situationen ser ut för de övriga fyra som alla tycks ha lämnat 
både samhällsvården och ursprungsfamiljen bakom sig mer slutgiltigt.  

I Annas livsberättelse har jag visat hur det, utöver den ekonomiska 
och sociala utsattheten, också synliggörs en utsatthet som har att göra 
med en diskursivt grundad förväntan om en ungdomlig frihetstid (jmf 
Kåks, 2007). För Anna tycks denna diskursiva berättelse om ungdomens 
frihetstid representera något av en eftersträvansvärd normalitet – i sina 
berättelser om att plötsligt stå med ett fullt vuxenansvar ger hon 
uttryck för att samtidigt ha gått miste om ett liv som ung i den riktiga 
världen, som den har sett ut för alla andra. I det här kapitlet har vi sett 
hur även Johanna tycks förhålla sig till berättelsen om en ungdomlig 
frihetstid, något som bland annat blir synligt i hennes önskan om att få 
bo och prova mina egna vingar själv ett par år innan hon flyttar ihop 
med sin pojkvän och bildar familj. I Johannas berättelse framstår 
denna längtan efter ett eget boende också som en del i en strävan efter 
egenkontroll och ekonomiskt oberoende. Även om hon har möjligheten 
att flytta ihop med sin pojkvän och därmed erbjuds ett ökat utrymme 
för jojo-transitioner, framträder i hennes berättelse också en oro över 
vad det kan innebära att gå direkt från samhällsvården in i ett 
samboende, en oro som handlar om att inte ha någonstans att ta vägen 
i händelse av att även den nya hemmatillhörigheten tillsammans med 
pojkvännen skulle bryta samman. Även i Johannas livsberättelse synlig-
görs på så sätt en brist på ekonomisk och social trygghet efter det att 
hon har lämnat samhällsvården, en brist som får henne att avstå från 
sin önskan om att inleda (vuxen)livet efter samhällsvården med ett eget 
boende. 

Vuxenblivandet som möjlig vändpunkt 

Mot bakgrund av den utsatta position som de unga alltså befinner sig i 
när de lämnar skola och samhällsvård är det intressant att se hur vuxen-
blivandet i deras berättelser ändå framstår som någonting övervägande 
positivt, åtminstone från den utsiktspunkt genom vilken de nu betraktar 
sina liv. I det här kapitlet har vi sett hur den bild av vuxenblivandet 
som växer fram i de ungas livsberättelser inte enbart tycks präglad av 
den ekonomiska och sociala utsatthet de befinner sig i, utan också av 
en lättnad över att få del av den egenkontroll och det oberoende som 
vuxenpositionen möjliggör. I flera av de ungas livsberättelser ser vi hur 
vuxenpositionen både framstår som något av en befrielse från ett tidigare 
beroende av (och i viss mån underordning i relation till) vuxenvärlden, 
och som en väg ut ur de (hot om) diskontinuiteter som i högsta grad 
tycks vara närvarande i deras uppväxterfarenheter. 
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Vi har tidigare sett hur Magnus strävan efter egenkontroll och efter 
att upprätthålla en hemmatillhörighetskontinuitet i vardagen löper som 
en röd tråd genom hela hans livsberättelse. Under våra första intervjuer 
(när Magnus var omyndig och fortfarande gick kvar i gymnasiet) gav 
han uttryck för en oro över att det skulle hända hans farmor något, så 
att han som vanligt skulle behöva flytta till ett nytt familjehem. I 
samband med detta uttrycker Magnus också en önskan om att kunna 
bo själv, i en egen lägenhet. Den legitima möjligheten till ett eget 
boende som vuxenpositionen erbjuder tycks för Magnus innebära att 
hemmatillhörigheten inte längre är beroende av andras förmåga och 
goda vilja att ta hand om honom. Vuxenlivet representerar på så sätt 
en möjlighet till en mer oberoende kontroll över kontinuiteten i den 
egna hemmatillhörigheten.  

I både Therese och Annas berättelser ser vi hur vuxenpositionen tycks 
föra med sig en möjlighet att inta en (normalt) distanserad relation till 
ursprungsfamiljen, och vuxenpositionen framstår på så sätt också som 
en möjlighet att göra sig fri från de lojalitetskonflikter mellan olika 
hemmatillhörigheter som samhällsvården kan innebära. Jag skulle här 
vilja knyta an till Sjöbloms avhandling som handlar om ungdomar som 
rymmer eller kastas ut hemifrån (Sjöblom, 2002). Sjöblom diskuterar 
socialtjänstens familjeperspektiv som hon bland annat menar tar sig 
uttryck i målsättningen att till varje pris ”jobba hem” ungdomarna till 
en familj där de i många fall har farit illa, samtidigt som de unga själva 
ofta utrycker en önskan om stöd för att istället kunna flytta till ett eget 
boende och på så sätt komma bort från och ges utrymme att skapa 
distans till den familj de har växt upp i. Målsättningen att jobba hem 
ungdomarna till sina ”många gånger sargade ursprungsfamiljer” (a.a., 
s. 274), menar Sjöblom kan leda till att socialtjänsten får en kontrol-
lerande och disciplinerande roll i de ungas liv, och hon efterfrågar ett 
perspektiv där rymning och utkastning hemifrån istället skulle kunna 
förstås som ett legitimt uppbrott från en familj där de unga far illa. Jag 
menar att detta familjeperspektiv – att barn hör hemma i sina 
(biologiska) familjer – som socialsekreterarna i Sjöbloms studie ger 
uttryck för, kan betraktas som en diskursiv berättelse som också 
påverkar barn och ungdomars erfarenheter av att vara placerade i 
samhällsvård. Den erfarenhet av att kunna göra sig fri från bindningen 
till ursprungsfamiljen, som framträder i både Therese och Annas livs-
berättelser, kan ur det här perspektivet också förstås som en möjlighet 
att frigöra sig från den diskursiva berättelse som handlar om att barn 
bör tillbringa vardagen tillsammans med sina föräldrar. Den distans 
som de båda tycks sträva efter i relation till sina ursprungsfamiljer blir 
på så sätt – i kraft av den nya vuxenpositionen – möjlig att uppnå inom 
ramen för vad som kan betraktas som en legitim (normal) relation 
mellan föräldrar och deras vuxna barn (jmf även Masten et al., 2004). 
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I Therese skolberättelse synliggörs ytterligare en aspekt av den frihet 
som vuxenblivandet representerar och som handlar om övergången 
från skolliv till arbetsliv. Therese beskriver att hennes liv efter inträdet i 
arbetslivet är helt annorlunda, och hon uttrycker metaforiskt att det 
var först i och med denna övergång som hon började leva. Arbetslivet 
framstår här som mer meningsfullt än skollivet, både för att det ger en 
egen (högre) inkomst och för att det erbjuder en mer meningsfull 
vardaglig sysselsättning. I Therese berättelser om skolan intar hon 
genomgående en motposition till dem som är födda till att gå i skolan, 
och under våra senare intervjuer (när Therese till slut har hoppat av 
gymnasiet och börjat arbeta) framstår berättelsen om inträdet i arbetslivet 
som något av motberättelse (Andrews, 2002) till den diskursiva 
berättelsen om skolan som den enda vägen till en meningsfull framtid: 
jag kunde hoppa av skolan som alla tjatade på och ändå klara mig 
själv. Therese framhåller att hon nu, trots att hon inte har någon 
gymnasieutbildning, lever ett gott liv. Vuxenblivandet representerar på 
så sätt inte bara en möjlig befrielse från en förväntad hemmatillhörighet i 
ursprungsfamiljen, utan också från en förväntad hemmatillhörighet i 
skolans praktik och från rollen som ”elev i skolan”. Berättelsen om 
inträdet i arbetslivet framstår här också som en triumf för den egna 
vägen och för den självständighet som Therese genom alla våra 
intervjuer har framhållit som viktig. 

En förankrad framtid 

I den process av vuxenblivande som framträder i berättelserna tycks en 
viktig dimension av förståelsearbetet ligga i möjligheten att – tack vare 
vuxenpositionen – skapa en distans till tidigare hemmatillhörigheter, 
till tidigare hot om diskontinuiteter, och till tidigare roller (identiteter) 
som barn och elev i familjen, samhällsvården och skolan. Men på 
samma gång som de unga på detta sätt tycks sträva efter att i viss mån 
bryta med tidigare erfarenheter, hemmatillhörigheter och identiteter, 
synliggörs i deras livsberättelser också en strävan efter att bygga vidare 
på dessa erfarenheter för att förstå nuet och framtiden – med andra ord 
en strävan efter biografisk kontinuitet (jmf Giddens, 1997; Reiter, 2003). 
Den särskilda utmaning som detta skapar i de ungas förståelsearbete 
går att knyta an till Reiters (2003) resonemang om hur utsatta ungdomar 
ibland tenderar att fjärma sig från tidigare erfarenheter, och om hur 
detta fjärmande för med sig en svårighet att länka samman förflutna 
erfarenheter med nuet och med föreställningar om framtiden. Reiter 
menar att detta leder till att de unga får ett förkortat tidsperspektiv 
som i sin förlängning också begränsar deras möjligheter till biografisk 
kontinuitet. Han bygger i sina resonemang vidare bland annat på Meads 
teorier om tid, närmare bestämt på idén om att nya händelser i livet 
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(emerging events) är vad som ger tidigare händelser deras kausala 
karaktär (Mead, 1932, 1976). Detta för med sig att vi genom varje ny 
erfarenhet rekonstruerar det förflutna så att det bättre stämmer överens 
med (och leder fram till) det nya, en process som hos individen skapar 
en upplevelse av biografisk kontinuitet. Som en följd av detta 
(förståelsearbete) rekonstrueras också våra föreställningar om framtiden, 
en tankegång som även stämmer överens med Pattersons (2002, 2008) 
idéer om hur berättandet används som ett sätt att knyta ihop det 
förflutna, nuet och framtiden, och med Mishlers (2006) idéer om hur 
det förflutna organiseras och rekonstrueras med nuet som utgångspunkt. 

”Time is discontinuous in itself; it has to be integrated step by step, but 
the overall passage of time can afterwards be reconstructed as 
continuous” (Reiter, 2003, s. 260).  

Det förkortade tidsperspektiv som Reiter lyfter fram synliggörs i min 
studie tydligast i Therese livsberättelse, framförallt i den förändring 
som sker i hennes berättelser om livet över tid. Tidigare har jag visat 
hur Therese under våra två första intervjuer berättade mycket fragmen-
tariskt om sitt förflutna, medan hennes berättelser under våra två 
senare intervjuer var betydligt mer sammanhängande. Therese tycks vid 
dessa senare tillfällen ha knutit ihop förståelsen av sitt förflutna och av 
sin nuvarande livssituation genom berättelsen om en tidigare relation 
till pojkvännen Max. Erfarenheterna från relationen till Max tillskrivs 
vid denna tidpunkt en betydelse både för konflikter i familjen, för 
skolfrånvaro och skolmisslyckanden, och för Therese strävan efter 
egenkontroll och efter upprättandet av ett eget [vuxet] liv. Det som är 
särskilt intressant är hur den mer sammanhängande förståelsen av livet 
och av den egna identiteten som den nyvunna berättelsen om Max 
erbjuder, också tycks göra Therese samlade erfarenheter och livsvillkor 
mer hanterbara och möjliga att acceptera, något som även tycks föra 
med sig en viss (om än försiktig) framtidstro. Med utgångspunkt i 
Reiters resonemang kan man tänka sig att Therese berättelser om 
relationen till Max skapar möjligheter för en kontinuitet i förståelsen 
av det förflutna, en kontinuitet som i sin tur skapar möjligheter för en 
mer utvidgad föreställning om framtiden. 

I kapitel åtta visade jag hur det i Magnus livsberättelse på ett 
liknande sätt framträder en vändpunktserfarenhet som både tycks ha 
utvidgat hans förståelse av skolans möjliga betydelser och tycks ha 
förändrat hans förståelse av sina tidigare skolerfarenheter. Magnus 
berättar att han under sitt sista år i gymnasiet, tack var en särskild 
skoluppgift, plötsligt upplevde att skolarbetet kunde vara något mer än 
ett medel för goda betyg – att det var roligt i sig. Denna nya förståelse 
av skolarbetets egenvärde (jmf Skaalvik, 1989) framstår här som en 
erfarenhet som i viss mån även förändrade Magnus förståelse av tidigare 
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skolerfarenheter, och episoden utgör därmed ytterligare ett exempel på 
hur vi i ett pågående förståelsearbete också fogar in och modifierar våra 
förflutna erfarenheter i en biografisk berättelse som alltid är situerad i 
ett ständigt föränderligt nu (jmf Giddens, 1997; Mishler, 2006). 

Det förändrade förståelsearbetet bör här också ses i ljuset av den 
vuxenposition som Therese och Magnus var på väg att träda in i vid 
tidpunkten för våra sista intervjuer. Jag har tidigare lyft fram hur vuxen-
blivandet för Therese framstår som en befrielse både från den förväntade 
hemmatillhörigheten i ursprungsfamiljen och från den förväntade 
hemmatillhörigheten i skolans värld. Även den nya vuxenpositionen kan 
på så sätt antas bidra till Therese förändrade förståelse av livet. Therese 
beskriver att hon trivs med sitt liv. Hon har en egen försörjning, ett 
eget boende, ett eget liv. Den kontroll över en egen hemmatillhörighet 
som vuxenpositionen erbjuder framstår här, precis som i Magnus 
livsberättelse, som en möjlighet till en ny och mer oberoende kontinuitet; 
och precis som i Annas livsberättelse framstår möjligheten att hålla en 
legitim distans till ursprungsfamiljen som en väg ut ur den konflikt 
mellan olika hemmatillhörigheter, som livet i samhällsvård tenderar att 
föra med sig. Till skillnad från både Magnus och Annas berättelser har 
jag visat hur vuxenpositionen i Therese berättelse också representerar 
en befrielse från skollivet. Även i skolberättelsen synliggörs ett förändrat 
förståelsearbete, i det att Therese förklaringar till varför hon gick så 
många år i gymnasiet har tillförts nya dimensioner efter det att hon har 
lämnat skoltillvaron för en ny position i arbetslivet. Både i den förändrade 
berättelsen om familje- och placeringssammanbrotten och i den för-
ändrade berättelsen om skolan bör vuxenpositionen således betraktas 
som den utsiktspunkt varifrån den förändrade förståelsen blir möjlig. 

Ljusnande framtid? 

