
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMLÖSA BARN I SVERIGE 

UPPKOMST OCH KONSEKVENSER UR SOCIALARBETARES 

SYNVINKEL 

Av: Annika Nieminen & Marie Ohlsson 

 

 

LUNDS UNIVERSITET 

Socialhögskolan 

Campus Helsingborg 

C-uppsats, 15 hp 

Ht-08 



1 

 

 Abstract 

 

Author: Annika Nieminen & Marie Ohlsson 

Title:”Homeless children in Sweden, the emergence and implications from a social worker’s point 

of view”. 

Supervisor: Gunilla Lindén 

Examiner: Agneta Hedblom 

 

The purpose of this essay was to examine social worker´s opinion about the causes of homelessness 

and it´s consequences for children (11-18 years old), from a social worker´s point of view. More 

specifically; what are the reasons for children to become homeless and what does it mean for the 

child´s daily life to be homeless? We also wanted to know what consequences the child´s 

homelessness can get, in short term and long term and the importance of risk and protective factors. 

The analysis was based on two perspectives; one helps us understand how the environment can 

affect an individual´s development in society and the other perspective focuses on describing and 

understanding the individual patterns of abnormal development, where time is a valuable factor. For 

the study we performed nine individual partly structured interviews on different categories of 

people. We interviewed four people from volunteer organizations, two social welfare secretaries, 

one book writer and two researchers in the field of homeless children. The result of our study shows 

that most children broke up from home because of a conflictual relationship with their parents. For 

the most part, it was about deficiencies in the home in one way or another. Our study also shows 

that the society needs to be better at capturing the children and put into measure earlier than is done 

today. There are far too many children who do not have a secure environment. 

 

Keyword: homeless, children, risk factors, consequences. 
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Förord  

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som varit vänliga att ställa upp på våra intervjuer och 

dela med sig av sina erfarenheter, utan dem hade inte vår studie varit möjlig. Ett stort tack även till 

vår handledare Gunilla Lindén för råd och stöd under arbetes gång. 
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 1. Inledning 

 1.1 Problemformulering 

Idén att skriva om just hemlösa barn i Sverige kom till efter att vi läst boken ”flickan under gatan” 

av Roslund och Hellström (2007) och deras intervjuer kring detta ämne. Boken är delvis baserad på 

verkliga personer och handlar om en flicka som är hemlös och lever under Stockholms gator. 

Flickan i boken är en sammanslagning av tre flickors liv. Anders Roslund har en bakgrund som 

reporter på SVT och som Nyhetschef på Aktuellt. Det var även han som startade Kulturnyheterna. 

Börge Hellström är en av initiativtagarna till KRIS (kriminellas revansch i samhället), han är 

kriminalvårdsdebattör och har i många år arbetat med missbrukande, kriminella ungdomar. Enligt 

dem så har de gjort det som socialtjänsten inte gör, nämligen letat efter de hemlösa barnen. De 

berättar om barn och ungdomar de mött som lever i en otrygg tillvaro, trots att alla i Sverige under 

18 år har rätt till skydd och försörjning, enligt lag. Författarna menar att de hemlösa barnen och 

ungdomarna officiellt inte finns. Har man minst en vårdnadshavare i livet som har en bostad så 

räknas man inte som hemlös, trots att man kanske blivit utkastad hemifrån. De här barnen syns inte 

och det man inte ser finns inte, trots att de både lever och andas, menar författarna. Ofta handlar det 

om barn som rymmer hemifrån för att de helt enkelt inte kan vara kvar hemma på grund av 

övergrepp, missbruk, eller andra saker och en del har blivit utkastade hemifrån. Att rymma 

hemifrån är ett sätt för dem att överleva. De menar också att föräldrarna till de här barnen och 

ungdomarna inte eftersöker dem för att de inte vill blanda in myndigheterna och på så vis är det lätt 

att barnen förblir osynliga för myndigheterna (Roslund & Hellström, 2007).  

 

RIA (råd och information i alkoholfrågor) är en verksamhet som började växa fram under 1950-talet 

och där det utvecklades ett arbete tillsammans med kyrkorna för rådgivning kring alkoholfrågor. 

Idag finns RIA i var tredje svensk kommun och de vänder sig till människor som på grund av 

missbruk, hemlöshet, kriminallitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i utsatthet. På 

RIA:s hemsida berättas det om ”de glömda barnen” och ungdomarna. Där det tydliggörs att barnen 

och ungdomarna finns överallt och är många, och RIA ifrågasätter varför det är så få som får hjälp. 

Enligt dem är det vart femte barn som lever under sådana förhållanden där det är barnen som får 

agera på ett vuxet sätt och att i en stor del av dessa familjer finns det missbruk med i bilden. De här 
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barnen är svåra att upptäcka eftersom barn är bra på att skydda sina föräldrar, även om de skulle bli 

misshandlade så är det oftast så att de skyddar föräldrarna (RIA).  

 

Den vanligaste anledningen till att unga rymmer eller kastas ut hemifrån, är en långt pågående 

konflikt mellan ungdomen och föräldrarna. Enligt SOU tolkade socialsekreterarna detta som ett 

relationsproblem och ansåg att det var deras uppgift att ”jobba hem” ungdomarna. De ungas 

berättelser om sina hemförhållanden och livssituationer ges ingen större trovärdighet utan den 

huvudsakliga samtalspartnern är föräldern. Ungdomarna upplever att det inte finns något utrymme 

för dem att komma till tals och uttrycka vad de önskade att få hjälp med (SOU 2004:71 ). Detta 

bekräftas även i kartläggningen ”Tillfälligt uppbrott” (2009) som Rädda Barnens gjort angående 

ungas utsatthet. Det tydliggörs också att de flesta unga som bryter upp hemifrån gör det på grund av 

en ohållbar situation i hemmet där det ofta förekommit fysiskt och psykiskt våld (Sjöblom& 

Högdin, 2009). 

 

Det här gjorde att vi ville veta mer om hur socialarbetare ser på anledningarna till varför barn och 

ungdomar hamnar i de här situationerna och inte har tillgång till ett tryggt hem, en trygghet alla 

barn har rätt till. Vi ville även ta reda på vilka konsekvenser det fick. Vidare ville vi undersöka hur 

det är möjligt att förebygga att barn hamnar i hemlöshet och hur det ser ut kring förebyggande 

åtgärder i samhället. Vi hade även funderingar kring vilka risk- och skyddsfaktorer som spelar in 

och vilka omständigheter som bidrar till att en del barn klarar sig bättre eller sämre än andra i 

liknande situationer.  