Det kan tyckas anmärkningsvärt att de ungas föreställningar om 
framtiden är så positiva, trots den utsatthet de befinner sig i och den 
utmaning de står inför när det gäller att förankra sin framtid i 
erfarenheter från det förflutna. Jag vill betona att jag i den här studien 
inte har någon ambition (eller någon empirisk grund för) att uttala mig 
om rimligheten i de ungas framtidsplaner. Avslutningsvis skulle jag ändå 
vilja kommentera hur detta positiva framtidsperspektiv, åtminstone till 
viss del, kan betraktas som en integrerad del i den biografiska position 
som de unga befann sig i vid tiden för våra intervjuer. Jag har i det här 
kapitlet fört ett resonemang om hur brytpunkten mellan ungdom och 
vuxenliv för samhällsvårdade unga för med sig utmaningen, men också 
möjligheten, att i viss mån bryta med sina erfarenheter av utsatthet 
under barndomen. Detta kan naturligtvis vara en av förklaringarna till 
att deras framtidsperspektiv trots allt framstår som så pass ljust – att 
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vuxenpositionen i viss mån har givit dem en möjlighet att lämna en stor 
del av barndomens mångfasetterade utsatthet bakom sig (jmf Masten et 
al., 2004; Werner & Smith, 1989, 2003). Men det positiva framtids-
perspektivet kan också betraktas som något av ett generellt fenomen 
för dem som befinner sig i den biografiska position som gränslandet 
mellan ungdom och vuxenliv representerar. Även annan forskning har 
visat hur unga på gränsen till vuxenlivet tenderar att se ljust på sin 
framtid (se t.ex. Kåks, 2007; Wyn & White, 2000). Johanna Wyn och 
Rob White (2000) betonar särskilt paradoxen i att unga vuxna i dagens 
samhälle, trots den strukturella utsatthet som drabbar hela denna 
åldersgrupp, ändå tycks ha en övervägande optimistisk framtidssyn – 
något som författarna menar kan bero på att de unga själva inte 
betraktar den osäkra och ofta väldigt utdragna etableringsperiod de 
befinner sig i som särskilt exceptionell.    

“Thus, the young people in the Life Patterns project can nevertheless 
remain overwhelmingly positive about their situations, even though by 
age 25, only two thirds have managed to gain full-time employment, 
and only a third are employed in the area that they are qualified to 
work in. They simply do not expect anything different.” (a.a., s. 170) 

Det positiva framtidsperspektiv som kan urskiljas hos de unga i min 
studie kan, mot bakgrund av denna mer generella förståelse, också 
betraktas som en konsekvens av den (historiskt och kulturellt specifika) 
biografiska position de befinner sig i, en position som tycks borga för 
en föreställning om framtiden som ett oskrivet blad med flera möjliga 
vägar att följa – ett slags vuxenlivets smekmånad. 
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10. Vägar mot nya hemmatillhörigheter 

Ett viktigt syfte med avhandlingen är att nå en djupare förståelse för de 
processer varigenom barn och unga i samhällsvård finner vägar genom 
skolan och den sociala barnavården – mot ett liv som självständiga 
unga vuxna. Mer specificerat handlar avhandlingen om utsatta barn 
och ungdomars strävan efter att förstå sig själva och sina liv; om den 
betydelse detta har för deras sätt att hantera den utsatthet de lever med; 
om skolan och samhällsvården som arenor där de ungas hanterande av 
utsatthet både kan underlättas och försvåras; och om hur de unga, i den 
process det innebär att bli vuxen, förhåller sig till sina erfarenheter av 
utsatthet under barndomen. 

I de tidigare empiriska kapitlen har mitt perspektiv varit erfarenhets-
nära – fokus har legat på de enskilda livsberättelserna och på de 
erfarenheter och det förståelsearbete som berättelserna ger uttryck för. 
I det här avslutande kapitlet vidgar jag perspektivet, dels genom att 
lyfta fram och närmare diskutera de teoretiska begrepp som analysen 
har gett upphov till, dels genom att relatera studiens resultat till 
tidigare forskning. Avhandlingen knyter an till ett kunskapsområde 
som handlar om samhällsvårdade barn och ungdomars skolsituation 
och utbildning, samt om hur dessa frågor står i relation till de ungas 
etablering i samhället som vuxna. En genomgång av tidigare studier 
inom detta område pekar mot en övergipande ”forskningsberättelse”, 
där den bärande röda tråden rör sig kring ett resonemang om skolans 
och utbildningens möjligheter att fungera som skydd för unga som 
lever under utsatta hemförhållanden. Inledningsvis skisserar jag i detta 
kapitel grunddragen i denna berättelse (som mer ingående har presenterats 
i kapitel två). Därefter ger jag en mer fördjupad beskrivning av de 
teoretiska begrepp – hemmatillhörighet och förståelsearbete – som jag 
har myntat under analysarbetet och som kan betraktas som studiens 
centrala teoretiska bidrag. Slutligen riktar jag återigen fokus mot 
empirin och lyfter (med hjälp av de teoretiska begreppen) fram studiens 
viktigaste empiriska bidrag. På så vis skriver jag också in min egen studie 
i den övergripande forskningsberättelsen om skola, utbildning och 
vuxenblivande för barn och unga i samhällsvård. Innan jag på detta 
sätt fördjupar mig i ett mer utförligt resonemang om studiens resultat, 
presenterar jag här kortfattat mina viktigaste slutsatser: 
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- Skolan, hemmet och samhällsvården framstår som en komplex 
helhet i de ungas vardag, vilket innebär att utsatthet inom en av 
dessa vardagspraktiker tenderar att föras vidare till de andra – i 
ett mönster av överförd utsatthet. Insikten om att skola, hem och 
samhällsvård utgör en helhet för de unga innebär också att ett 
samhällsingripande alltid bör spänna över alla dessa praktiker. 

- Livsberättelserna synliggör de ungas kamp för att undkomma de 
olika typer av utsatthet som de möter. I denna kamp strävar de 
unga efter hemmatillhörighet (känslan av att ”höra hemma” i en 
socialt delad verklighet) och efter egenkontroll (möjligheten att 
själv få råda över sitt liv och sin självidentitet). 

- En hemmatillhörighet förutsätter ett aktivt förståelsearbete från de 
ungas sida, det vill säga ett kontinuerligt tolkningsarbete varigenom 
de unga knyter ihop förståelsen av sig själva, sina liv och sina 
socialt delade hemmatillhörigheter. I detta förståelsearbete kan även 
nya hemmatillhörigheter etableras, genom att de unga biografiskt 
fogar samman nya vardagsvärldar med tidigare erfarenheter och 
med föreställningar om framtiden. 

Analysens röda tråd och centrala begrepp 

I likhet med annan forskning visar min studie hur skolan för unga i 
samhällsvård både kan fungera som en viktig hemmatillhörighet under 
perioder av turbulens i den vardagliga boendemiljön, och som en 
möjlighet att genom utbildning finna vägar mot en bättre framtid (jmf 
Gilligan, 1998, 2001; Höjer et al., 2011b; Jackson & Cameron, 2011). 
På ett liknande sätt tycks etableringen i vuxenlivet i bästa fall kunna 
erbjuda en väg ut ur en vardag med komplicerade familjerelationer och 
upprepade diskontinuiteter (jmf Höjer & Sjöblom, 2011; Höjer et al., 
2011b; Masten et al., 2004). Sammantaget pekar detta mot att skol-
tillvaron, och så småningom även vuxenlivet, kan betraktas som arenor 
med en särskild potential att i viss mån kompensera för den utsatthet 
som är karakteristisk för barn och unga i samhällsvård. I detta avseende 
knyter avhandlingen an till den resiliencetradition som sätter fokus på 
hur man kan förstå att barn och ungdomar som växer upp under 
särskilt utsatta villkor, i så hög grad ändå ”klarar sig bra”. Inom denna 
forskningstradition har framförallt skolan, men till viss del även 
vuxenblivandet, lyfts fram som möjliga källor till resilience47 (se t.ex. 
Masten et al., 2004; Werner & Smith, 2003). I min studie utgår jag 
inte i första hand från ett intresse för resilience som ett mått på social 

                                                
47 Resilience kan på svenska översättas med motståndskraft, återhämtningsförmåga eller 
skydd. Se kapitel två för en mer utförlig beskrivning av resiliencebegreppet. 
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anpassning. Istället sätter jag fokus på hur dynamiken av skydd och 
risker kan förstås ur ett aktörsperspektiv samt på hur de ungas egna 
bidrag till dessa processer ser ut. På så sätt knyter jag även här an till 
frågan om hur de unga själva hanterar den utsatthet de befinner sig i. 

Samtidigt som både skoltillvaron och vuxenblivandet alltså uppvisar 
en särskild potential att fungera skyddande, visar både min studie och 
annan forskning hur skoltillvaron och vuxenblivandet i praktiken ofta 
tycks bidra till att ytterligare förstärka, snarare än att skydda mot, en 
grundläggande utsatthet i samhällsvårdade barn och ungdomars liv. 
Unga som lämnar samhällsvården står som regel inför särskilda ut-
maningar när det gäller möjligheten att etablera sig på arbets- och 
bostadsmarknaden, och deras sociala och ekonomiska villkor skiljer sig 
i hög grad från vad som gäller för majoriteten av unga vuxna i dagens 
västerländska samhälle (Höjer & Sjöblom, 2009, 2010; Stein, 2006; 
Wade, 2008). Medan trenden generellt sett går mot en förlängd 
ungdomstid med varierande jojo-transitioner, är de unga som lämnar 
samhällsvården istället hänvisade till ett ”omedelbart vuxenblivande” 
(Stein, 2006), där de ofta redan i övre tonåren förväntas stå på egna 
ben som självständiga unga vuxna. Förutom ett bristande stöd från 
vuxenvärlden står många av de unga som lämnar samhällsvården också 
utan en grundläggande utbildning. En ny rapport visar att 14 % av 
dem som har varit placerade i samhällsvård i Sverige inte går färdigt 
grundskolan, att hela 60 % inte avslutar sin gymnasieutbildning, och 
att de som ändå avslutar sina studier genomgående går ut med lägre 
betyg än riksgenomsnittet (Höjer et al., 2011a). Flera studier pekar 
också på hur utsatthet i hemmet i själva verket ofta sammanfaller med 
utsatthet i skolan; många barn och ungdomar som är placerade i 
samhällsvård berättar exempelvis om erfarenheter av mobbning eller 
annan diskriminerande behandling i skolan (se t.ex. Andersson, 1999, 
2008; Dearden, 2004; Fletcher, 1993; Höjer et al., 2011b; Lagerlöf, 
kommande). Den kartläggande aktstudie som presenteras i kapitel fem 
visar också att en omfattande skolproblematik är vanlig bland de 
ungdomar som placeras i samhällsvård, vid sidan av den problematik 
som ligger till grund för placeringen. Med detta i åtanke riktar 
avhandlingen ett intresse inte enbart mot skolans och vuxenblivandets 
potential att skydda, utan också mot de ytterligare risker som de ungas 
vägar genom skola och samhällsvård kan föra med sig.  

Hemmatillhörighet 

En nyckel till skolans, samhällsvårdens och vuxenblivandets skyddande 
potential tycks ligga i huruvida dessa arenor för de unga lyckas erbjuda 
utrymmen för hemmatillhörighet. Begreppet hemmatillhörighet har jag 
myntat för att sätta ord på den speciella tillhörighetserfarenhet som 
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framträder i de ungas livsberättelser, och som tycks vara knuten till den 
trygghet och de positiva möjligheter det för med sig att ”höra hemma” 
i en förgivettagen vardagsvärld. Hemmatillhörighetsbegreppet har sin 
viktigaste bakgrund i de teorier som betonar hur människor tillsammans 
konstruerar socialt förankrade och förgivettagna vardagsvärldar, 
exempelvis i sin familj (jmf Berger & Luckmann, 1966; Bäck-Wiklund, 
2001; Giddens, 1997). I dessa vardagsvärldar utvecklar individen vanligen 
tillit till andra, och där läggs också grunden för en självidentitet 
(Giddens, 1997). En hemmatillhörighet kan på så sätt i bästa fall 
fungera som en garant för trygghet och kontinuitet även när livet i 
övrigt erbjuder stora utmaningar. Etablerandet av hemmatillhörigheter 
kan också betraktas som en viktig aspekt av barn och ungdomars 
socialisation, det vill säga den process varigenom den enskilda människan 
successivt internaliserar de förgivettagna vardagsvärldar som hon deltar 
i (jmf Berger & Luckmann, 1966). I min studie betraktar jag dessa 
socialisationsprocesser som interaktiva48 och kontextbundna. Jag menar 
också att en människa samtidigt kan tillhöra (och därmed också 
navigera mellan) flera olika hemmatillhörigheter (jmf Giddens, 1997; 
Ungar, 2001, 2004a). I hög grad är det just ett sådant navigerande mellan 
och hanterande av flera kompletterande (men inte sällan motstridiga) 
hemmatillhörigheter, som framträder som ett av de mest intressanta 
mönstren i de livsberättelser jag har studerat. 

En hemmatillhörighet kan betraktas som upprätthållen av både yttre 
och inre dimensioner. De yttre dimensionerna kan förstås som grundade 
bland annat i de praktiker som individen deltar i (jmf Bäck-Wiklund, 
2001; Morgan, 1996). En praktik kan sägas bestå av de rutiner som 
människor i varje specifikt sammanhang tillsammans konstruerar och 
upprätthåller genom repetitiva handlingar (Morgan, 1996). Bäck-Wiklund 
(2001) för ett särskilt resonemang om den vardagliga process genom 
vilken människor i en familj tillsammans skapar rutiner, det vill säga de 
”enkla repetitiva handlingar som sammantaget formar vardagen till en 
känd och förutsägbar tillvaro – en familjelivets vardagspraktik” (a.a., s. 
45). De som delar erfarenheterna av en vardagspraktik delar således inte 
bara en ömsesidig relation utan också ett socialt förankrat perspektiv 
på verkligheten. Hemmatillhörighetens inre dimensioner bygger i grunden 
vidare på den socialt delade verklighet som konstrueras och upprätthålls 
genom vardagspraktiker, men den handlar också om hur individen i 

                                                
48 Med antagandet om socialisationsprocessen som interaktiv knyter jag an till den 
argumentation kring socialisationsbegreppet som har växt fram inom (den nya) 
barndomssociologin. Denna teoribildning för fram ståndpunkten att barn inte passivt 
socialiseras in i ett redan befintligt samhällsystem, utan att de snarare – som aktiva 
sociala aktörer – interaktivt socialiserar sig in i (och därmed också själva påverkar) det 
samhällssystem som de är en del av (se t.ex. Corsaro, 2005; Denick, 1999; Gallagher, 
2006; James, Jenks & Prout, 1998; Lee, 2001). 
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nästa steg fogar ihop denna delade sociala verklighet till en personligt 
meningsfull berättelse om sitt eget liv. 

Samhällsvård av barn och ungdomar kan i många fall betraktas som 
ett försök att (genom en placering i ett annat hem) erbjuda de unga nya 
och tryggare hemmatillhörigheter. Som vi har sett i de fem livs-
berättelserna tycks både skolan och det nya hemmet i vissa fall ha 
kommit att fungera som kompletterande hemmatillhörigheter för de 
unga, vid sidan av (eller istället för) en bristfällig hemmatillhörighet i 
ursprungsfamiljen. Denna möjlighet att komplettera sin tillvaro med 
flera viktiga hemmatillhörigheter framstår som en nyckel till förståelsen 
av hur både skoltillvaron och samhällsvården i vissa fall kan fungera 
som ett skydd mot utsatthet i hemmet. Samtidigt innebär en sådan 
komplex dynamik av flera kompletterande hemmatillhörigheter också 
en särskild utmaning, en utmaning som består i att de unga här har att 
förhålla sig till flera olika vardagspraktiker som alla hålls samman av 
sina särskilda rutiner (jmf Egelund & Jacobsen, 2009). 