 

Vem är hemlös? De flesta skulle nog vid första tanken säga att det är en person som lever i ett 

utanförskap och sover på parkbänkar eller liknande ställen, det är i alla fall så många av oss nog ser 

den vuxne hemlöse. Men hur ser de unga hemlösa ut, var finns de? Enligt Sjöblom & Högdin 

(2009) skapar det starka reaktioner hur vi benämner dessa barn. Från början kallades de gatubarn, 

vilket gav upphov till att det tycktes läggas mer tid till diskussionen angående benämningen 

eftersom det ansågs att ett välfärdssamhälle som Sverige inte hade några sådana barn.  Oavsett vad 

vi kallar dem, så finns det barn i Sverige som av olika anledningar inte kan bo hemma utan väljer 

att ”bo runt”. Socialtjänsten är styrd av lagar och regler och saknar befogenhet och strategi för att 
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förändra samhälleliga makrokrafter, den viktigaste uppgiften Socialtjänstlagen har är att skydda 

barnen, ändå finns det barn i Sverige idag som inte har ett tryggt hem (Sjöblom & Högdin, 2009). 

 

 1.2 Perspektivval & avgränsningar 

     Hur vi benämner vår målgrupp ”hemlösa barn” kan skifta mellan barn och ungdom eller båda två i 

kombination eftersom alla alternativen har förekommit under undersökningen beroende på vilket 

område och med vem vi haft en dialog. Barn är man upp till 18 år, men vi tycker det är bättre att till 

exempel benämna en 17-åring som ungdom istället för barn. 

 

Vi har valt att inte belysa hemlösheten ur barnens synvinkel utan ur socialarbetarnas perspektiv. Vi 

tänkte att det skulle vara lättare att hitta intervjupersoner i olika yrkeskategorier än att hitta barn att 

intervjua. Dessutom skulle vi behöva vårdnadshavarens samtycke till en intervju och det skulle 

antagligen vara svårt. Det skulle även vara etiskt betänkligt, sannolikheten att barnen skäms och inte 

berättar för oss eftersom de inte känner oss skulle vara stor. Vi valde åldern 11-18 år, eftersom vi 

inte tror att det finns särskilt många barn under 11 år som är hemlösa. Vi tror att om man är yngre 

så ordnar det sig lättare för barnet, genom att socialtjänsten ingriper snabbare. Samtidigt tror vi att 

man, om man är yngre är mer foglig och finner sig i sin hemsituation. Vi tänker att det kan röra sig 

om vilka familjer som helst, att det inte har så mycket med etnisk bakgrund och kön att göra och 

därför har vi inte tagit särskild hänsyn till detta. Vi tänker också att det finns en rädsla för 

myndigheter och tror därför att dessa barn och ungdomar är mer synliga för frivilligorganisationer 

än för socialtjänsten. Det visade sig också när vi sökte intervjupersoner. Det var mycket lättare att 

hitta människor med erfarenhet av hemlösa barn i frivilligorganisationer än vad det var att hitta dem 

inom socialtjänsten. Därför har vi intervjuat fler personer från frivilligorganisationer än vad vi har 

intervjuat socialsekreterare. 

 

Vidare har vi valt att studera problemet ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv eftersom det är en 

övergripande teoretisk modell som hjälper oss förstå hur miljön kan påverka en individs utveckling 

i samhället samtidigt som individen kan påverka miljön. Den beskriver hur det växande barnets 

utveckling sker i ett sammanhang, hur olika omgivningsfaktorer interagerar. Utöver det har vi 

belyst vårt arbete ur ett utvecklingspsykopatologiskt perspektiv. Perspektivet handlar om att 
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beskriva och förstå individuella mönster av avvikande utveckling. Det letar inte efter orsaken med 

stort O, utan efter individuella mönster av orsaker eller utvecklingsvägar. 

 

 1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka socialarbetares uppfattningar om hemlöshetens uppkomst och konsekvenser 

för barn (11-18 år) ur ett utvecklingspsykopatologiskt och ett utvecklingsekologiskt perspektiv.  

 

Frågeställningar:  

 Att bli hemlös- vilka är de bakomliggande orsakerna? 

 Vad innebär det för barnets vardagsliv att vara hemlös? 

 Vilka konsekvenser får barnets hemlöshet på kort sikt respektive lång sikt? 

  Betydelsen av risk- och skyddsfaktorer samt förebyggande åtgärder? 

 

 1.4 Definition av begrepp 

I följande avsnitt kommer vi att förklara en del begrepp, som inte är självklara, och som är 

återkommande i uppsatsen. 

  

Hemlös 

Socialstyrelsens definition av ”hemlös” är en person som saknar egen bostad och som inte har något 

stadigt ”inneboendeförhållande” samt tillfälligt boende eller är uteliggare. Följaktligen räknas även 

de personer som bor på institutioner eller härbärgen och som vid eventuell utskrivning inte har 

någonstans att bo. De som bor tillfälligt hos vänner och bekanta räknas också som hemlösa, medan 

de som hyr i andra hand eller är inneboende hos anhöriga inte räknas som hemlös (Socialstyrelsen, 

2006).  

 

Hemlösa Barn 

Stockholms Stadsmission (2007) definierar hemlösa barn så här: 
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”Barn och ungdomar som inte har ett tryggt, stadigvarande hem utan ibland 

eller alltid tillbringar dygnet på annan plats – efter eget beslut eller på grund 

av beslut eller åtgärd av föräldrar/vårdnadshavare.” 

 

Begreppet ”hemlösa barn” får olika betydelser beroende på vem som uttalar sig om det, då det rör 

sig om olika förutsättningar och erfarenheter. Frivilligorganisationerna har inga regelverk att följa 

och är relativt fria att göra vad de anser behövs medan myndighetssidan har lagar och regler de 

måste hålla sig till, vilket kan begränsa dem i vissa fall. Skulle vi ställa frågan om hemlösa barn 

finns till frivilligorganisationerna, så är vår erfarenhet den att de utan tvekan svarar att hemlösa barn 

finns och att de kämpar för att föra deras talan. Om samma fråga ställdes till de sociala 

myndigheterna så är vår uppfattning att många skulle svara att de inte finns och om det finns så blir 

de placerade. Skulle vi även ställa denna fråga till ungdomar utan fast boende med problematiska 

hemförhållanden, så är det inte säkert att de skulle se sig som hemlösa utan bara att det är struligt 

hemma.   

 

När det gäller de barn och ungdomar som vi närmast tänker på, för vår studie, handlar det om barn 

och ungdomar som har en adress men utav någon anledning inte har möjlighet att vara där. De är en 

grupp som egentligen inte betecknas som ”hemlösa” av samhället. En adress är inte lika med att ha 

tak över huvudet och ett tryggt boende, det är bara något som syns i folkbokföringen. När vi tänker 

”hemlösa barn” i vår studie, så tänker vi på de barn och ungdomar som av de anledningar vi 

nämnde i inledningen kommer från socialt problematiska hemmiljöer och antingen rymmer 

hemifrån eller blir utkastade hemifrån. Vi tänker att de har en adress men de har inget tryggt hem att 

gå till samt ingen som ser till att de får den omvårdnad och det stöd som de behöver. 

 

Riskfaktor 

Begreppet risk innefattar en händelse eller en omsändighet som ökar sannolikheten att något icke 

önskvärt ska hända. Vidare är en riskfaktor en biologisk, medicinsk, social eller psykologisk faktor 

som kan leda till att man får problem med hälsan, utvecklingen, beteendet eller anpassningen 

(Lagerberg & Sundelin, 2000). 
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Skyddsfaktor 

En skyddsfaktor är något som reducerar eller neutraliserar risker. Faktorn kan ha olika styrka och 

olika varaktighet.  

 2. Metod 

 2.1 Metodval 

Vi har valt en kvalitativ metod för vår studie, den strävar efter tolkning och förståelse av människan 

och sammanhanget. Vi anser att en kvantitativ metod inte skulle ge en lika nyanserad bild som den 

kvalitativa metoden gör. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, som ger 

intervjupersonerna möjlighet till att utveckla, förtydliga och fördjupa svaren, samt att det blir mer 

som en dialog i mötet (Aspers, 2007). Vi har också haft en väl genomarbetad intervjuguide med oss 

vid varje tillfälle för att på så sätt säkerställa att frågorna blev tydliga för intervjupersonerna. 

Fördelen är att de här intervjuerna är ett effektivt verktyg för att få fram kunskap om människors 

upplevelser och beteenden. Det kan också bli en berikande och positiv upplevelse då det är ett 

samtal mellan två personer som diskuterar ett ämne som de båda har ett intresse av. Den kvalitativa 

intervjun möjliggör att det blir en tydlig beskrivning av det som berättas utifrån olika perspektiv 

eftersom det handlar om ord och inte siffror, där det blir detaljerade situationer som beskrivs och 

inte allmänna åsikter. Detta tillvägagångssätt tar även mycket tid i anspråk samt att det kan vara 

problem att analysera materialet (Kvale, 1997).  

 

För vårt arbete har det här inneburit att vi först och främst lagt mycket tid på att leta 

intervjupersoner samt att restiden till de olika verksamheterna har tagit sin tid. Även 

transkriberingen av de nio intervjuer som vi gjort har varit tidskrävande samt att det i vissa delar av 

det inspelade materialet har varit svårt att höra vad som sägs. Det har medfört att vi varit tvungna att 

lyssna mer än en gång för att säkerställa att vi uppfattat materialet korrekt. Trots svårigheterna med 

att få ihop informanter till empirin samt tiden som det tagit att åka mellan de olika städerna så anser 

vi att den kvalitativa metoden varit bra för vår studie. Befolkningen i de städer vi har varit skiljer 

sig åt, vilket man ska vara medveten om eftersom det säger något om hur ”vanligt” problemet med 

hemlösa barn är. Stad ett har 493 502 invånare, stad två har 293 883 invånare, stad tre har 105 286 
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invånare och stad fyra har 89 727 invånare.  Det positiva överväger då vi fått mycket intressant 

fakta från informanterna och att den ena situationen inte har varit den andra lik.  

 

Även om det är många fördelar med en kvalitativ metod, så finns det nackdelar och risker. En av 

riskerna som finns med kvalitativa intervjuer är att det kan bidra till att intervjuareffekter uppstår. 

Detta behöver inte vara någon nackdel men det kan innebära att vi som intervjuare påverkar 

respondenten så att denne förstår vad vi förväntar oss av intervjun, vilket kan medföra att 

objektiviteten försämras. För att undvika denna intervjuareffekt har vi försökt att hålla oss objektiva 

under intervjuerna och lyssnat uppmärksamt till respondenternas berättelser samt inte argumenterat. 

Istället har vi ställt frågor som ”hur menar du då?” för att reda ut oklarheter. Vår uppfattning är att 

vi inte hade fått den här nyanserade bilden genom till exempel kvantitativa intervjuer. När det gäller 

intervjuer så är det oundvikligt att man som intervjuperson inte påverkar respondenten på något sätt 

eftersom vi människor har förmågan att inverkar på varandra. Intervjuareffekten kan enligt 

Denscombe, (2000) medföra att respondentens svar blir påverkade av intervjuarens personlighet. 

Människor svarar olika beroende på hur de tolkar in den person som ställer frågorna. Ålder, kön och 

etiskt ursprung kan påverka hur människor svarar, även hur vår attityd är gentemot andra inverkar 

på hur samtalet blir. Om vi till exempel skulle komma försent till våra intervjuer (vilket aldrig 

inträffade) och på så sätt inte respektera deras tid som vi faktiskt fått ta del av, så skulle det 

antagligen medföra att en negativ intervjuareffekt uppstod och de skulle troligen inte varit lika 

välvilligt inställda till att vara behjälpliga (Denscombe, 2000). 

 

Under studiens gång upptäckte vi saker som gett upphov till diskussioner. När vi ringde runt och 

letade intervjupersoner, så var det väldigt svårt till en början. Vi fick förklara oss väldigt ingående 

vilka barn det var vi tänkte på och hur vi tänkte när vi sa hemlösa barn. Många socialförvaltningar 

var väldigt frågande och menade att några sådana barn hade de inte och hade inte haft heller, så det 

var ingen som hade erfarenhet av det. Om det skulle uppstå någon sådan situation så löste de det 

direkt. 

 

 2.2  Intervjuguiden 

 Liksom Kvale,(1997) beskriver att intervjuguiden är tematiserad med hänsyn till frågeställningarna 
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och har frågor under varje tema, har vi tillsammans satt ihop ett antal frågor till underlag för vår 

intervjuguide. Därefter delade vi in dem under olika teman för att på så vis få en struktur på 

intervjuerna. Vid intervjuerna är det en vinst om man är flexibel med ordningsföljden av 

intervjufrågorna för att möjliggöra att respondenten fritt ska kunna utveckla sina tankar kring ämnet 

(Denscombe, 2000). 

 

 2.3 Urval   

De personer vi valt att intervjua kommer från Stadsmissionen, Katolska kyrkan och Svenska 

kyrkan. Vi har även intervjuat en av författarna till boken ”Flickan under gatan”, två 

socialsekreterare, en forskare som är verksam på Stockholms Universitet samt en professor vid 

Lunds Universitet som båda har forskat på området hemlösa barn. Intervjupersonerna från 

Universiteten samt författarna kommer vi att tillsammans kalla för nyckelpersoner i vårt 

empiriavsnitt. Med intervjuerna anser vi att vi fått ett djupare perspektiv, eftersom vi då har kunnat 

ställa följdfrågor. För att få i hop informanter till vårt undersökningsämne började vi med att ringa 

och mejla de personer som vi ansåg möjligen skulle kunna tillföra något för vår studie. Det blev inte 

enkelt att få tag i de här personerna, vi ringde ett antal socialförvaltningar som menade att de inte 

hade några hemlösa barn utan i så fall blev de familjehems placerade, situationen löstes omgående. 