I analysen av livsberättelserna har jag kunnat urskilja två olika 
tillhörighetsdimensioner (sociala och institutionella), som är särskilt 
framträdande i de ungas berättelser om sina skolerfarenheter. Båda 
dessa dimensioner tycks utgöra något av en förutsättning för att kunna 
etablera hemmatillhörighet i en så pass institutionell praktik som skolan. 
Med en institutionell praktik menar jag här en vardagspraktik som inte 
enbart är lokalt situerad utan som också bygger på mer samhälls-
övergripande (institutionaliserade) förgivettaganden, exempelvis om 
läroplanen eller om elevers och lärares roller och inbördes relationer49. I 
kapitel sex visade jag, med utgångspunkt i Annas berättelser om 
upptäckten av att hennes liv inte var normalt, hur hemmatillhörigheten 
i skolan för henne tycks ha varit svår att upprätthålla i kombination 
med självidentiteten som socialt utsatt50. Anna ger uttryck för hur 
denna identitet också innebar svårigheter för henne att finna en social 
gemenskap hos de elever som fortfarande ”hörde hemma” i skolans 
värld. Sådana erfarenheter av personliga relationer till andra individer 
(eller grupper av individer) i skolmiljön har jag alltså valt att kalla för 
sociala tillhörigheter i skolan, till skillnad från den institutionella 

                                                
49 Här bör betonas att flera av de praktiker som vi rör oss i till vardags har denna typ av 
institutionella eller diskursiva drag. Detta gäller i allra högsta grad familjen, med trög-
rörliga samhällsövergripande förgivettaganden om vilka roller som ingår i en ”normal” 
familjesammansättning (jmf Bäck-Wiklund, 2001). Det gäller också samhällsvården med 
de ”bekymrande identiteter” (jmf Dreyer Espersen, 2010) och de föreställningar om 
behandlingsrelationen, som både klienter och personal har att förhålla sig till. Detsamma 
gäller naturligtvis, mer eller mindre, alla vardagspraktiker som är någorlunda beständiga 
(jmf Berger & Luckmann, 1966). 
50 En markering i texten med kursiv stil i samband med att jag presenterar empiriska 
exempel från de ungas livsberättelser, innebär här (precis som i de tidigare kapitlen) att 
jag återanvänder ord som de unga själva har använt sig av under våra intervjuer. 
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tillhörighet i skolans praktik som snarare handlar om erfarenheten av 
att förhålla sig till rollen som elev i skolsystemet och om förmågan att 
behärska och förstå de oskrivna regler och rutiner som råder i den mer 
övergripande skolpraktiken. Så har vi exempelvis sett hur Anna 
positionerar sig som en duktig och högpresterande elev (en positiv och 
integrerad elevroll) och därmed ger uttryck för en institutionell 
tillhörighet i skolan, medan Therese snarare intar en motsatt position 
när hon definierar sig själv som någon som aldrig har varit en 
skolmänniska. 

I livsberättelserna har ett särskilt mönster kunnat urskiljas när det 
gäller förutsättningarna för de unga att upprätthålla en känsla av 
hemmatillhörighet i en specifik vardagspraktik. Längre fram kommer 
jag att lyfta fram empiriska exempel på hur detta mönster synliggörs. 
Redan här vill jag dock kort nämna några av de förutsättningar som 
alltså framstår som centrala för upprätthållandet av hemmatillhörigheter, 
nämligen:  

- att individen möts av ett genuint personligt engagemang och 
finner möjligheter till samhörighet och identifikation med andra 

- att individen, i sitt förståelsearbete, kan integrera den aktuella 
hemmatillhörigheten i en övergripande självbiografisk berättelse 

- att individen erbjuds möjligheter till egenkontroll (som innefattar 
en känsla av kontroll både över sin livssituation och över sin 
självidentitet) 

- att individen tillerkänns kompetens (som både innefattar känslan 
av att vara bra på något och en erfarenhet av att det man är bra 
på uppskattas och värderas av andra) 

Förståelsearbete 

I studien har jag också myntat begreppet förståelsearbete, för att 
beskriva den tolkande process genom vilken individen knyter ihop sina 
skiftande erfarenheter och föreställningar, till en meningsfull och 
sammanhängande förståelse av sig själv och sitt eget liv. Flera studier 
har tidigare betonat hur en människas berättande om livet kan 
betraktas som en del av ett pågående identitetsarbete (se t.ex. Karlsson, 
2006; Mishler, 1999). Andra studier har särskilt pekat på hur det i 
berättandet också ryms ett biografiskt arbete, det vill säga en tolkande 
process varigenom individen förstår sig själv i relation till sin 
biografiska position, till sina erfarenheter från det förflutna, och till 
sina föreställningar om framtiden (se t.ex. Holstein & Gubrium, 2007). 
Med begreppet förståelsearbete vill jag markera att den process av 
meningsskapande kring det egna livet som jag intresserar mig för, inte 
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kan reduceras till identitet eller biografi, utan med nödvändighet 
innefattar en mängd olika tätt sammanvävda förståelseaspekter där 
både identitet och biografi framstår som centrala. Förståelsearbetet 
illustreras särskilt tydligt i det empiriska exempel som inledde kapitel 
sex och som handlar om hur Anna, i kraft av de relationer som har 
varit betydelsefulla för henne under olika perioder i livet, har byggt 
upp ett slags förråd av råd och vishet, som hon säger att hon kan 
plocka från senare i livet. Exemplet illustrerar hur de ungas socialt 
delade hemmatillhörigheter tycks kunna bidra till ett slags kluster av 
olika erfarenheter, som de unga sedan i varje ny situation kan plocka 
från för att (som Anna uttrycker det) göra sitt liv.  

Förståelsearbetet handlar i hög grad om att skapa kontinuitet i 
förståelsen av sig själv och sitt liv över tid, och om att kontinuerligt 
infoga nya erfarenheter i den övergripande självbiografiska berättelsen 
(jmf Giddens, 1997; Mishler, 2006; Patterson, 2002, 2008). Vid tiden 
för våra intervjuer befann sig studiens fem deltagare i vad man skulle 
kunna kalla för en biografisk brytpunkt mellan ungdom och vuxenliv. 
De stod inför utmaningen att finna en egen vuxenposition – mer eller 
mindre avklippta från de institutionella praktiker (samhällsvården och 
skolan) som under många år hade varit en viktig del i deras 
vardagsverklighet. Reiter (2003) för ett resonemang om hur unga i 
socialt utsatta positioner tycks ha, vad han kallar, ett förkortat 
tidsperspektiv – ett slags biografisk alienation som har att göra med att 
deras erfarenheter av utsatthet inte erbjuder någon tydlig riktning mot 
en önskad framtid. En utmaning som de unga står inför blir (med 
utgångspunkt i detta resonemang) att knyta ihop förståelsen av sina liv 
på ett sätt som trots allt kan erbjuda dem positiva framtidsföreställningar. 
Denna utmaning synliggörs även i de livsberättelser jag har studerat. 
Den tycks här bestå i att å ena sidan göra sig fri från en uppväxt präglad 
av konflikter, diskontinuiteter och ett beroende av en vuxenvärld som 
inte har kunnat säkra de ungas välmående (jmf Samuel & Pryce, 2008), 
och att å andra sidan – trots erfarenheterna från barndomens utsatthet 
– ändå skapa en kontinuitet i förståelsen av sig själv och sitt liv, en 
kontinuitet som sträcker sig från det förflutna, över nuet, och in i 
framtiden. Det förståelsearbete som de unga ägnar sig åt vid denna 
biografiska brytpunkt kan också beskrivas som ett självbiografiskt 
arbete, en tolkande process som handlar om att både bryta med och 
knyta an till tidigare erfarenheter – eller (annorlunda uttryckt) att 
använda sig av tidigare erfarenheter för att konstruera en berättelse som 
både ger svar på frågan om vem jag är och vilket liv som är mitt, och 
som erbjuder möjligheter att välja riktning mot framtiden. 

En viktig poäng i mitt resonemang är att förståelsearbetet ger de 
unga vissa förutsättningar att tolka vardagsverkligheten på sitt eget sätt 
(inom de ramar som deras socialt förankrade hemmatillhörigheter 
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tillåter). Det faktum att vi som individer samtidigt kan ha flera olika 
hemmatillhörigheter innebär också att vi i viss mån strategiskt kan 
navigera mellan dem, exempelvis i syfte att upprätthålla en positiv 
självbild eller en upplevelse av personlig kontroll. Det är också detta 
som både Bottrell (2009) och Ungar (2001; 2004a; 2004b) poängterar 
när de argumenterar för att vissa till synes destruktiva beteenden hos 
utsatta ungdomar, för de unga själva snarare kan fungera som ett sätt 
att bevara kontrollen över sin livssituation eller att upprätthålla en 
positiv självidentitet. I analysen av de ungas livsberättelser ges flera 
exempel på ett sådant navigerande mellan hemmatillhörigheter, och 
här bekräftas bilden av att navigerandet i viss mån tycks styras just av 
vilka (tillgängliga) hemmatillhörigheter som just då erbjuder störst 
möjligheter till egenkontroll – ett begrepp som jag i analysen använder 
för att beskriva den strävan efter kontroll, både över sin livssituation och 
över sin självidentitet, som de unga ger uttryck för i sina livsberättelser. 
Här vill jag betona att dessa båda aspekter av egenkontrollen (över 
situationen och över identiteten) i regel framstår som tätt sammanvävda, 
detta eftersom en människas förståelse av sig själv ofrånkomligen 
hänger ihop med vilka aktiviteter hon engagerar sig i och vilka 
vardagspraktiker hon tillhör (jmf Goffman, 1973).  

Livsberättelserna visar att de unga kontinuerligt tycks navigera mot 
hemmatillhörigheter som erbjuder egenkontroll i nuet, men att de 
också tycks sträva efter öppningar mot egenkontroll i framtiden, det 
vill säga att finna strategier för att vidga sina framtida möjligheter. En 
strategi tycks bland annat vara att undvika alltför konkreta framtidsplaner 
för att på så sätt hålla många vägar öppna. I de ungas livsberättelser 
tillskrivs utbildningen en central betydelse för sådana vidgade framtids-
möjligheter. Med en gymnasieutbildning är det lättare att få jobb 
(Kristian och Therese); med rätt gymnasieutbildning kan man både 
göra yrkeskarriär direkt efter gymnasiet och hålla möjligheten öppen 
för vidare studier (Johanna och Magnus); och med en högskoleutbildning 
vidgas möjligheterna för att välja sitt liv (Anna). Men vad som också 
framstår som centralt för den framtida egenkontrollen är i vilken 
utsträckning de unga kan föreställa sig själva i olika roller, i olika 
världar, i olika hemmatillhörigheter. Även den framtida egenkontrollen 
är på så sätt tydligt förankrad i de ungas förståelsearbete.  
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Hemmatillhörigheter i en utsatt uppväxt 

På ett generellt plan handlar min studie om den mångfacetterade 
utsatthet som samhällsvårdade unga lever med samt om de ungas 
strategier för att hantera denna utsatthet. I studien framstår de ungas 
vardag i skola, familj och samhällsvård som tätt sammanvävda. 
Utsattheten i deras liv tycks i och med detta ha en tendens att röra sig 
mellan dessa vardagspraktiker i, vad man skulle kunna kalla för, ett 
mönster av överförd utsatthet. Studien belyser bland annat de ungas 
kamp för att upprätthålla distansen till denna utsatthet. I denna kamp 
spelar förståelsearbetet en viktig roll, och livsberättelserna synliggör 
hur de unga kontinuerligt tycks navigera mot de hemmatillhörigheter 
som erbjuder bäst förutsättningar för egenkontroll och för en kontinuitet 
i deras förståelse av sig själva och sina liv.  

I det här avsnittet kommer jag först att sammanfatta några viktiga 
aspekter av den utsatthet som karakteriserar livet för barn och unga i 
samhällsvård. Därefter diskuterar jag de mönster som tyder på att 
skolan och samhällsvården, sin ambition att kompensera till trots, på 
många sätt snarare riskerar att bidra just till en ny (överförd) utsatthet. 
Slutligen lyfter jag fram exempel på hur de ungas utsatthet på vissa sätt 
ändå tycks kunna brytas. Jag intresserar mig här dels för vad som 
öppnar möjligheter för de unga att finna hemmatillhörigheter innanför 
skolans och samhällsvårdens ramar, dels för hur vuxenblivandet så 
småningom öppnar för hemmatillhörigheter som är fristående från 
både skola, ursprungsfamilj och samhällsvård, men som fortfarande 
rör sig inom ramen för vad som kan betraktas som ett etablerat 
”normalsamhälle”.  

En utsatt uppväxt 

Den empiri som ligger till grund för avhandlingen ger inte mycket 
information om de specifika studiedeltagarnas hemförhållanden eller 
relationer till nära anhöriga, och den (begränsade) information som 
ändå finns om detta i fallstudierna har jag av etiska skäl valt att 
behandla med försiktighet51. På en mer generell nivå kan både min 
empiri och tidigare forskning ändå ge en förståelse för den vidd av 
utsatthet som den här gruppen av unga ofta befinner sig i, både i sina 
ursprungliga hemmiljöer, i samhällets vård och i skolan. 

Den aktstudie som presenteras i kapitel fem (där socialtjänstakter för 
87 ungdomar i samhällsvård har studerats) visar att en majoritet av de 
unga i första hand placerades antingen på grund av en egen psykosocial 
problematik eller på grund av konflikter mellan den unga och någon av 

                                                
51 Se kapitel fyra för en diskussion kring detta ställningstagande. 



 240 

hans eller hennes vårdnadshavare, medan endast en liten del i första 
hand placerades på grund av bristande omsorg eller övergrepp i 
hemmet – ett mönster som också överensstämmer med annan forskning 
om barn och ungas placeringar i samhällsvård (se t.ex. Vinnerljung et 
al., 2001; Wiklund, 2006; Östberg, 2010). De fem ungdomar som även 
ingår i fallstudierna kan på ett sätt betraktas som representativa för 
detta mönster då det bland dem bara fanns en som var placerad enbart 
på grund av bristande hemförhållanden. Samtidigt skiljer de ut sig på 
så sätt att ingen av dem heller placerades enbart på grund av ett eget 
beteende – det fanns hos alla fem någon typ av (uttalad) familje-
problematik i botten, antingen i form av föräldrarnas psykosociala 
svårigheter eller i form av att det förekom djupgående konflikter mellan 
olika familjemedlemmar och att detta i sig motiverade en placering av 
den unga utanför hemmet. På så sätt kan alla fallstudieungdomarnas 
hemmatillhörighet i ursprungsfamiljen i någon mån betraktas som 
problematisk, vilket i sin tur kan sägas skapa en särskild typ av 
grundläggande utsatthet i deras liv. 