Dock lyckades vi få tag på två socialsekreterare från två olika kommuner varav en kommer från en 

mindre stad. Den ena socialsekreteraren hade arbetat med barn- och unga i tretton år men var i 

dagsläget på en annan enhet inom socialförvaltningen och den andra arbetar med barn- och unga 

idag. De övriga intervjupersonerna var enklare att få ett avtalat möte med. Totalt intervjuade vi nio 

personer varav tre via telefon detta på grund av att de befann sig i Stockholmsområdet. Vi ansåg 

dock att de här tre personerna hade såpass viktig information för vårt arbete att vi valde att göra 

intervjuerna på detta sätt. Vi är medvetna om att det inte blir samma kontakt med 

intervjupersonerna när man inte träffas rent fysiskt. Man kan till exempel inte avläsa kroppsspråk 

eller se ansiktsuttryck som kan avspegla vad den intervjuade känner. Men trots detta anser vi att de 

här telefonintervjuerna har tillfört många intressanta bitar för vårt ämne som vi annars inte hade fått 

tillgång till.  
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 2.4 Genomförande 

För att få ihop material till vår uppsats så har vi gemensamt arbetat med de olika delarna, endast 

transkribering och kodning av intervjuerna har vi delat upp mellan oss, dock har vi läst igenom 

varandras utförda arbeten. Vi var båda två med vid varje intervjutillfälle, vilket i sig är en tillgång 

eftersom vi har kunnat diskutera efteråt. Vi turades om att hålla i intervjuerna, men t illät varandra 

att ställa frågor om oklarheter uppkom. Vi tycker att det varit bra att vara två vid intervjuerna men 

en nackdel kan vara när intervjuerna ska transkriberas blir det många röster som ska urskiljas och då 

är det svårt att höra vad som sägs. Intervjuerna har gjorts på respektive arbetsplats. Vi har vid varje 

intervjutillfälle tagit oss till de som vi skulle intervjua, utom vid telefonintervjuerna, och har på så 

sätt fått se de olika miljöer som de arbetar i och detta har vi upplevt som positivt. På nästan alla 

platser vi varit på har det förekommit något störande moment. Någon har till exempel kommit in 

eller så har telefonen har ring, vilket gjorde att intervjun kom av sig för en stund.  Vi har inte 

upplevt det som något större problem, förutom att intervjun kommer av sig och sedan tar det ett tag 

innan man hittar tillbaka i samtalet igen, vilket kan medföra att man missar något väsentligt för 

undersökningen. Detta är något som vi inte råkat ut för vid telefonintervjuerna. Vid 

telefonintervjuerna har vi båda två varit med på ”linjen” samt spelat in dem. När vi har genomfört 

telefonintervjuerna har vi varit hos Annika, där vi efteråt har kunnat reflektera över telefonsamtalet 

och diskuterat det direkt.  

 

 2.5 Bearbetning och analys  

För att stärka tillförlitligheten vid intervjuerna spelade vi in dem och kunde på så sätt återgå så 

många gånger som det krävdes för att kontrollera att allt uppfattats på rätt sätt. Detta eftersom man 

då kan koncentrera sig på samtalet istället för att behöva skriva hela tiden. Man kan på så sätt 

uppfatta annat såsom till exempel ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det blir även mer ordagrant och 

risken för att man ersätter med andra ord är minimal (May, 2001). Vi transkriberade därefter 

inspelningarna och kodade dem på ett för oss lämpligt sätt, för att sedan analysera det. Vi kodade 

intervjuerna på så sätt att våra teman i intervjuguiden fick olika färger. Därefter var det lätt att 

plocka ut det vi behövde till empiri- och analysavsnitten. När bandinspelade intervjuer ska 

analyseras så sker det nästan aldrig direkt från bandet utan man skriver ut intervjun till en skriftlig 

text. Den färdiga utskrivna texten betraktas som den enda tillförlitliga empiriska datamaterialet i 
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intervjuprojektet (Kvale, 1997). När vi analyserade materialet var vi öppna för att det skulle kunna 

dyka upp nya teman som inte ingått i vår intervjuguide från början.  

 

  2.6 Resultatens tillförlitlighet  

För att tydliggöra tillförlitligheten i vår uppsats har vi beskrivit och förklarat hur vi har samlat in 

och bearbetat vårt datamaterial. Vi har valt att koncentrera oss på validitet eftersom det är relevant 

för kvalitativa intervjuer. 

Reliabilitet handlar om hur pålitligt det insamlade datamaterialet är och reliabilitet bygger på att 

kvantitativa undersökningar görs. Kvantitativ datainsamling skiljer sig från den kvalitativa eftersom 

det vid kvalitativa studier till stor del handlar om att försöka förstå hur intervjupersonen känner och 

tänker. Reliabilitet i kvalitativa metoder handlar om forskarens resultat är tillförlitligt under 

intervjun, vid utskrift och analys. Därför bör reliabiliteten tas upp i alla typer av undersökningar 

(Grönmo, 2006).  

 

Validitet avser att vi mäter det som är relevant i sammanhanget och att vi ställer oss frågan om vi 

mäter det vi tror att vi mäter?  Validera innebär också att undersökningen granskas och att man med 

en kritisk syn analyserar ämnet samt uppger ett tydligt perspektiv på det undersökta ämnet och de 

kontroller som gjorts för att hindra en missvisande tolkning (Kvale, 1997).  

 

Validiteten är hög om undersökningen och det insamlade materialet resulterar i datamaterial som är 

relevanta för problemställningen (Grönmo, 2006). Under intervjuernas gång har det kommit fram 

andra synvinklar på det vi undersökt och vi har fått möjlighet till att ställa andra intressanta frågor 

för ämnet som vi inte hade tänkt på innan. Vi har också kunnat be dem att förtydliga svaren för att 

vara säkra på att vi uppfattat deras svar korrekt. Efter varje intervjutillfälle har vi reflekterat och 

diskuterat de upplevelser och den nytillkomna fakta vi fått (Kvale, 1997). 

 

Vi anser att intervjuerna gav oss relevant information som besvarade våra frågeställningar. Vi anser 

även att urval, vår metod för att samla in datamaterial samt den teoretiska utgångspunkten är 

tillämpliga och väsentliga för vår studie.  Det handlar också om att noggrant beskriva hur studiens 
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resultat har växt fram, hela processen och metoderna vi använt oss av. Med tanke på detta så anser 

vi att materialet vi fått fram är pålitligt då vi klart och tydligt har beskrivit hur vi har gått tillväga. 

Dessutom har det varit en tillgång för vår studie att vi varit två vid varje intervjutillfälle. Detta anser 

vi har ökat reliabiliteten eftersom att det minskar risken för att eventuella missförstånd uppstår 

under intervjun eftersom vi har kunnat diskutera intervjuerna direkt efteråt. 

 

Vad gäller intervjuguiden, så trodde vi att den skulle fungera bra, men så här i efterhand anser vi att 

en del frågor kändes självklara och lite onödiga att ställa. Vår första fråga ställde till det lite 

eftersom den var så bred. Våra informanter började genast prata och berätta och de hade mycket att 

säga, nästan allihop. Därför täckte de in många av de följande frågorna av sig själv och det blev på 

en del av ställena nästan som berättelser istället, mer likt en ostrukturerad intervju. Det kändes dock 

inte som någon nackdel, utan det var väldigt intressant att lyssna och det gav informanterna 

möjligheten att själv välja vad de ansåg relevant. När vi ser på det nu kanske det skulle varit bra att 

skräddarsy frågorna till de olika intervjupersonerna eftersom de representerade olika verksamheter. 

Man kunde haft till exempel två eller tre olika att gå efter, en till socialsekreterarna, en till de i 

frivilligorganisationerna/författarna och en till forskarna. 

 

 2.7 Etiska överväganden 

Det är ytterst viktigt att etiska reflektioner och övervägande görs i samband med forskning, särskilt 

viktigt när det att berör utsatta grupper. Det är av stor vikt att man funderar på tillvägagångssättet 

för sina studier så det blir till det bästa samt för att undvika att det blir etiskt oriktigt (Andersson & 

Swärd 2008 sid 237). 

Enligt Vetenskapsrådet (2002)  finns det fyra forskningsetiska principer som man ska ta hänsyn till 

vid all forskning och de är: 

 Informationskravet - som betyder att studien är frivillig och att de medverkade får 

information om studien.  

 Samtyckeskravet - som innebär att deltagarna ska samtycka till informationen. 

 Konfidentialitetskravet - går ut på att allt material ska hanteras varsamt och får inte avslöjas 

för utomstående. 
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 Nyttjandekravet - betyder att materialet inte kommer att användas till annat än vad som var 

syftet. 

 

Vi har informerat samtliga intervjupersoner om syftet med uppsatsen och försäkrat dem om att det 

empiriska materialet inte kommer att användas i något annat syfte än det vi kommit överens om. De 

har även blivit informerade om att deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan det är de själv som bestämmer över sin medverkan och vad informationen ska 

användas till.  Vi har även informerat våra intervjupersoner om att de kommer att vara anonyma och 

att allt material kommer att hanteras varsamt samt att det förstörs när studien är klar. 

 

 2.8 Förförståelse 

Vi hade inga egna erfarenheter av hemlösa barn och trodde inte att det existerade i Sverige. Vi 

trodde inte att det var möjligt att barn i Sverige kunde hamna i den situationen utan att samhället 

fångade upp dem. Efter att ha funderat kring ämnet så trodde vi att hemlöshet bland barn mest 

förekom i de större städerna, eftersom där bor fler människor. Vi ville se om denna förförståelse 

stämde eller om det var på något annat sätt.  

  

 2.9 Källkritik / Litteratursök 

Vi läste som nämnts tidigare en bok som heter ”Flickan under gatan” av Roslund & Hellström och 

vidare läste vi deras intervjuer kring detta ämne. Vi har orienterat oss på internet om ämnet, men 

har även sökt via Libris och Lovisa. På Lovisa hittade vi en bok ”Hemlösa Barn” av Gunvor 

Andersson & Hans Swärd, som har forskat i ämnet. Vi hittade även en avhandling av Yvonne 

Sjöblom ”På väg ut” samt en rapport ”Tillfälligt uppbrott” av Yvonne Sjöblom och Sara Högdin 

och dessa har vi använt oss av. Avhandlingen har vi haft stor nytta av då den tar upp ämnet ur 

socialsekreterares synvinkel, vilket var precis vad vi sökte. Vi har också läst några C-uppsatser som 

handlat om liknande ämne och därigenom fått vägledning i upplägget och litteraturtips. Vidare har 

vi även sökt olika debattartiklar om hemlösa barn på nätet och sökt information inom 

frivilligorganisationerna såsom till exempel RIA, Stadsmissionen, Rädda Barnen och 
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Frälsningsarmén. Eftersom vi visste att de fanns så googlade vi på namnen för att hitta deras sidor.  

Vi har sökt information på regeringens och socialstyrelsens hemsidor samt använt oss av 

barnkonventionens artiklar och socialtjänstlagen. Under perioden november till december 2009 har 

vi sökt debattartiklar kring ämnet i dagstidningar. Här kan man diskutera tillförlitligheten i vanliga 

tidningar, huruvida man kan lita på det som skrivs. Men vi ville se hur debatten om hemlöshet bland 

unga förs i Sverige och ansåg därför att det kunde tillföra något i vår studie. 

Det har varit svårt att hitta litteratur kring hemlösa barn i Sverige. Avhandlingen ”På väg ut” av 

Yvonne Sjöblom samt rapporten ”Tillfälligt uppbrott” är den litteratur som vi har funnit användbara 

för vår studie. Det finns en hel del forskning om hemlöshet, men hemlöshet bland unga är ett 

område som inte är forskat på i någon större utsträckning och det finns inga tydliga siffror på antalet 

hemlösa unga i Sverige.   

 

Vi ska dock inte glömma att allting förändras med tiden och forskning som är några år gammal 

ändå inte är helt relevant. Detta har vi funderat på eftersom en del källor vi använt oss av är ett antal 

år gamla, vilket gör att det kan påverka innehållet (May, 2001). Vi har dock ansett att det material 

vi använt oss av har varit betydelsefullt för vår studie och därför har vi använt oss av det. 

 3. Bakgrund 

I följande avsnitt kommer vi att titta lite på hur synen på barn har förändrats under 1900-talet och på 

betydelsen av frivilligt socialt arbete i samhället. 

 

 3.1 Hur barnens rättigheter har vuxit fram 

Under långa tider har det varit naturligt och självklart att familjen och släkten ansvarade för barnen 

och samhället hade ingen insyn i hur barn blev behandlade av sina föräldrar. Barn hade inte samma 

rättigheter som de vuxna utan de skulle bara lyda. Men under 1900-talet sista decennier kom 

barnrätten till som ett självständigt rättsområde. Barnrätten kännetecknas av att det är barnet och 

barnets enskilda rättsliga förhållanden till samhället som är i fokus för den rättsliga värderingen.  

Barnrätten fyller minst tre viktiga funktioner. Den har viktiga funktioner och bestämmelser som 



17 

 

talar om hur vi ska bete oss i olika situationer. Den har även som uppgift att lösa oenigheter, 

kommer inte föräldrar överens om vart barnet ska bo så är det domstolen som avgör detta. Den har 

likaså en skyddsfunktion som ska värna om den svagaste. Blir ett barn utsatt för allvarlig misskötsel 

så kan barnet via rättens utslag omhändertas (Schiratzki, 2005). 