Aktstudien visar vidare att en omfattande skolproblematik var vanlig 
hos de 87 ungdomarna redan före deras placeringar i samhällsvård. 
Med tanke på den betydelse som utbildningen har för en framtida 
etablering i vuxenlivet (Vinnerljung, 2010) och den socialiserande 
funktion som skolan generellt har i barn och ungdomars liv (James, 
Jenks & Prout, 1998; Lee, 2001; Willis, 1977), kan även en omfattande 
skolproblematik betraktas som en särskild typ av utsatthet. Den 
komplexa bild av de ungas skolerfarenheter som växer fram i fall-
studierna, tyder på flera olika förklaringar till att skolproblematiken 
för den här gruppen tenderar att vara så omfattande (ett resonemang 
som jag återkommer till längre fram). En förklaring tycks hänga 
samman just med den konkreta utsatthet i hemmiljön som de unga 
lever med – en utsatthet som bland annat består i ett bristande stöd i 
skolarbetet, i att deras egen eller familjens psykosociala problematik 
för med sig svårigheter att fokusera på skolarbetet, eller i mönster av 
upprepade diskontinuiteter i skolan även före placeringstillfället (jmf 
Höjer et al., 2011b).  

Ytterligare ett framträdande mönster i aktstudien är hur de unga, i 
samband med placeringen, ofta drabbas av diskontinuiteter även i sin 
skolsituation – något man skulle kunna kalla för ett mönster av parallella 
diskontinuiteter. Både fallstudierna och aktstudien tyder dessutom på 
att diskontinuiteter (i både hem och skola) är fortsatt vanliga under 
tiden som de unga är placerade. Detta mönster av diskontinuiteter är 
något som även Höjer med flera (2011b) beskriver som en särskilt fram-
trädande typ av utsatthet för den här gruppen. Utöver de diskontinuiteter 
under placeringstiden som synliggörs i min studie, visar Höjer med flera 
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hur sådana diskontinuiteter ofta tycks utgöra ett karakteristiskt mönster 
för hela uppväxten, även innan en placering i samhällsvård. 

”Life was more than anything else unstable. As their parents (mothers) 
had low education and other difficulties to get their life together, the 
families often had to change house or location or country many times. 
That meant new neighbourhoods, new preschools or schools and often 
another bad experience of being out of place, not fitting in. The children 
very seldom knew why they had to move and some of them still find it 
difficult to attach to new friends. They became loners and several describe 
heavy experience of bullying. […] Some of the children had the same 
experience of rootlessness later on as foster children. They moved 
between foster homes and schools and never had the opportunity to be 
firmly established anywhere. Just a few stayed in the same place with 
their birth family or foster family” (a.a., s. 91). 

Höjer med flera (2011b) betonar också hur utsattheten för samhälls-
vårdade barn och ungdomar framstår som mångfasetterad – hur den rör 
sig på flera nivåer som både har att göra med de ungas inre sårbarhet 
och om en exponering för yttre omständigheter så som fattigdom, 
upprepade diskontinuiteter eller försummelse och övergrepp från 
vuxenvärlden. En mängd forskning bekräftar bilden av den här gruppens 
mångfasetterade utsatthet, och flera studier pekar på hur utsattheten i 
viss mån tenderar att kvarstå även efter det att de unga har placerats i 
samhällsvård (se t.ex. Egelund & Jacobsen, 2009; Fletcher-Campbell, 
1997; Harker et al., 2003, 2004; Höjer et al., 2011b; Stein, 2001). Med 
detta i åtanke är det på sin plats att även nämna den uppmärksammade 
vanvårdsutredningen (SOU 2009:99) samt den uppföljande 
upprättelseutredningen (SOU 2011:9), som särskilt lyfter upp de fall 
där samhällsvårdade barn och ungdomar har utsatts för övergrepp eller 
försummelser under den tid som de har varit placerade. Dessa 
utredningar berör i första hand fall från den senare delen av 1900-talet, 
men i upprättelseutredningen finns också en genomgång av vad vi vet 
om nutida förhållanden, och här pekar utredarna på att det även idag 
finns påtagliga brister i samhällets ansvar för och uppföljning av de 
barn som placeras i samhällsvård. Även om de fall där det förekommer 
regelrätt vanvård sannolikt är (förhållandevis) få, både bland historiska 
och aktuella placeringar, kan de fall som förekommer ändå betraktas 
som anmärkningsvärda. I upprättelseutredningen fastslår utredarna 
särskilt att: 

”samhällets oförmåga eller underlåtenhet att skydda de barn man 
omhändertagit strider mot mänskliga rättigheter och barns rätt till skydd, 
som de kommer till uttryck i barnkonventionen och andra internationella 
dokument, som Sverige anslutit sig till” (SOU 2011:9, s. 14). 

Det är viktigt att påpeka att den utsatthet som de unga har att hantera 
rör sig på flera nivåer. Det jag hittills har beskrivit handlar (i första 



 242 

hand) om en utsatthet som kan relateras till yttre villkor i de ungas liv: 
den utsatthet i ursprungsfamiljen som låg till grund för placeringen, de 
diskontinuiteter i viktiga vardagssammanhang som karakteriserar deras 
uppväxt både före och under placeringen i samhällsvård, och den 
utmaning det innebär att förhålla sig till och navigera mellan komplexa 
vävar av hemmatillhörigheter. Slutligen skulle jag här vilja belysa 
ytterligare en utsatthetsdimension som framförallt synliggörs i livs-
berättelserna. Det handlar om en utsatthet som är knuten till den typ 
av diskursiva berättelser som jag skriver om i kapitel tre, det vill säga 
de förgivettagna socialt delade föreställningar som råder på en mer 
övergripande samhällsnivå. Barn och unga i samhällsvård befinner sig 
på många sätt i en position som särskiljer dem från de förgivettagna 
roller som ryms exempelvis i våra föreställningar om familjen (jmf 
Stein, 2001) eller om en normalbiografi (jmf Heggli, 2004; Holstein & 
Gubrium, 2007; Närvinen & Näsman, 2007). Denna särskildhet tycks 
också skapa en speciell typ av diskursiv utsatthet, det vill säga en 
utsatthet som ligger i de ungas erfarenheter av att vara annorlunda eller 
av att inte kunna identifiera sig med de förväntade roller som står till 
deras förfogande. Här är det på sin plats att betona att de vardags-
praktiker som upprätthålls i skolan, familjen och samhällsvården i en 
mening också är att betrakta som institutionella praktiker (jmf Gruber, 
2007), präglade inte enbart av de aktuella deltagarnas vardagliga 
interaktion, utan också av en mer samhällsövergripande (diskursiv eller 
institutionell) föreställning om vad skolan, familjen och samhällsvården 
är. Flera tidigare studier visar hur samhällsvårdade barn och ungdomar 
själva lägger stor vikt just vid att finna sammanhang som tonar ner 
deras erfarenheter av att inte vara som andra, och som istället erbjuder 
dem möjligheter till en känsla av normalitet (se t.ex. Harker et al., 
2003; Hedin et al., 2010; Martin & Jackson, 2002). Skolan kan ha en 
potential att fungera som en sådan arena, men den kan lika gärna 
fungera som ytterligare en förstärkare av den diskursiva utsatthet som 
samhällsvårdade barn och ungdomar befinner sig i (jmf Stein, 2001). 
En diskursiv utsatthet är naturligtvis inte unik för dem som placeras i 
samhällsvård utan kan betraktas som typisk även för andra grupper av 
socialt utsatta barn och unga. I de livsberättelser jag har studerat 
synliggörs också hur en sådan utsatthet (framförallt i relation till 
skolans praktik) framstår som vanlig både under perioder då de unga 
bodde hos sina ursprungsfamiljer och under perioder då de var 
placerade i samhällsvård. 
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Ny utsatthet i skola och samhällsvård 

Samhällsvårdens uppgift kan (i stor utsträckning) sägas gå ut på att 
bryta utsattheten i de ungas vardag, en uppgift som i viss mån också torde 
handla om att kompensera för de ungas bristande eller problematiska 
hemmatillhörigheter i ursprungsfamiljen. Skolans uppgift är i första 
hand att tillhandahålla utbildning, men inom ramen för skolans uppdrag 
ryms också ett vidare socialiseringsperspektiv som bland annat går ut 
på att förbereda eleverna för ett framtida deltagande i samhället. Ett 
viktigt inslag i detta är just att främja alla barns rätt till en likvärdig 
utbildning oberoende av hur deras hemförhållanden ser ut (Backlund, 
2007; Högdin, 2007). Även skolan kan därför sägas bära ett 
kompenserande ansvar för de barn och ungdomar som lever under 
sådana (särskilt utsatta) hemförhållanden att det riskerar att försämra 
deras möjligheter till utbildning. Trots detta ser vi alltså hur både 
samhällsvården och skoltillvaron i sig kan föra med sig ytterligare 
utsatthet i de ungas liv. Med hjälp av exempel från (i första hand) de 
fem fallstudierna kommer jag här att föra ett resonemang kring hur 
dessa nya utsatthetsprocesser, som alltså är knutna till de ungas vardag 
i samhällsvård och skola, kan se ut.  

Innan jag går närmare in på de fem fallen skulle jag vilja återvända 
till några av de mönster som framträder i aktstudien. Aktstudien visar 
alltså att en skolproblematik ofta tycks vara etablerad hos de unga 
redan innan de placeras i samhällsvård. Med detta i åtanke är det 
särskilt intressant att också titta på i vilken utsträckning de ungas 
skolsituation beaktas i de planer som socialtjästen ställer upp för deras 
tid i samhällets vård. För de ungdomar som vid placeringstillfället hade 
en till synes välfungerande eller oproblematisk skolsituation fanns det 
som regel ganska utförliga planer i akterna för hur skolgången skulle 
organiseras under placeringstiden. I vissa fall fanns det för dessa 
ungdomar också uttryckliga mål för vad de skulle uppnå i skolan, 
exempelvis i form av betyg eller avklarade studier. För de ungdomar 
där det i akten fanns uppgifter om en (ofta ganska omfattande) 
skolproblematik såg situationen annorlunda ut; här var det betydligt 
vanligare (än för dem med en mer välfungerande skoltillvaro) att det 
helt och hållet saknades planer för hur skolsituationen skulle se ut 
under placeringen. De här ungdomarnas redan utsatta skolsituation 
tycks alltså mer eller mindre ha lämnats därhän i socialtjänstens 
planering av den insats som i många fall syftar till att just kompensera 
för utsattheten i deras vardag. Flera tidigare studier har också visat hur 
socialtjänsten tenderar att sätta de ungas skolsituation i andra hand, 
och hur en eventuell skolproblematik (en utsatthet i skolan) ofta 
betraktas som någonting att ta i itu med längre fram, efter det att 
övriga psykosociala svårigheter har nått en lösning (se t.ex. Egelund & 
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Hestbæk, 2003; Martin & Jackson, 2002). Samtidigt betonas i dessa 
studier också hur en positiv skoltillvaro i bästa fall kan bidra till att 
tona ned effekten av andra psykosociala problem i de ungas liv. Min 
studie ger ytterligare tyngd för detta resonemang. Fallstudiernas 
aktörsperspektiv bidrar till att synliggöra hur skolan och samhällsvården, 
även om de rent organisatoriskt fungerar som två separata verksamheter, 
inte går att skilja åt i de ungas vardag eller i deras förståelse av sig 
själva och sina liv. Studien visar hur de ungas utsatthet på så sätt 
tenderar att röra sig mellan de olika vardagspraktiker som de är en del 
av – vilket alltså pekar mot att graden av utsatthet i skolan också torde 
påverka deras vardag i den aktuella boendemiljön, och vice versa. I det 
följande kommer jag särskilt att fokusera på hur dessa mönster av 
överförd utsatthet synliggörs i de ungas livsberättelser. Jag kommer 
också att visa hur även positiva vändpunkter och erfarenheter av 
hemmatillhörighet på ett liknande sätt tycks kunna överföras mellan 
olika vardagspraktiker, och hur detta i sin tur kan skapa nya hemma-
tillhörighetsmöjligheter för de unga. 

Den mest påtagliga utsatthet som framträder i livsberättelserna har 
att göra med de kedjor av upprepade diskontinuiteter som en placering 
i samhällsvård riskerar att föra med sig. En central aspekt i detta 
diskontinuitetsmönster är att de unga i hög grad tycks sakna kontroll 
över vilka hemmatillhörigheter som finns tillgängliga för dem i längden. 
Aktstudien visar att upprepade diskontinuiteter i både hem och skola är 
vanliga för ungdomar som placeras i samhällsvård, och i livsberättelserna 
finns flera exempel på hur både de ungas placeringar och deras skolgång 
bryter samman – mer eller mindre utanför deras kontroll. Sådana 
sammanbrott innebär samtidigt att dörren till en (tidigare tillgänglig) 
hemmatillhörighet ofta på ett ganska abrupt sätt slås igen. I de ungas 
livsberättelser förmedlas bitvis en bild av deras hemmatillhörigheter 
under uppväxten som ständigt hotade – just därför att de inte har 
någon egen kontroll över dem. Detta hot är något som särskilt Magnus 
ger uttryck för i sin längtan efter att bli betrodd med en egen lägenhet, 
en längtan som tycks grunda sig i oron över att något kan hända, så att 
han som vanligt ska behöva flytta.  

Att leva under ett ständigt hot om att hemmatillhörigheter kan bryta 
samman kan också tänkas leda till en ovilja att anta erbjudanden om 
nya hemmatillhörigheter, något som bland annat illustreras i Therese 
berättelser om ständiga (självvalda) uppbrott från nya hem och skolor. 
Det motstånd mot att etablera nya hemmatillhörigheter, som kan anas 
i Therese livsberättelse, skulle kunna förstås som en konsekvens av den 
särskilda typ av emotionell utsatthet som Samuel och Pryce (2008) 
beskriver. Samuel och Pryce menar att unga med stor erfarenhet av 
emotionell osäkerhet och upprepade diskontinuiteter under uppväxten 
tenderar att undvika nya emotionella beroendeförhållanden – helt 
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enkelt för att på så sätt undvika risken för ytterligare utsatthet i nya 
personliga relationer. Att anta ett erbjudande om hemmatillhörighet 
innebär oundvikligen att man också i viss mån gör sig beroende av en 
specifik vardagspraktik och av de människor som befolkar den. Ur de 
ungas perspektiv – med de erfarenheter de bär med sig – kan en sådan 
hemmatillhörighet samtidigt framstå som en risk för ökad sårbarhet. 

Diskursiv utsatthet i mötet med skolans och samhällsvårdens praktik 

En särskild typ av utsatthet som synliggörs i de ungas livsberättelser är 
den som har att göra med erfarenheten av att inte passa in eller finna 
sig tillrätta i den vardagsvärld där de befinner sig. Denna utsatthetstyp, 
som jag kallar för diskursiv utsatthet, tycks skapa vissa hinder för de 
unga när det gäller möjligheten att etablera en hemmatillhörighet både 
i nya vårdmiljöer och i skolans normalvärld52.  