 

 När det gäller den svenska lagstiftningen angående barn så har den skett huvudsakligen i tre 

perioder:  

 6 juni 1902 inleds två socialrättslagar, lag om fosterbarnsvård och lag angående uppfostran 

åt vanartiga och försummade barn; 1917 lag om äktenskaplig börd, som gav barnet rätt till 

att bära faderns namn samt rätt till arv, och lag om barn utom äktenskap, som gjorde det 

möjligt för ensamma mödrar att behålla sina barn då de hade rätt till underhåll. 1920 lag om 

barn i äktenskap som gjorde det möjligt för mödrar att vara vårdnadshavare till sina barn. 

Perioden avslutades med 1924 års lag om samhällets barnavård där barnavårdsnämnden ska 

verka för förbättringar för kommunernas barnavård. 

 1949 Föräldrabalken – den kristna familje- och moraluppfattningen, som gynnade 

äktenskapliga förbindelser mellan könen framför illegitima förhållanden, från 1734 låg fast. 

Samtidigt vann principen om barnens bästa mark. 

 1977 gjordes en ändring i FB där gemensam vårdnad blev möjlig för frånskilda och ogifta 

föräldrar (Schiratzki, 2005). 

 

 3.2 Bakgrunden till Barnkonventionens uppkomst  

På Rädda Barnens hemsida kan man läsa att de funnits sedan november 1919 och några månader 

tidigare hade Rädda Barnen bildats i England av Eglantyne Jebb. Hon förstod att något måste göras 

för barnen för att förbättra deras livsvillkor och hon var bland de första att mynta begreppet "barnets 

rättigheter".  I Sverige var Ellen Palmstierna den första ordföranden och till att börja med var den 

främsta uppgiften att ta hand och lindra den värsta nöden för barn efter första världskriget.  Det var 

inte förrän efter andra världskriget som man började få upp ögonen för barnens lidande och under 

1970-talet gjordes Rädda Barnen om till en modern biståndsorganisation. På Regeringens webbplats 

om mänskliga rättigheter beskrivs likaså Rädda Barnens uppkomst och barnkonventionens 
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bakgrund . 1979 började arbetet för att få tillstånd en konvention med regler om barns rättigheter i 

världen och 1989 var denna klar. Nästan alla länder har skrivit på konventionen och ländernas 

regeringar har lovat att följa reglerna. Konventionen är en beskrivning av vilka rättigheter som bör 

gälla för alla barn i världen och handlar om enskilda barns rättigheter. När ett land skriver under 

barnkonventionen så har landet också förbundit sig till att förverkliga det som står i FN:s 

konvention om barns lagliga rätt. (Regeringskansliet, 2008). 

 

 

 3.3 Vikten av frivilligt socialt arbete  

Socialtjänstskommitténs rapport ”frivilligt socialt arbete” SOU 1993:82 är en kartläggning och 

kunskapsöversikt över det frivilliga sociala arbetets utbredning i Sverige. I rapporten blir det tydligt 

hur stor betydelse det frivilliga arbetet har för de utsatta personerna samt att behovet av dessa 

frivilliga insatser ständigt ökar i kommunerna. Ett betydande arbete görs inom verksamheter som 

bedrivs av Rädda Barnen och föreningen Barnens rätt i samhället(BRIS). Frälsningsarmén och 

stadsmissionen gör enastående insatser för hemlösa utslagna människor. 

 

 Det framgår även att regeringen har som mål att det ska finnas samverkan mellan frivilliga 

organisationer och kommunerna och tydliggör att de frivilliga organisationerna är ett viktigt 

komplement för socialtjänsten i kommunerna. Dock betonar regeringen att samhället har det 

huvudsakliga ansvaret för människors trygghet, människor ska kunna lita på att samhällets insatser 

finns där när de är i behov av stöd för att ha möjlighet att leva ett värdigt liv. Det framgår likaså att 

det är kommunernas skyldighet för att se till den enskilde och att individen får den hjälp som han 

eller hon behöver (Prop 1996/97:124 s.28-29) (SOU 1993:82). Detta är intressant för vår studie 

eftersom det ändå finns barn och ungdomar i Sverige som trots detta inte får den hjälp de behöver. 
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 4. Debatten om hemlösa unga 

I följande stycke tydliggörs hur debatten om unga hemlösa har förts i Sverige de senaste åren 

genom att vi redovisar en motion till riksdagen, några debattartiklar ifrån dagstidningar samt en 

rapport från Stadsmissionen. Det framkommer att det finns skilda meningar om vad ”hemlösa barn” 

är och om de överhuvudtaget finns.  

 

 

Motion 1992/93:So210 Hemlösa barn, av Margaretha Viklund (kds). 

Margaretha Viklund börjar sin motion med att förklara att det under oktober månad 1992 skrevs i 

tidningarna om att barnmisshandeln ökat i Sverige, vilket hon anser är oroande. En del av de här 

barnen som flyr sina hem eller kastas ut på grund av svåra hemförhållanden räknas inte in i 

statistiken som hemlösa. Många varken kan eller vill tro att det finns barn i samhället som inte har 

någon som tar hand om dem. 

 

Barnen är i åldern tolv till arton år och har i stort sett ingen kontakt med sina föräldrar. De 

tillbringar den mesta tiden på gatorna eller i tillfälliga boende. Här tydliggör hon också att enligt 

socialtjänstlagen har samhället ett särskilt ansvar för barn och unga där man tillsammans med 

föräldrarna ska medverka för att trygga barn och ungas uppväxt. Vidare menar hon att de som 

kommer i kontakt med barn i sitt arbete ibland får kritik för att de inte anmält en oro för ett barn, det 

kan vara så att hänsyn tas till de vuxna på bekostnad av barnens mående och rättigheter. Det finns 

även de gånger då personal anmält, utan att socialtjänsten har gjort någon utredning. Viklund menar 

att ”gatubarn” i Sverige är ett komplicerat problem där det handlar om attityder, människovärde och 

ett behov av en annan familjepolitik. Det krävs att sociala myndigheter och andra som kommer i 

kontakt med utsatta barn blir mer observanta på dessa barn så att det finns möjligheter till insatser 

tidigt. Hon efterlyser även en kartläggning över hur många de här barnen är.  