En stor del av tidigare forskning om samhällsvårdade ungas 
erfarenheter har lyft upp just känslan av att vara annorlunda (och 
knutet till detta en stark önskan om att istället få vara ”som alla 
andra”) som någonting centralt i de ungas erfarenheter av att vara 
placerade i samhällsvård (Harker et al., 2003; Hedin et al., 2010; 
Höjer et al., 2011b; Stein, 2001). I min studie framträder detta tema 
dels i Magnus starka önskan om att fortsätta vara placerad i sin 
utvidgade familj snarare än i ett ”främmande” familjehem, dels i Annas 
och Therese berättelser om de lojalitetskonflikter gentemot ursprungs-
familjen, som till viss del tycks ha präglat deras tid i samhällsvård. 
Anna berättar om hur hon hela tiden har dragits tillbaka till familjen 
och om hur svårt det har varit att satsa på sig själv när resten av 
familjen är kvar i det kaos som hon har lämnat. Therese berättar om 
svårigheten att finna sig tillrätta i en ny familjevardag när det redan 
finns en annan familj (hennes ”riktiga familj”) i vilken hon ger uttryck 
för att hon borde kunna finna sig till rätta. Dessa berättelser kan 
betraktas som typiska exempel på en diskursiv utsatthet, på så sätt att 
de individuella erfarenheterna av att vara annorlunda så tydligt knyter 
an till våra diskursiva berättelser om familjen. Att inte kunna 
upprätthålla en vardaglig hemmatillhörighet i ursprungsfamiljen tycks 
för de unga föra med sig en svårhanterlig känsla av att avvika från det 
förväntade – från hur de diskursiva berättelserna talar om för oss att 
våra liv borde se ut. 

Erfarenheter av diskursiv utsatthet synliggörs särskilt tydligt i de 
ungas berättelser om skolan. För Anna framstår hemmatillhörigheten i 

                                                
52 Naturligtvis skapar samhällsvården och skolan på andra sätt även förutsättningar för 
de unga att lyckas bättre i skolan, både när det gäller skolarbetet och när det gäller en 
social integrering i skolans värld, vilket i sin tur kan öka förutsättningen för att kunna 
betrakta sig själv som ”normal”) Detta återkommer jag till under rubriken 
vändpunkter mot nya hemmatillhörigheter i skola och samhällsvård. 
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skolan som någonting grundläggande, både i hennes förståelse av sig 
själv och i upprätthållandet av en kontinuitet i vardagen. Men denna 
hemmatillhörighet tycks ha fått sig en törn när Anna i de tidiga tonåren 
började jämföra sig själv och sin livssituation med andras. Anna 
berättar att hon vid denna tidpunkt upptäckte att hennes liv inte hade 
varit normalt och att hon i och med detta också fann det svårt att 
identifiera sig med de andra ”normala” eleverna i skolan. Istället 
beskriver Anna hur hon alltmer kom betrakta sig själv som annorlunda 
och socialt utsatt, och hur hon som en följd av detta började umgås med 
andra ungdomar som också hade det kärvigt. I Annas livsberättelse 
växer det fram en bild av hur upptäckten om det egna livets särskildhet 
innebar en diskontinuitet i hennes förståelse av sig själv. Annas nya 
självidentitet som socialt utsatt tycks ha stått i skarp kontrast till den 
sedan tidigare etablerade identiteten som högpresterande och duktig i 
skolan. Och hennes erfarenheter av särskildhet – att det egna livet inte 
kunde rymmas inom ramen för en ”normal uppväxt” – tycks ha skapat 
ett hinder för upprätthållandet av en hemmatillhörighet i ”det normala 
livet” i skolans värld. 

Annas berättelse synliggör på ett illustrativt sätt den svårighet det 
innebär att finna sig tillrätta i de diskursiva normalkategorier som barn 
och ungdomar möter i skolans praktik. Som en annan sida av detta 
fenomen synliggörs i de ungas livsberättelser samtidigt en svårighet att 
finna sig tillrätta i de problemkategorier som finns tillgängliga för 
samhällsvårdade ungdomar. Även det här blir synligt i Annas berättelse 
om upptäckten, där den mest slående utmaningen tycks handla om att 
hon inte finner någon identitetskategori som inrymmer hela hennes 
komplexa förståelse av sig själv (jmf Dreyer Espersen, 2010). Ett annat 
tydligt exempel på detta krav att förhålla sig till samhällsvårdens 
problemkategorier finns i Therese berättelser om en utdragen vistelse 
vid ett akut utredningshem. Therese berättar att hon blev kvar så länge 
i denna verksamhet för att de inte visste vad de skulle göra av mig, och 
hon förklarar detta just med att hon inte uppfyllde någon av de 
problemkategorier som socialtjänsten hade en färdig lösning för: det 
fanns ju liksom ingenting, jag var ingen kategori. 

För Anna tycks det alltså, i förhandlingen mellan olika identitets-
kategorier, ha uppstått en svårhanterlig motsättning mellan å ena sidan 
identitetspositionen som duktig skolelev (förankrad i skolans institu-
tionella praktik), å andra sidan identitetspositionen som utsatt ungdom 
(förankrad i hemmatillhörigheten i en kamratgrupp med liknande 
uppväxtvillkor). Jag skulle här vilja knyta an till Mishlers resonemang 
om subidentiteter (Mishler, 1999, 2006). Mishler lyfter fram idén om 
människans identitet som mångfasetterad, bestående av en mängd olika 
subidentiteter som över tid och i olika sammanhang formaliseras på 
olika sätt.  
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"Metaphorically, we speak – or sing – our selves as a chorus of voices, 
not just as a tenor or soprano soloist" (Mishler, 1999, s. 8).  

Resonemanget om subidentiteter kan även jämföras med Giddens 
resonemang om självets mångfasettering (Giddens 1997). Giddens menar 
att individen i det senmoderna samhället anpassar sin självpresentation 
till en mångfald av olika interaktionskontexter, och att en människa (i 
bästa fall) kan använda sig av denna mångfald för att integrera element 
från olika miljöer till en sammanhängande (och mer komplex) själv-
biografisk berättelse. I min studie framstår denna integrering av olika 
subidentiteter inte alltid som helt enkel. Annas berättelse om upptäckten 
illustrerar tydligt hur olika subidentiteter (som alla är centrala i hennes 
förståelse av sig själv) tycks vara svåra att integrera, när hon samtidigt 
måste förhålla sig till de vardagspraktiker hon deltar i och de socialt 
delade föreställningsvärldar som råder där. Livsberättelserna belyser på 
så sätt också svårigheterna för de unga att (i mötet med de ganska 
snäva identitetskategorier som skolan och samhällsvården erbjuder) 
lyckas upprätthålla en komplex och mångfasetterad identitet (jmf 
Dreyer Espersen, 2010). 

I livsberättelserna finns flera exempel på hur de unga, under perioder 
då de har haft svårt att finna hemmatillhörigheter i skolan, familjen 
eller samhällsvården, istället tycks ha funnit alternativa hemma-
tillhörigheter i andra – ofta mindre socialt accepterade – vardagspraktiker. 
I Annas och Johannas livsberättelser blir det tydligt hur dessa alternativa 
hemmatillhörigheter samtidigt skapar ett slags diskontinuiteter i deras 
förståelsearbete. I Annas fall framträder ett tydligt mönster i hur 
perioder av skolfrånvaro och låga skolprestationer konstrueras som 
undantag (diskontinuiteter) i hennes mer övergripande förståelse av sig 
själv och sitt liv, något som blir särskilt tydligt i berättelserna om hur 
hennes liv såg ut efter det att hon första gången hade hoppat av 
gymnasiet. Anna berättar att hon under den här perioden hade 
jättesvårt att fokusera på framtiden, och att det kan man inte tro, för 
det är inte egentligen min personlighet att inte kunna se saker 
runtomkring. Även i berättelserna om hur Anna upptäckte att hennes 
liv inte har varit normalt kan man ana en sådan diskontinuitets-
konstruktion. Diskontinuiteten synliggörs här delvis i hur pass 
omstörtande denna vändpunkt ter sig i Annas livsberättelse. Men den 
hänger också samman med att den väg som Anna i och med denna 
vändpunkt slår in på (då hon vänder skoltillvaron ryggen och istället 
tillbringar sin tid tillsammans med andra som också har det kärvigt) i 
livsberättelsen som helhet framstår som en återvändsgränd, ett 
undantag från vem hon egentligen är. Sådana konstruktioner av 
diskontinuiteter kan betraktas som ytterligare exempel på de ungas 
förståelsearbete, närmare bestämt på hur de tolkar och sorterar en 
mängd skiftande erfarenheter på ett sätt som gör det möjligt för dem att 
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foga in dessa erfarenheter i en övergripande självbiografisk berättelse. 
Det här blir synligt både i hur Anna genomgående positionerar sig själv 
som högpresterande och hemmahörande i skolan och i hur Johanna på 
ett liknande sätt positionerar sig själv som målmedveten och ambitiös. 
Genom att konstruera vissa episoder eller erfarenheter som undantag 
tycks samtidigt en mer övergripande kontinuitet i deras självförståelse 
kunna upprätthållas (jmf Mishler, 1999). På så sätt kan diskontinuitets-
konstruktionerna i själva verket betraktas som ett redskap i de ungas 
strävan efter självbiografisk kontinuitet. I Therese livsberättelse blir det 
tydligt hur även en oppositionell position i skolan kan fungera som 
möjliggörare för självbiografisk kontinuitet. Under våra intervjuer 
återkommer Therese ett flertal gånger till att hon aldrig har varit en 
skolmänniska. I den tidigare refererade berättelsen om tillvaron i hennes 
nya skola, säger Therese samtidigt att hon visst hade kunnat bli som de 
andra eleverna (de som var skolmänniskor) om hon bara hade stannat 
kvar bland dem. En viktig poäng i detta (som samtidigt går att relatera 
till hela resonemanget om de ungas ”nya utsatthetsprocesser”) är att 
alla typer av anpassning, både till nya vardagspraktiker och till olika 
typer av diskursiva identitetskategorier, samtidigt tycks kräva en 
förändring i de ungas förståelse av sig själva – och därmed också i deras 
förståelse av vilka hemmatillhörigheter som är möjliga för dem att inta. 

Spänningen mellan tillhörighetsdimensioner och utsatthetsprocesser 

I min tidigare genomgång av hemmatillhörighetsbegreppet nämnde jag 
att det i de ungas berättelser om skolan går att urskilja två olika 
tillhörighetsdimensioner (den sociala och den institutionella). Dynamiken 
mellan dessa tillhörighetsdimensioner framstår som komplex, något 
som illustreras särskilt tydligt genom den utsatthetens hemmatillhörighet 
som framträder både i Therese berättelser om det andra livet i 
korridoren och i Johannas berättelser om vänskapen med Angelika; här 
växer det fram en bild av hur frånvaron av en institutionell tillhörighet 
i skolans praktik (och den utsatthet som detta för med sig), samtidigt 
lägger grunden för en social tillhörighet i relationen till andra elever 
som också har svårt att finna sig tillrätta i skolsystemet. I analysen av 
livsberättelserna har jag visat hur vissa typer av sociala tillhörigheter i 
skolan på detta sätt tycks konkurrera med en institutionell skoltillhörighet 
(jmf Pérez Prieto, 2006a), medan andra sociala tillhörigheter (exempelvis 
en social tillhörighet i en mer välintegrerad elevgrupp eller i relationen 
till en lärare) snarare tycks kunna förstärka den institutionella till-
hörigheten i skolan. Ett genomgående drag i detta komplexa mönster 
är att de båda tillhörighetsdimensionerna i regel framstår som tätt 
sammanvävda, och att de därmed också (åtminstone i sin förlängning) 
kan betraktas som mer eller mindre beroende av varandra. Denna 
sammanvävning synliggörs bland annat i berättelserna om hur Anna 
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och Johanna, under de perioder då deras sociala tillhörighet i den 
lokala skolmiljön har varit bristfällig, samtidigt tycks ha haft svårt att 
upprätthålla den positiva lärandeidentitet (Höjer et al., 2011b) som 
annars löper som en röd tråd genom deras livsberättelser. Det blir 
också synligt i Therese och Kristians berättelser om att inte finna sig till 
rätta i utbildningssystemet, och om hur detta i längden tycks ha fört 
med sig en svårighet för dem att finna sociala tillhörigheter i skolan 
(åtminstone inom ramen för den officiella skolverksamheten). I studien 
visar jag på så sätt hur de ungas möjligheter att upprätthålla en positiv 
lärandeidentitet i viss mån tycks hänga samman med i vilken utsträckning 
denna lärandeidentitet också kan generera (eller fungera i samklang 
med) sociala tillhörigheter i skolvardagen. På samma sätt tycks möjlig-
heten att upprätthålla sociala tillhörigheter inom ramen för skolans 
verksamhet hänga samman med hur väl de unga lyckas anpassa sig till 
utbildningssystemet och till rollen som elev. Poängen är att frånvaron 
av någon av dessa tillhörighetsdimensioner, i en så pass institutionell 
praktik som skolan, tycks riskera att underblåsa en utsatthetsprocess 
där även andra tillhörighetsdimensioner devalveras. 

Kristian är den av de fem ungdomarna vars skoltillvaro (i den 
reguljära skolan) allra tydligast framstår som präglad av en närmast 
total frånvaro av hemmatillhörighet. Hans sätt att hantera detta tycks 
vara att mer eller mindre vända skoltillvaron ryggen. Kristian berättar 
att han i princip slutade gå till skolan i åttonde klass, och det verkar 
som att detta brott med skolan på sätt och vis var ömsesidigt: det var 
inte direkt så att jag ville gå i skolan och de [skolan] ville inte att jag 
skulle gå i skolan. I berättelserna om den diskontinuitet som skolavbrottet 
utgjorde framträder bilden av hur Kristian – i sina försök att hantera 
utsattheten i skolan – själv engagerade sig i aktiviteter som snarast 
förstärkte utsattheten till den grad att det inte längre var möjligt för 
honom att vara kvar. Kristian berättar att han var ute och slogs på 
nätterna, han definierade sig själv som skinnskalle och han hamnade 
ofta i slagsmål även i skolan. När jag under en av våra intervjuer frågar 
Kristian varför han valde att bli skinnskalle, svarar han att det var det 
där att man sökte en tillhörighet någonstans. Det intressanta är att 
Kristian, i och med denna tillhörighet, också tycks ha intagit en 
position där han inte bara utmärkte sig som annorlunda, utan där hans 
nya tillhörighet också (får man förmoda) framstod som både avvikande 
och provocerande ur skolans och de övriga elevernas perspektiv. I 
livsberättelserna finns flera liknande exempel på hur de ungas ofta 
begränsade möjligheter att hantera sin utsatthet, i vissa fall tycks föra 
med sig att hanteringsstrategierna i sig underblåser processer som i sin 
förlängning snarare leder till ytterligare utsatthet. Exempelvis tycks 
både Kristian, Therese, Johanna och Anna ha hanterat en situation av 
(periodvis) bristande hemmatillhörighet i skolan genom att helt enkelt 
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sluta gå dit. I den givna situationen kan en sådan strategi naturligtvis 
vara den mest rimliga (som ett skydd mot den specifika utsatthet som 
just då framstår som mest överhängande). Risken för ytterligare 
utsatthet ligger här i att denna strategi i sin förlängning exempelvis kan 
leda till en ofullständig utbildning (vilket också var fallet för Therese 
och Kristian), och att en bristande utbildning i sin tur skapar en särskild 
utsatthet på arbetsmarknaden. Kristians utsatthetsprocess kan dessutom 
sägas ha fördjupats ytterligare. Han tycks inte bara ha vänt skolan 
ryggen utan på sätt och vis hela samhället. En sådan strategi riskerar i 
sin tur att föra med sig ännu ett lager av utsatthet, i det att den som 
står utanför det etablerade samhället inte heller har samma tillgång till 
det samhällets sociala skyddsnät.  