 

I en debattartikel i Dagen Nyheter (2002-10-31, uppdaterad 2008) menar Barnombudsmannen (BO) 

att Sverige inte lever upp till kraven i barnkonventionen, detta efter att hon läst redovisningen till 
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FN:s barnrättskommitté som regeringen beslutat om och hon hävdar att de svenska barnens problem 

inte klargörs på ett tydligt sätt i rapporten . Vidare förklarar hon att det finns ett okänt antal barn och 

unga som utav en eller annan anledning är hemlösa och den här frågan nämns inte i regeringens 

rapport samt att det idag inte finns någon officiell statistik på hur många barn och unga som är 

hemlösa, mörkertalet är stort. De uppgifter som finns kommer från de frivilligorganisationer som 

arbetar med hemlösa och som dagligen möter dem.  

 

Barnombudsmannen menar att det är av största vikt att barn och ungas hemlöshet även synliggörs i 

den officiella statistiken samt att det görs insatser för att trygga deras framtid. Dock uttrycker hon 

att ur ett internationellt perspektiv så lever svenska barn och unga generellt sätt under bra och 

trygga förhållanden, men anser att det återstår en hel del till att uträtta. Enligt BO finns det ett flertal 

områden i regeringens rapport som inte är tillräckligt tydligt förklarande kring de problem, som 

finns för barn och unga i Sverige samt att de åtgärder som krävs saknas. 

  

 

En artikel i SvD ”gatubarn blir man för att överleva” (2003-08-06, uppdaterad 2008), debatteras 

det om huruvida det finns ”gatubarn” i Sverige eller inte och här går åsikterna isär.  

 

 Jan Sällstedth som arbetat med projektet ”Lugna Gatan” i Stockholm under fyra år, ett projekt som 

arbetar för att minska våld och kriminalitet bland ungdomarna, berättar att de här barnen verkligen 

finns. De barn som lever utan kotroll från varken föräldrar eller myndigheter, vilket förvånar 

honom. Han förklarar vidare att de flesta är mellan tolv och arton år och kommer från olika 

familjeförhållanden, men vanligtvis finns det missbruk och psykisk ohälsa i familjerna. Gemensamt 

för alla är att deras situation är såpass jobbig att de inte kan bo där och han menar att det är en ren 

överlevnadsinstinkt att de här barnen lämnar sina hem. Han betonar även att det är en liten grupp, 

men de är väldigt utsatta. 

Barnombudsmannen (BO), Lena Nyberg anser även hon att det finns ett mörktal när det gäller barn 

som utav någon anledning inte kan bo där de är skrivna på grund av att situationen är så besvärlig 

och menar också att detta är ett misslyckande från samhällets sida. Enligt BO är de här barnen i 
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regel inte kända hos socialtjänsten, men uppger att det finns även de barn som levt som hemlösa 

trots att socialtjänsten haft vetskap om det.   

Marie Davidsson som är polis på Stockholms ungdomsrotel uppger att hon aldrig under sina fjorton 

år som polis stött på några ”gatubarn” eller hemlösa barn. Detta förklarar hon med att det finns barn 

som är på rymmen eftersom de själva valt att lämna hemmet och hon anser att det är en skymf mot 

gatubarn i Brasilien att påstå att vi har ”gatubarn” i Sverige. Vidare menar hon, att det finns inga 

barn här som inte har tak över huvudet utan vi har ett väl fungerande skyddsnät som fångar upp de 

här barnen som inte kan bo hemma. Hon fortsätter med att barn som vill ha hjälp får det via 

socialtjänsten, bara de ber om det, hur ska de annars veta att barnet finns? 

Karin Olsson chef på familjeenheten på södermalm i Stockholm är även hon av samma åsikt. Hon 

tydliggör att alla barn i deras stadsdel som är i behov av samhällets stöd får också detta. Visst finns 

det barn och ungdomar som springer ute på nätterna och åker nattbussarna och så, men de är inte 

hemlösa. Vidare menar hon att många barn agerar och pratar som om de vore hemlösa, men det är 

de inte. Barn och unga som rymmer finns det naturligtvis, enligt Karin, men det polisanmäls av 

föräldrar eller skola och på så vis fångas de snart upp menar hon.  

Björn Wande, socialsekreterare i en Stockholmsförort i Skarpnäck har en annan uppfattning och 

uppger att han har kommit i kontakt med flera barn i sitt arbete som under en längre eller kortare tid 

har levt på gatan. Förklaringarna kan vara olika, en del tycker att det är spännande att leva så här 

under en kort period och det behöver inte vara så att problemen i hemmet är stora. Det är också så, 

att barn som behöver stöd söker inte alltid den hjälp de har rätt till. Vidare förklarar han att det 

tyvärr kan vara så att det distrikt som barnet tillhör inte har de resurser som krävs, vilket kan 

innebära att socialtjänsten tvingas att vänta med att göra ett akut omhändertagande i flera veckor. 

 

Barnen som är hemlösa-och osynliga, berättelsen om dem som inte borde finnas” så börjar en 

artikel i Aftonbladet (2007-10-27), som belyser barn och ungas utsatthet som samhället blundar för.  

Det klargörs att enligt statistiken så finns det inga hemlösa barn i Sverige, rent juridiskt är barnen 

bara hemlösa om deras föräldrar saknar bostad. De barn som blir utslängda eller rymmer hemifrån 

är i praktiken inte hemlösa eftersom de trots allt har en adress de är skrivna på, vilket innebär att 

man vet inte hur många unga som är utan ett tryggt hem och driver omkring. Enligt artikel har 

Stadsmissionen träffat ett femtiotal, men de tror att de är fler. Det måste till en ändring, samhället 
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måste få upp ögonen och våga se de osynliga barnen menar eldsjälarna som möter de här barnen.  

Eldsjälarna som beskrivs i artikeln menar att de har träffat ett femtiotal, men socialarbetarna tror att 

de är fler. Det måste till en ändring, samhället måste få upp ögonen och våga se de osynliga barnen. 

De barn som rymt eller blivit utslängda hemifrån och som ingen letar efter, de som bor i 

knarkarkvartar, hos kompisar eller sover i någon trappuppgång. Aftonbladets reporter förklarar att 

det första som måste ske för att en förändring ska komma till stånd är att myndigheter och politiker 

erkänner att dessa barn existerar. Samarbetet mellan skolan, sociala myndigheter och frivilliga 

organisationer måste främjas och bli bättre för att det ska bli möjligt att fånga upp de unga hemlösa. 

 

Swärd och Andersson (2007)  menar att de strukturella och politiska förhållanden som ligger bakom 

hemlösheten ägnas det för lit uppmärksamhet. Mer uppmärksamhet läggs istället på den enskilde 

individen och dennes personbeskrivning. 

 

Stockholms Stadsmission har under tiden 2004-2007 gjort en undersökning, som finansierades av 

Allmänna arvsfonden, och efter det kommit med en rapport som heter ”hemlöshet bland barn och 

unga”. Syftet med denna rapport var att samla information om problemets art samt att utforma 

metoder för att nå hjälpa barn och unga som lever i hemlöshet.  