Mot bakgrund av dessa mönster av ny utsatthet är det intressant att 
också titta närmare på hur de unga i vissa fall också tycks ha funnit 
möjligheter till nya hemmatillhörigheter – även inom ramen för skola 
och samhällsvård. Under nästa rubrik kommer jag att lyfta fram 
exempel på detta. Fokus ligger här särskilt på att försöka förstå vad i 
skolans och samhällsvårdens vardagspraktiker som har gjort dessa nya 
hemmatillhörigheter möjliga. 

Vändpunkter mot nya hemmatillhörigheter i skola och samhällsvård 

Resultatet från aktstudien pekar mot att ungdomar som placeras i 
samhällsvård löper stor risk att drabbas av flera upprepade (och ofta 
parallella) diskontinuiteter både i hemmet och i skolan. Men studien 
synliggör också en liten grupp för vilka skolgången ser ut att ha varit 
fortsatt obruten – trots flera diskontinuiteter i hemsituationen. Även i 
fallstudierna finns exempel på hur skoltillvaron i vissa fall tycks ha 
fungerat som en möjlighet till kontinuitet i en trygg hemmatillhörighet, 
under perioder då en hemmatillhörighet i familjen eller i den aktuella 
vårdmiljön framstår som hotad. Kristians livsberättelse erbjuder ett av 
de tydligaste exemplen på detta, och den illustrerar samtidigt hur en till 
synes mycket långtgående utsatthetsprocess till slut tycks ha kunnat 
vändas mot nya hemmatillhörigheter även inom ramen för skola och 
samhällsvård. När Kristian som 16-åring första gången placerades i 
samhällsvård skrevs han samtidigt in i en särskild dagverksamhet för 
ungdomar (Ekskolan) där han också skulle få möjlighet att läsa in sina 
grundskolebetyg. Han hade då sedan en längre tid inte gått i skolan alls, 
han definierade sig som skinnskalle, och han var involverad i gatuvåld 
och kriminalitet. Också Kristians placeringshistoria var turbulent – 
placeringar bröt samman och han flyttade ett flertal gånger mellan olika 
jourhem, släktingar och kompisar. Men Ekskolan stod kvar. Kristian 
säger själv att han, utan tiden på Ekskolan, säkert hade suttit på någon 
ungdomsanstalt eller nånting för mord. Han talar också varmt om det 



 251 

sista familjehem där han till slut stannade, och där han bodde kvar 
fram till dess att han flyttade till en egen lägenhet. Kristian berättar att 
både skinnskalletillhörigheten och den våldspräglade livsstil som hängde 
samman med den, mer eller mindre rann ut i sanden under hans tid i 
familjehemmet och på Ekskolan. Båda dessa hemmatillhörigheter till-
skrivs på så sätt en stor betydelse för den vändpunkt som för Kristians 
del kan sägas leda tillbaka mot ett liv så att säga ”innanför samhällets 
ramar”. Hur kan man då förstå denna vändpunkt, och vad var det i 
Ekskolan och i det sista familjehemmet som skapade förutsättningar 
för den? 

En viktig förutsättning för upprätthållandet av hemmatillhörighet i en 
specifik vardagspraktik tycks ligga i huruvida denna praktik erbjuder 
möjligheter till egenkontroll. En strävan efter egenkontroll i mötet med 
nya vardagspraktiker är också något som framträder som ett tydligt 
tema i flera av de ungas livsberättelser. I Kristians fall synliggörs en 
sådan möjlighet till egenkontroll i hans erfarenheter av att i Ekskolan 
och i familjehemmet bli lyssnad på och accepterad som han är. I det 
ligger också att han tycks ha erhållit uppskattning för det han var bra på 
och att han tillerkändes kontroll över sin självdefinition (han bemöttes 
som kompetent i det han gjorde och som kompetent att själv fatta beslut 
om vem han ville vara och vilket liv han ville leva). Även i Johannas 
livsberättelse synliggörs erfarenheter av att i mötet med en ny vardags-
praktik (hennes andra gymnasieskola) samtidigt finna nya möjligheter 
för hemmatillhörighet och egenkontoll; det Johanna framförallt lyfter 
upp som positivt i den nya skolan är att lärarna där hade förståelse för 
hennes utsatta hemsituation, att hon blev uppskattad för att hon var 
ambitiös och duktig i de praktiska ämnena, att hennes lärare kom att 
fungera som viktiga yrkesförebilder, och att hon fann en plats i 
kamratgruppen där hon beskriver att alla var udda på samma sätt som 
hon själv. Precis som i Kristians berättelser om Ekskolan framstår tiden 
i den nya gymnasieskolan för Johanna som en avgörande vändpunkt, 
både när det gäller hennes möjligheter till hemmatillhörighet och 
egenkontroll i vardagen och när det gäller hennes möjligheter till en ny 
och positiv framtid.  

En särskilt viktig förutsättning för hemmatillhörighet tycks också ligga 
i att de unga lyckas etablera positiva personliga relationer (en social 
tillhörighet) inom ramen för den aktuella vardagspraktiken. I Kristians 
fall har vi sett hur de personliga relationerna både i Ekskolan och i det 
sista familjehemmet framstår som avgörande för de hemmatillhörigheter 
som etablerades där. I Annas livsberättelse framstår vägarna mot nya 
hemmatillhörigheter som nära förbundna med de människor hon har 
mött och som har kommit att fungera som viktiga förebilder för henne. 
Som tydliga exempel kan nämnas både vännen i gymnasiet, som hjälpte 
Anna att komma in i klassen, och kontaktpersonen från Solhemmet, 
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som Anna kunde identifiera sig med och som därmed tycks ha vidgat 
hennes föreställningar om vem hon kan vara och hur hennes liv kan se 
ut. I Annas livsberättelse synliggörs hur etablerandet av sådana (positiva) 
personliga relationer kan fungera som viktiga vändpunkter både mot 
vardagliga och framtida hemmatillhörigheter. Så framstår exempelvis 
vistelsen på Solhemmet som en startpunkt för Annas senare gradvisa 
etablering i samhället, och den hjälp att komma in i klassen, som hon 
fick av sin vän i gymnasiet, framstår som ytterligare ett steg mot vad 
Anna beskriver som det riktiga livet. I Magnus livsberättelse tillskrivs 
skolan (och framförallt då den sociala tillhörigheten i kamratgruppen) 
en avgörande betydelse som vardaglig hemmatillhörighet. Hans livs-
berättelse visar också på ett illustrativt sätt hur en sådan tryggt 
förankrad hemmatillhörighet i skolan för de unga tycks kunna erbjuda 
en kontinuitet i vardagen, när hemmatillhörigheten i familjen (eller i de 
nya hemmen) bryter samman. Tidigare har jag lyft upp exempel på hur 
en social tillhörighet i skolan tycks utgöra något av en förutsättning 
även för att (i längden) upprätthålla en positiv lärandeidentitet och ett 
intresse för skolarbetet. Hemmatillhörighetens sociala dimension – de 
personliga relationerna – tillskrivs på så sätt flera betydelser i de ungas 
livsberättelser. En social relation i skolan framstår dels som en möjlighet 
att kompensera för diskontinuiteter i hemmiljön och för frånvaron av 
(eller bristerna i) en hemmatillhörighet i familjen, dels som en 
förutsättning för att (åtminstone i längden) kunna upprätthålla en 
institutionell tillhörighet i skolan.  

I studien framträder alltså ett övergripande mönster som tyder på att 
samhällsvården och skolan som institutionella praktiker i viss mån kan 
bidra till att ytterligare förstärka de ungas utsatthet. Men här 
framträder också ett mönster som visar hur förekomsten av personliga 
(informella) relationer inom ramen för dessa praktiker i vissa fall tycks 
skapa möjligheter för nya tillhörighetsprocesser. Sådana personliga 
relationer kan i sig betraktas som ett slags hemmatillhörigheter i 
mikroformat – detta utifrån antagandet att en socialt delad vardags-
verklighet, även då den bara delas av två personer, fortfarande kan 
utgöra en grund för hemmatillhörighet. Man kan också se det som att 
de personer som lyckas upprätta sådana personliga relationer till de 
unga, samtidigt tycks fungera som ett slags personliga guider i den 
främmande praktik som de unga förväntas anpassa sig till och lära sig 
att hantera – att de på så sätt lotsar de unga till en hemmatillhörighet 
även i den mer utvidgade nya vardagspraktiken. I livsberättelserna 
finns exempel på hur detta ”lotsningsarbete” dels kan handla om att rent 
handfast dra med sig de unga in i en social gemenskap (som i exemplet 
med Annas vän i gymnasiet som drog in henne i klassgemenskapen), 
dels om att erbjuda de unga möjligheter att vidga sina föreställningar 
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om vilka de själva kan vara och vilket liv de kan leva (genom att 
erbjuda nya identifikationsmöjligheter). 

Vändpunkter mot nya hemmatillhörigheter som vuxna 

Vi vet att unga som lämnar samhällsvården befinner sig i en särskilt 
utsatt position både på grund av bristande utbildning och begränsade 
tillgångar till socialt och ekonomiskt stöd (Jackson & Cameron, 2011; 
Höjer et al., 2011b), och på grund av de erfarenheter av emotionell 
utsatthet som de bär med sig från barndomen (Samuel & Pryce, 2008). 
Ingenting tyder heller på att den första tiden som ung vuxen för de fem 
deltagarna i min studie har varit oproblematisk. För flera av dem finns 
exempel på hur just ett bristande stöd från vuxenvärden skapar 
svårigheter, både när det gäller möjligheten till en (positivt förknippad) 
förlängd ungdomstid (jmf Parry, 2006) och när det gäller möjligheten 
att etablera sig på bostads- och arbetsmarknaden. I Annas livsberättelse 
synliggörs hur en begynnande hemmatillhörighet i kamratgruppen 
abrupt tycks ha ställts på ända i det omedelbara vuxenblivande (Stein, 
2006) som hennes avbrutna gymnasiestudier förde med sig. Istället för 
en väg mot en ny hemmatillhörighet som ung vuxen, framträder här en 
bild av hur öppningen till det riktiga livet (det som Anna beskriver att 
hon vid den här tidpunkten var på väg att komma in i) genom detta 
omedelbara vuxenblivande plötsligt stängdes. Men även om alla de 
vuxenblivandets utsatthetsdimensioner som har beskrivits ovan finns 
representerade även i min studie, vill jag påpeka att de första stegen 
mot ett liv som vuxen trots allt lyfts fram som någonting övervägande 
positivt i de ungas livsberättelser. Livsberättelserna pekar mot att de 
unga i stor utsträckning (åtminstone hittills) har kunnat överbrygga de 
hinder som vuxenblivandeprocessen har fört med sig, och deras 
erfarenheter av en ny vuxenposition framstår i första hand som en 
positiv vändpunkt mot ökad egenkontroll och nya hemmatillhörigheter. 
I Therese livsberättelse illustreras särskilt tydligt hur övergången till en 
ny vuxenposition (bland annat genom inträdet i arbetslivet) tycks ha 
fungerat som en positiv vändpunkt. För Therese tycks samhällsvården 
och skolan knappast alls ha lyckats erbjuda något utrymme för 
hemmatillhörighet, och det var först i och med en etablering i 
vuxenlivet – med det oberoende från skolan och samhällsvården som 
denna etablering förde med sig – som hon beskriver att hennes liv 
började fungera. Genom vuxenpositionen tycks Therese ha kunnat nå 
en mer oberoende hemmatillhörighet som inte på samma sätt är knuten 
till hennes roll som (avvikande) elev i skolan eller som (utsatt) barn i 
familjen – en möjlighet att (som hon säger) leva mitt eget liv. Även i 
Annas fall ser vi hur den avbrutna tillhörighetsprocessen på väg mot 
det riktiga livet, senare tycks ha återupprättats – något som till stor del 
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verkar hänga samman med den hemmatillhörighet hon fann och det 
stöd hon fick i sin nya familj. 

Från barn i samhällsvård till ett eget liv 

I flera av livsberättelserna synliggörs hur den nya vuxenpositionen tycks 
kunna erbjuda en möjlighet för de unga att distansera sig från delar av 
den utsatthet som deras barndom har fört med sig. I Therese och 
Annas berättelser framstår till exempel vuxenpositionen som en chans 
att göra sig fri från en förväntan om att leva upp till rollen som barn i 
den ideala (tänkta) familjen (jmf Bäck-Wiklund, 2001; Gillis, 1996). 
Vuxenpositionen tycks för dem skapa en efterlängtad legitimitet när 
det gäller att hålla en distans till sina ursprungsfamiljer – en distans 
som, i och med denna nya position, framstår som mer ”normal” och 
åldersadekvat (jmf Heggli, 2005; Närvinen & Näsman, 2007). Detta 
för också med sig en möjlighet att slippa ifrån de lojalitetskonflikter 
som deras strävan efter distans tidigare var förknippad med, att som 
Therese uttrycker det etablera ett eget liv, eller som Anna säger från 
början skapa en lycklig familj. Vuxenpositionen tycks på det här sättet 
i flera fall representera en nyvunnen möjlighet till kontroll över den 
egna hemmatillhörigheten. Här skulle jag särskilt vilja lyfta upp 
Magnus. I hans livsberättelse tycks den här nyvunna kontrollen inte 
handla om att distansera sig från ursprungsfamiljen, utan snarare om 
att undkomma hotet om att hemmatillhörigheten i (den utvidgade) 
ursprungsfamiljen ska bryta samman. Detta leder in på ytterligare en 
dimension av det oberoende som vuxenpositionen erbjuder och som 
handlar om en ökad kontroll över hemmatillhörighetens kontinuitet. 
Magnus betonar betydelsen av att som vuxen kunna ha ett eget 
boende, för att inte som vanligt behöva flytta om det händer något. 
Vuxenpositionen representerar här ett oberoende som innebär att den 
egna hemmatillhörigheten inte längre står och faller med andras goda 
vilja eller förmåga att utöva omsorg. Jag har tidigare beskrivit den 
erfarenhet av hot om diskontinuiteter som genomsyrar de ungas 
berättelser om barndomen – det vill säga erfarenheten av att en 
vardaglig hemmatillhörighet när som helst kan bryta samman och att 
detta mer eller mindre står utanför deras egen kontroll. Det är också 
mot bakgrund av detta som de ungas positiva perspektiv på vuxenlivet 
bör förstås – genom vuxenpositionen vinner de samtidigt en ny och 
mer egenstyrd kontroll över sina hemmatillhörigheter. Sammantaget 
pekar de ungas livsberättelser alltså mot att deras nya vuxenposition, 
utöver den särskilda utsatthet som det omedelbara vuxenblivandet för 
med sig, också innefattar en potential till befrielse från den särskildhet 
som det innebär att vara barn i samhällsvård.  
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Från skolelev till samhällsmedborgare 

I tidigare forskning har en god utbildning lyfts fram som något av det 
mest avgörande för utsatta barn och ungdomars möjligheter till social 
anpassning i vuxenlivet (se t.ex. Jackson & Cameron, 2011; 
Vinnerljung, 2010). Även i de livsberättelser som jag har studerat 
tillskrivs utbildningen på det här viset en självklar betydelse för 
framtiden – alla studiens deltagare betonar exempelvis vikten av en 
gymnasieexamen för att underlätta en framtida etablering på 
arbetsmarknaden. Johannas livsberättelse är den där skoltillvaron mest 
explicit beskrivs som ett framtidslöfte; skolan representerar här en 
tydlig strävan mot ett yrkesliv och en framtida position som själv-
försörjande samhällsmedborgare, och utbildningen tillskrivs på så sätt 
en stor betydelse för en möjlig väg mot en ny och bättre framtid. På 
samma sätt tycks alla de fem intervjudeltagarna på ett generellt plan 
vara överens om att en fullgod utbildning bidrar till att öka deras 
valmöjligheter och deras egenkontroll som vuxna. Men medan detta 
framtidslöfte i Johannas, Magnus och Annas berättelser framstår som 
någonting reellt, framstår utbildningen i Therese och Kristians berättelser 
snarare som en utopi, någonting de vet att de borde ha med sig, men 
som de (kanske för länge sedan) har gett upp ambitionen om att 
fullfölja. Therese beskriver hur hon under alla år i skolan inte har lärt 
sig någonting och Kristian ger uttryck för en skoltillvaro så meningslös 
att han lika gärna hade kunnat sova sig igenom sin skoltid. Trots detta 
betonar alltså även Therese och Kristian betydelsen av utbildning som 
en förutsättning för framtida egenkontroll, inte för att skolan skulle ha 
förmedlat dem någon värdefull kunskap – för dem personligen framstår 
skoltillvaron snarare som bortkastad tid, någonting nödvändigt ont att 
genomleva. Men de köper ändå i viss mån idén om utbildningens 
nödvändighet och om skolan som den rätta (och lätta) vägen för framtida 
oberoende och egenkontroll.  

Vid våra sista intervjuer hade både Therese och Kristian en egen 
försörjning och ett eget boende. Även om de vid den här tidpunkten 
fortfarande erkände vikten av utbildning (att en utbildning skulle ha 
kunnat ge dem fler valmöjligheter och erbjudit dem en enklare väg in i 
yrkeslivet), så tycks den nya vuxenpositionen också ha inneburit en 
värdefull möjlighet för dem att göra sig fria från skolans praktik. Jag 
har tidigare beskrivit hur Therese vid denna tidpunkt presenterar ett 
slags motberättelse (Andrews, 2002) till den framträdande diskursiva 
berättelsen om skolan som den enda vägen mot en lyckad framtid, en 
motberättelse som handlar om att jag kunde hoppa av skolan som alla 
tjatade på, och ändå klara mig själv.  

Therese och Kristian är de som tydligast ger uttryck för svårigheten 
att anpassa sig till och finna en hemmatillhörighet i den reguljära 
skolan. För barn och ungdomar – för vilka skolans praktik mer eller 
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mindre kan betraktas som synonym med normalsamhället – framstår 
en sådan brist på hemmatillhörighet i skolan (under så många år) också 
som ett slags diskursiv utsatthet, en utsatthet som har att göra med 
risken att etablera en förståelse av sig själv som annorlunda och inte 
hemmahörig i ”det normala”. Den nya vuxenpositionen tycks i Therese 
och Kristians fall ha inneburit en positiv vändpunkt även i detta 
avseende, på så sätt att de nu – inom ramen för vuxenlivets, snarare än 
barndomens och ungdomens normalitet – tycks ha lättare att finna nya 
hemmatillhörigheter. På samma sätt som flera av de andra livs-
berättelserna har visat hur vuxenpositionen tycks kunna erbjuda en 
möjlighet att göra sig fri från den förväntade rollen som barn i familjen 
och samhällsvården, ser vi alltså i Therese och Kristians berättelser hur 
den också tycks kunna erbjuda en möjlighet att göra sig fri från den 
förväntade rollen som elev i skolan. 

Ett stödjande nätverk 

Det är viktigt att påpeka att alla de fem studiedeltagarna, vid tiden för 
våra intervjuer, hade tillgång till ett informellt nätverk som i någon 
mån kunde erbjuda dem stöd i deras vuxenblivandeprocess. Detta är 
centralt i förståelsen av deras någorlunda positiva framtidsperspektiv, 
eftersom den utsatthet som i regel präglar samhällsvårdade ungas 
övergångar mot vuxenlivet har visat sig vara nära knuten just till en 
brist på stöd från en etablerad vuxenvärld (Höjer & Sjöblom, 2009; 
Stein, 2006). Magnus var den som genom hemmatillhörigheten hos sin 
farmor hade de tydligaste förutsättningarna för vad som inom 
transitionsforskningen brukar kallas jojo-transitioner (Biggart & 
Walther, 2006), det vill säga möjligheten att som ung vuxen vid 
upprepade tillfällen träda in i och ut ur en vuxenposition. Genom 
hemmatillhörigheten hos farmodern ges Magnus tillträde till ett hem 
att periodvis återvända till. För Anna och Johanna kan man tänka sig 
att sådana jojo-transitioner i viss mån underlättas av deras 
hemmatillhörigheter i nya familjer, med de ökade resurser i form av 
socialt och ekonomiskt stöd som dessa hemmatillhörigheter ger. 
Kristian och Therese är visserligen beroende av en egen försörjning, 
men även de har (i någon mån) tillgång till ett socialt stöd från en 
etablerad vuxenvärld – Kristian genom det tidigare familjehemmet och 
genom fortsatta kontakter med personalen på Ekskolan, Therese 
genom en upprätthållen kontakt med den släkting som hon under en 
period var placerad hos.  

Tidigare forskning har visat att just tillgången till stöd från 
omgivningen (exempelvis i tidigare familjehem, i ursprungsfamiljen 
eller i nya familjerelationer) tycks ha en avgörande betydelse för hur 
unga som lämnar samhällsvården klarar av en etablering i vuxenlivet 
(se t.ex. Höjer et al., 2011b; Stein, 2006; Wade, 2008). De unga 
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deltagarna i min studie har alltså alla (om än i olika stor utsträckning) 
tillgång till ett sådant stöd, något som kan antas vara avgörande inte 
bara för deras faktiska etableringsmöjligheter, utan också för hur de 
själva i denna brytningstid ser på sin livssituation och sin framtid (deras 
förståelsearbete). Samtidigt bör det påpekas att deras förutsättningar för 
en etablering i vuxenlivet fortfarande inte kan mäta sig med hur 
situationen ser ut generellt för unga vuxna i Sverige idag, för vilka både 
utbildningsnivån och det ekonomiska och sociala stödet från vuxen-
världen i regel är betydligt större (Höjer & Sjöblom, 2009).  

Min studie bekräftar således bilden av att vuxenblivandet för den här 
gruppen på ett sätt präglas av en brist på egenkontroll, exempelvis i det 
att en bristfällig utbildning och ett svagt ekonomiskt och socialt stöd 
försämrar möjligheten att försörja sig. Samtidigt blir det tydligt att 
vuxenblivandet också präglas av ökad egenkontroll i jämförelse med 
den särskilda brist på kontroll som vardagen i samhällsvård och skola 
för med sig, detta tack vare att den nya vuxenpositionen erbjuder vissa 
möjligheter att lämna barndomens och ungdomens särskilda utsatthet 
bakom sig (jmf Masten et al., 2004; Werner & Smith, 2003). Det kan 
inte nog betonas att den speciella brist på egenkontroll som ett 
omedelbart vuxenblivande (Stein, 2006) för med sig, samtidigt riskerar 
att undergräva de positiva vändpunktserfarenheter som den nya vuxen-
positionen i bästa fall kan erbjuda. Höjer och Sjöblom (2009) betonar 
att bristen på stöd till unga vuxna som lämnar samhällsvården är 
paradoxal i det att samma individ som ena dagen definieras som en 
särskild ungdom med ett omfattande behov av särskilt stöd, nästa dag 
definieras som en normal ung vuxen med samma förutsättningar som 
alla andra. För att vuxenblivandet ska kunna innebära en positiv 
vändpunkt och en möjlighet att bryta barndomens utsatthet, är det 
därför av vikt att den nya utsatthet som ett omedelbart vuxenblivande 
för med sig i möjligaste mån begränsas.  

Slutord 

Avhandlingens speciella fokus på ett aktörsperspektiv och på de ungas 
förståelsearbete skulle kunna ge intrycket av att de unga har fria 
händer när det gäller möjligheten att konstruera en positiv framtid. En 
sådan bild är missvisande. I själva verket ger livsberättelserna en rad 
exempel på hur både de ungas egna sätt att hantera sin utsatthet, och 
samhällsvårdens och skolans försök att kompensera för densamma, 
samtidigt riskerar att föra med sig ytterligare svårigheter i de ungas liv. 
Helhetsbilden är därför snarare att de unga rör sig i skuggan av en 
mångbottnad utsatthet som är mycket svår att bryta, samt att de 
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möjligheter som trots allt erbjuds för att bryta denna utsatthet i stort 
sett alltid innefattar hjälp från andra.  

Förståelsearbetets centrala roll ligger framför allt i hur de unga (i 
mötet med denna mångbottnande utsatthet) kontinuerligt strävar efter 
att upprätthålla ett visst mått av egenkontroll och en kontinuitet i 
förståelsen av sig själva och sina liv. Ibland tycks denna strävan leda till 
vägval som för en utomstående kan förefalla destruktiva, men som ur 
ett förståelsearbetesperspektiv framstår som nödvändiga för att de 
unga (i en konkret situation i nuet) ska kunna bevara en känsla av 
egenkontroll och kontinuitet. Livsberättelserna illustrerar hur en (i 
andras ögon) positiv livsförändring blir en positiv vändpunkt för de 
unga först när de själva också ser det så. Ur det sociala arbetets 
perspektiv är det här en viktig kunskap – för att erbjudandet om en ny 
hemmatillhörighet ska kunna antas måste denna hemmatillhörighet 
åtminstone i någon mån uppfattas som meningsfull för de unga själva. 
Livsberättelserna visar också vilken resurs förståelsearbetet (under 
goda förutsättningar) kan utgöra när det gäller möjligheten att finna 
hemmatillhörigheter som öppnar dörrar mot ett bättre liv. I studien har 
vi sett hur skolan (liksom olika vårdmiljöer) i vissa fall tycks kunna 
fungera som ett slags kompenserande hemmatillhörigheter, bland annat 
med en ökad möjlighet till egenkontroll i vardagen som följd. Vi har 
också sett hur de unga i dessa hemmatillhörigheter kan finna identifi-
kationer med andra. Och vi har sett hur dessa identifikationer öppnar 
dörrar mot nya framtidsföreställningar. Studien lägger därmed en 
viktig pusselbit till den samlade kunskapen om hur skolan och 
samhällsvården (i bästa fall) kan kompensera för en utsatt uppväxt, vid 
sidan av den redan tidigare väldokumenterade betydelse som en god 
utbildning har i detta avseende. I själva verket visar min studie att en 
hemmatillhörighet i skolan i hög grad tycks vara avgörande även för 
möjligheten till en god utbildning. 

Slutligen vill jag återigen förtydliga att min empiri inte ger någon 
information om hur studiedeltagarnas livssituation fortskrider eller vad 
deras framtid kan förväntas inrymma. Ambitionen att utröna något 
sådant faller också utanför den här studiens ramar. Mitt huvudsakliga 
arbete har istället handlat om att skissera grunddragen i de processer 
som möjliggör eller förhindrar skolans och vuxenblivandets potential 
att kompensera för samhällsvårdade barn och ungas utsatthet. 
Ambitionen att i studien behålla fokus på de unga som aktörer – att så 
långt det är möjligt försöka förstå dessa processer ur de ungas 
perspektiv – har bidragit till ny kunskap dels om hur denna skyddande 
potential kan förstås, där de ungas möjligheter att etablera nya 
hemmatillhörigheter inom samhällsvården och skolan framstår som 
centralt; dels om komplexiteten i de utsatthetsprocesser som sätter upp 
hinder för sådana nya hemmatillhörigheter; dels om hur förståelsearbetet 
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(inom ramen för de socialt delade vardagsvärldar som de unga är en 
del av) kan skapa möjligheter för denna skyddande potential att trots 
allt tas tillvara. Inte minst har studien bidragit till att synliggöra hur de 
praktiker inom vilka barn och ungdomars vardag utspelar sig (där 
skola, familj och samhällsvård är centrala) ur de ungas perspektiv alltid 
utgör en komplex helhet. Detta för med sig att erfarenheter av både 
utsatthet och hemmatillhörighet tenderar att överföras mellan olika 
sfärer i de ungas vardag. Studien pekar därmed på vikten av att 
samhällets olika insatser för utsatta barn och ungdomar samordnas 
utifrån ett helhetsperspektiv som – grundat i de ungas förståelsearbete 
och i deras strävan efter hemmatillhörighet – tar hänsyn till alla 
centrala aspekter av deras vardag och framtid. 
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English summary 

Young people’s experiences of school, out-of-
home care and transitions to adulthood  

 
 
 
This thesis is focused around the life stories of five young people with 
the experience of living in out-of-home care, as well as the experience 
of leaving out-of-home care to take their first steps into adult life.  

A special interest is pointed at the school experiences of these youths. 
Earlier studies have shown that school life and education can play a 
crucial part in the lives of children in out-of-home care (see e.g. 
Gilligan, 1998, 2000; Jackson, 2001; Jackson & Cameron, 2011; 
Höjer et al., 2011b). On an everyday basis the school environment can 
provide a safe haven for children with an unstable home situation, and 
in the long run a good education has shown to dramatically improve 
the possibilities of social adjustment for young adults from a public 
care background. At the same time, studies have shown that the school 
situation for children in out-of-home care on a general basis is very 
problematic, and that the education for young people from a public 
care background is usually low compared with others in the same age 
group (Berridge, 2007; Harker et al., 2003, 2004; Höjer & Johansson, 
2011; Jackson & Cameron, 2011; Vinnerljung et al., 2005, 2010). 
Hence, young people leaving care, often find themselves confronted 
with great challenges when it comes to establishing an adult life and 
creating a sense of positivity for their future. They usually carry with 
them experiences of vulnerability and exposure53 both from their home 
and school environments, they lack in educational skills, and they often 
stand quite alone – without the extended support from friends and 

                                                
53 I refer here to the Swedish expression ”utsatthet”, which Höjer et al. (2011b) defines 
as consisting both of the young person’s inner vulnerability and the exposure of 
external circumstances that seem to be out of the young person’s control. In the 
following text, when it describes the young people’s “utsatthet”, I alternate between 
the two concepts vulnerability and exposure, depending on which seems the most 
appropriate in each specific reasoning. 

– a study of five life stories  
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family, which young people in western society of today typically rely 
on for many years after they have first left their family home.  

Aim 

The aim of this thesis is to gain further knowledge about the school 
situation for children and youths in out-of-home care; about the 
processes by which these children and youths find their ways through 
family life, school and care settings; and about their transitions from 
out-of-home care to an independent life as young adults. The aim is 
realized by a background study of social services case files for 87 
youths (13-20 years of age) placed in out-of-home care, and by more 
extensive case studies of five young people’s life stories. A special focus 
is given to the young people’s experiences of navigating through 
school, home and out-of-home care, and in the sense-making process 
through which these youths connect their (often conflicting) 
experiences into a meaningful understanding of who they are and what 
their life may become, a process which I have termed their 
comprehension work. The following research questions are addressed: 

- How is the school situation described in the social services files, 
and what is the connection, for the youths concerned, between 
their placements in out-of-home care and any possible 
discontinuities in school?  

- How are the young people’s pathways through family, school 
and out-of-home care described in the life stories that arise 
throughout our interviews?  

- What school experiences emerge in the life stories, and how can 
these experiences be understood in relation to the young people’s 
experiences of growing up in care?  

- What does the young people’s transitions to adulthood look like, 
and how can these transitions be understood in relation to their 
experiences from family, school and out-of-home care? 

Settings and Method 

The study was conducted in five metropolitan municipalities in Sweden. 
The main data consists of repeated interviews with five young people, 
who were all placed in out-of-home care. The participants were 
interviewed between two and five times, during a period of one to three 
years. The interviews were conducted both during and after their stay 
in out-of-home care. Additional interviews were made with people who 
in some way had an influence over the young people’s school situation 
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during their time in care, mainly teachers and social workers. These 
interviews were mainly used as a tool in the data-generating process, so 
as to gain additional information about the young people’s life 
circumstances. As a background to the interview study, social services 
case files were analysed for all youths (13-20 years of age) in the 
studied municipalities who, during one year, were placed in out-of-
home care. This added up to a total of 87 files, and the five young 
interviewees were all sampled from this population. 

Information from the social services case files was quantitatively 
described and analyzed through frequency tables and bivariate and 
multivariate crosstabs. Additional text analysis was made, concerning 
how the young people’s school situation was described in their files. 

In the analysis of the interviews, a narrative life story perspective was 
used. Focus was directed both at the understanding of the young 
people’s school and in-care experiences, and at the understanding of 
how they, through their narratives, interpret these experiences to create 
a coherent story about themselves and their lives – their comprehension 
work. The interviews were transcribed verbatim. Based on the 
transcripts, an experience-near (see Geertz, 1976) and chronologically 
based case story was consolidated for each of the five youths. Next step 
in the analysis was to thematically classify different school meanings 
that emerged in the interview data. After that the five cases were 
further analysed, now based on a more distinctive life story perspective. 
In this step, focus was directed both at the contents of each life story, 
i.e. the events and experiences that the story told, and at the more 
meaning-making function of storytelling, i.e. the young people’s 
comprehension work as it was expressed through their narratives. Each 
life story analysis was structured around; central themes within the 
story; central narrative turning points; experiences of school and the 
changing of school meanings throughout the story; experiences of 
growing up and leaving care. Apart from these more internal focus 
points of the life stories, the analysis also focused on how the youths 
seemed to connect and create meaning around their diverse experiences, 
as to create an understandable story about themselves and their lives. A 
special interest was taken on how these stories about past experiences 
and present circumstances, in its extension, also was directed at 
expectations for the future. Finally a more theoretically based cross-
analysis of the cases was made (see Merriam, 1988). In this cross-
analysis more general concepts, such as comprehension work, were 
developed. 
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Theoretical framework 

The general theoretical perspective of the study can be described as 
contextual constructionism (see Best, 1995), in the sense that the life 
stories told by the young persons who took part in the study are seen 
as socially constructed, but at the same time the living conditions of the 
interviewees – and too some extent also their life stories – are influenced 
by the contextual conditions which characterise their everyday family 
and school lives. The narrative life story approach described above is to 
be viewed also as a more specific theoretical perspective in the analysis. 
This includes a view on life stories as reconstructed in every moment, 
under influence of former experiences and pointing at expectations in 
the future (see e.g. Andrews, 2008; Brockmeier, 2000; Mishler, 1999, 
2006; Patterson, 2002, 2008; Ricoeur, 1980). These theories also 
suggest a strong link between time and identity in the sense that 
someone’s life story (i.e. their overall understanding of both past, 
present and future) is closely tied to that persons understanding of who 
they are, who they can be in the future, and who they could have been 
had life circumstances turned out differently. The same sort of link 
between time and identity is made by Giddens (1991), whose concepts 
self-identity and biographical continuity are used in the analysis.  

The study also draws on the risk and resilience perspective commonly 
used in studies of vulnerable groups of children and youths (see e.g. 
Bottrell, 2007; Dearden, 2004; Gilligan, 2000; Höjer et al., 2011b; 
Masten et al., 2004; Stein, 2008a; Ungar, 2004a; Werner & Smith, 
2001), especially the argument that the exposure to risk in one area of 
life can be mitigated if resilience-enhancing processes are progressing in 
other areas. In that way school life could, under good circumstances, 
function as a protection against an exposure to risk in, for example, the 
family home. The focus on resilience in my study is specifically aimed 
at the processes by which the youths navigate through life, in search for 
a personally experienced protection against the vast and complex 
pattern of risks that they face; and at the comprehension work in 
which they interpret and make sense of their often conflicting, and 
continuously changing, experiences. 
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Empirical findings 

Findings from the study of social services case files 

The case files show that discontinuities in school (e.g. changing schools 
or leaving school for a shorter or longer period) were common in 
connection with the out-of-home-care placements. The files also show 
that school problems were common among the youths placed in out-of-
home-care. In approximately 70 % of the files were documentations of 
the young person having some kind of school problems prior to the 
placement, while only in about 10 % there were documentations of the 
young person doing well at school. The most remarkable result from 
the case file material however, concerns the social services planning for 
the youths’ future schooling during their time in public care. All the 
youths for whom schooling was described as well-functioning, also had 
clearly specified plans for their schooling during care. For the youths 
with school problems, however, this was not the case. Instead, for one 
third of the young persons for whom social services had in fact 
documented problems in schooling prior to care, there were neither any 
documented plans for how their schooling was to be organized during 
their time in care, nor were there any documented goals for their future 
schooling achievements. 

Findings from the case studies 

In the life story analysis several themes are explored. One main theme 
is that of discontinuities. The lives of the five young persons seem 
(more or less) to be lined with formal discontinuities in home and 
school, that is to say repeated occasions when they have had to change 
their home or school environment, including a change in the social 
relations surrounding them. What becomes clear in the life stories 
though, is that there also exist what could be referred to as narrative 
discontinuities (see Mishler, 1999), that is events or experiences that 
are presented as either sidetracks or turning points in the young 
person’s biography. These narrative discontinuities are seen as a kind 
of interpretive tool – by interpreting all the events and experiences that 
doesn’t quite “fit in” with the overall understanding of their life and 
self-identity as discontinuities, the youths manage (in spite of these 
discontinuities) to maintain a sense of autobiographical continuity. 

A second theme in the life story analysis is the youths’ constant 
striving for a sense of belonging. The concept sense of belonging refers 
here to the experience of feeling at home in a specific everyday practice 
where a taken-for-granted social reality is shared (see Berger & 
Luckmann, 1966). Due to the repeated discontinuities (both formal and 
narrative) in the young people’s lives, the striving for a sense of 
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belonging often tends to become a difficult challenge. The life stories 
give expression to the youths’ personal handling of this challenge, 
illustrated for example by their sensitive navigations between different 
everyday practices, and in their continuous comprehension work in 
which they connect and re-evaluate their experiences as to create a 
meaningful narrative about themselves and their lives. The comprehension 
work then, helps them to handle the threat of discontinuities that seems 
so strongly present in their lives, and to integrate their often conflicting 
experiences into a meaningful totality, thereby maintaining a sense of 
autobiographical continuity.  In the life stories a set of prerequisites for 
establishing and maintaining a sense of belonging stands out. First (as 
mentioned), it seems important that the youths, in the everyday 
practices that they inhabit, can find a way to integrate their new 
experiences and the current socially shared reality in their overall 
understanding of their lives and self-identities. It also seems important 
that, in these everyday practices, they are met by a genuine interest by 
others and that they feel appreciated and confident in who they are and 
what they do – this is linked to a particularly evident theme in the life 
stories which concerns the young people’s possibility both to stay in 
control of their life situation and to stay in control of their self-identity. 

On a general level the study is primarily concerned with the young 
people’s school experiences and their experiences of leaving care. The 
school experiences expressed in the life stories are centred partly 
around the everyday life in school, and partly around the hopes of 
education as a road to a better future. The young people’s school 
experiences are varied, and most of them have (over time) experienced 
both severe vulnerability and a protective sense of belonging within the 
school walls. When it comes to the notion of education as a guarantor 
for the future, all the youths recognize this as an important reason to 
go to school. However, only some of them perceive this educational 
road as a real possibility, whilst the others give expression to a sense of 
this future road as out of their personal reach. The youths’ experiences 
of leaving care are on the whole quite positively expressed, even though 
they also give evidence to the intensified loneliness and vulnerability 
that leaving care typically brings (see e.g. Berridge, 2007; Samuel & 
Pryce, 2008, Stein, 2006; Wade, 2008). The positivity seems strongly 
linked to the opportunity that leaving care creates when it comes to 
establishing a distance both to their birth families, to the practice of 
schooling, and to their everyday life as a teenager in public care – in 
short an opportunity for a turning point towards a life of their own. 
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Conclusion 

The results indicate that life for young people placed in out-of-home 
care is characterized by an often expanding vulnerability. The main 
findings concern the young people’s struggle to handle this vulnerability 
as well as the additional hurdles they face in navigating their way 
through home, school, and care settings. The life stories show that 
school, home and settings of out-of-home care, from the young 
people’s perspective, represent a complex and integrated pattern of 
everyday practices, a pattern in which their vulnerability seem to 
spread in a process of transferred exposure. In their struggle to avoid 
this exposure, they strive to find spaces that provide them with a sense 
of belonging (i.e. a sense of feeling at home in a socially shared 
everyday reality), and with possibilities to make their own decisions 
about how to define themselves and about what actions to take in life. 
An important tool in this struggle seems to be the youths’ 
comprehension work, that is to say the continuous interpretive work 
through which they connect their experiences and their socially shared 
everyday realities, into a meaningful understanding of whom they are 
and which life they ought to live. 
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Bilaga 

– överenskommelse om deltagande i studien 

 

 

 

Till deltagare i studien om skolgången för placerade ungdomar 

Beskrivning av studien 

Den här studien ingår i ett forskningsprojekt som handlar om skolgången för 

ungdomar som har placerats på institution eller i familjehem. 

Forskningsprojektet kommer att bestå av två delar. Den första delen är en 

kartläggningsstudie som kommer att bygga på skriftligt material från 

socialtjänstens akter och en del muntlig information från socialsekreterare. 

För den här delen av projektet har jag fått tillåtelse från socialtjänsten i de 

kommuner som berörs av forskningsprojektet att ta del av all information 

som gäller de ungdomar som placerades utanför hemmet under år 2003. Den 

andra delen av forskningsprojektet är en fallstudie som kommer att bygga på 

intervjuer med några av de ungdomar som ingår i kartläggningsstudien samt 

intervjuer med andra personer som kan ha ett inflytande över de här 

ungdomarnas skolgång. För fallstudien kommer det bara att samlas in 

information gällande de ungdomar som har givit sitt samtycke till att delta i 

studien. 
 

Att delta i fallstudien innebär att bli intervjuad av mig vid några tillfällen och 

att låta mig intervjua även andra personer som kan ha ett inflytande över din 

skolgång. Jag kommer dock inte att intervjua någon utan att du först har sagt 

att det är okej att jag intervjuar just den personen. Deltagandet innebär också 

att du godkänner hur den information som samlas in genom intervjuerna 

kommer att behandlas (se under nästa rubrik). 
 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du har rätt att när som helst 

avbryta ditt deltagande. 
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Behandling och presentation av insamlat material 

Den information som jag får ta del av kommer att presenteras i en 

doktorsavhandling. En del material kommer eventuellt också att användas i 

andra vetenskapliga sammanhang såsom seminarier, föreläsningar eller 

rapporter. All information som handlar om enskilda personer kommer att 

avidentifieras så att ingen ska kunna veta vem det handlar om. Jag kommer 

till exempel att byta ut alla namn och ändra på vissa faktauppgifter som till 

exempel ålder, var personerna bor etc. Uppgifter som handlar om enskilda 

personer kommer inte utan dessa personers medgivande att användas för 

annat än vad som här har nämnts. 
 

Undersökningsdata, till exempel utskrifter av intervjuer, kommer att förvaras 

så att ingen utomstående kan komma åt dem. 

 

 

…………………..  ………………….. 

Datum   Underskrift 

 

 

Jag samtycker härmed till att delta i studien och att personuppgifter om mig 

behandlas enligt ovan. 

 

 

…………………..  …………………… 

Datum   Underskrift 

 

Personuppgifter i medicinsk, beteende- och samhällsvetenskaplig 

forskning skyddas av absolut sekretess enligt 9 kap 4 § 

Sekretesslagen (1980:100) och 3 § Sekretessförordningen 

(1980:657). Redovisning av statistik och forskningsresultat får 

endast ske i avidentifierat skick. 

Bestämmelser om återkallande av samtycke, rätt till registerutdrag 

och rättelse av felaktiga eller missvisande personuppgifter finns 

i Personuppgiftslagen (1998:204). 
Har du frågor kring behandling av personuppgifter vid Stockholms 

universitet kontaktar du personuppgiftsombudet Inga Horndahl 08-16 

22 80. Frågor kring det aktuella forskningsprojektet besvaras av 

respektive forskare. 
 

Har du frågor om forskningsprojektet får du gärna höra av dig till mig. 

Med vänliga hälsningar,  

Ylva Weitz, Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet,  

08-674 73 96 eller 0701-70 70 14  

e-mail: ylva.weitz@socarb.su.se  

mailto:ylva.weitz@socarb.su.se
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