 

                 ”Barn och ungdomar varken kan eller får ta ansvar 

för sig själva utan är beroende av vuxnas omsorg. När de som har det 

största ansvaret – 

föräldrar eller annan vårdnadshavare – brister, är det samhällets ansvar att 

ingripa.” 

 

Rapporten menar att barnperspektivet måste tas på allvar och genomsyra insatserna. Det krävs en 

ökad förståelse för utsatta unga människor, de ska inte slussas runt som ärenden eller objekt. 
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 5.  Vad gör lagen, för att trygga barn- och ungas 

rättigheter?  

Både i Socialtjänstlagen och Föräldrabalken framgår det vad lagen ska göra för att trygga barn och 

ungas uppväxt. 

 

Enligt socialtjänstlagen 5 kap §1 finns bestämmelser för barn och unga där det  framgår att 

socialnämnden ska arbeta för att barn och ungdomar ska ha möjlighet att växa upp under trygga och 

goda förhållanden. Socialnämnden ska samverka med hemmen och med särskild uppmärksamhet 

följa utvecklingen hos de barn och ungdomar som visat tecken till en ogynnsam utveckling. Barn 

och ungdomar ska få det skydd och den stöttning som de är i behov av och om det finns särskilda 

skäl kan barnet placeras utanför det egna hemmet (SFS 2001:453). I Föräldrabalkens 6 kap §1  

klargörs det att barnen har rätt till en god uppfostran med trygghet och att de ska behandlas med 

respekt för sin person och aldrig utsättas för bestraffning av något slag (SFS1949:381) 

Lag(1983:47). 

Likaså tydliggörs barns rättigheter i FN:s barnkonvention, konventionen har funnits sedan 1989 och 

klargör att barn- och ungdomar är värdefulla samt att barndomen inte ska ses som en 

transportsträcka in i vuxenvärlden utan att barn ska respekteras och få komma till tals. 

Konventionen har en inledning samt 54 artiklar varav fyra av artiklarna utgör de grundläggande 

principerna och är följande: 

Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras 

Artikel 3 - Barnets bästa ska alltid komma i första rummet 

Artikel 6 - Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. 

Artikel 12 - Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. 

 

Definitionen av barn beskrivs i artikel 1 och enligt denna är varje människa under 18år ett barn om 

inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet. I Barnkonventionen tydliggörs 

även att alla som arbetar i verksamheter där beslut tas som berör barn ska medvetet använda sig av 

barnperspektivet, vilket innebär att se valen av beslut ur barnets och den unges perspektiv samt att 

förhöra sig om hur barnet uppfattar den aktuella situationen. Barn och unga ska vara i fokus vid alla 
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beslut vilket innebär att man ska analysera vilka följder ett beslut får för barnet eller den unge.   

Barnombudsmannens huvudsakliga uppgift är att bevaka barns rättigheter samt företräda dem i den 

allmänna debatten. Barnkonventionen har bidragit till att en ny syn på barnet har vuxit fram och 

genom barnperspektivet ses numera barnet som en självständig individ, vilket har medfört att barnet 

har rättigheter och får säga sin mening samt har rätt till att vara delaktig i beslut som rör dem 

(Barnombudsmannen). 

 

För att implementera innehållet i FN:s Barnkonvention har svensk lagstiftning gjorts om och 

anpassats efter denna. Bestämmelserna som här presenteras har för avsikt att stärka barnets ställning 

inom socialtjänstens verksamhetsfält (prop 1996/97:124). Barnombudsmannen har i en skrivelse 

uppmanat regeringen att utreda om barnkonventionen bör läggas till i svensk lag för att säkerställa 

barnperspektivet. Förespråkarna för att barnkonventionen ska läggas till i svensk lag menar att det 

alltför ofta är så att politiker avfärdar barnkonventionen med att den inte är en svensk lag. Det går 

inte heller att hänvisa till barnkonventionen i domstol eftersom artiklarna inte är grundade i svensk 

lag (Barnombudsmannen). 

 

 5.1  Barnperspektivets genomslag i statliga myndigheter 

”Myndigheter behöver bli bättre på barnperspektivet”(2008-09-08 Barnombudsmannen). 

BO har gjort en enkät undersökning i 95 kommuner för att få en bild av hur det ser ut hos 

myndigheterna när det gäller att arbeta efter barnkonventionens riktlinjer, i vilket utsträckning 

barnperspektivet används. Detta är den femte undersökningen som genomförts med syfte att ge 

regeringen en bild av hur genomförandet av barnkonventionen tar sig i de statliga myndigheterna 

runt om i landet. Enligt BO får konventionen inte den genomslags kraft som skulle vara önskvärd 

och menar att det är myndigheternas ledningar som har det största ansvaret här för att 

barnkonventionen ska få fäste i verksamheterna. Vidare befarar BO att en del myndigheter har ett 

bristande intresse för frågor som rör barn och unga och många menar att barn- och 

ungdomsperspektivet inte ingår i deras uppdrag samt att de inte ser betydelsen av att ta in barn och 

ungas egna synpunkter på verksamheter som rör dem, vilket BO anser är anmärkningsvärt. 
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 5.2 Förslag på ny lag för barn och unga   

 I SOU 2009:68 går det att läsa om ett nytt förslag på en lag som handlar om att förbättra stödet och 

skyddet för barn och unga, där beskrivs det att den sociala barn- och ungdomsvården genomgått 

stora förändringar på relativt kort tid. Öppenvården har utvecklats och placeringarna utanför det 

egna hemmet har ökat markant under 1990-talet samt att barn idag kan få hjälp genom flera olika 

insatser. Även om den sociala barn- och ungdomsvården idag visar på att det finns ett mer 

genomförbart barnperspektiv och bättre möjligheter för barn och föräldrar att vara delaktiga i 

insatserna så finns det kritik kring detta. Kritiken handlar bland annat om brister i handläggning, 

ansvarstagande och skydd av barn, skillnaden mellan kommuner, brister i kompetens och 

erfarenhet. Enligt utredningen så är kritiken generellt sett berättigad vilket innebär att kompetensen 

måste förbättras i de delar av barn- och ungdomsvården som har till uppgift att bedöma om en 

utredning ska inledas, utreda behovet av insatser samt göra uppföljningar. Några av 

utgångspunkterna för utredningen har varit att samhällets ansvar för skydd av barn- och unga som 

far illa behöver iakttas i större utsträckning samt att socialtjänsten behöver bli bättre på att 

identifiera, förebygga och hantera risker och missförhållanden inom barn- och ungdomsvården. 

Likaså krävs det att kompetenskraven för att utföra uppgifter inom socialtjänsten tydliggörs.  

 

Barnombudsmannen (2009-11-02) svarar på remissen angående, Lagen om stöd och skydd för unga 

SOU 2009:68, att BO ställer sig positiv till det nya förslaget om en speciallag för barn- och unga, 

dock har han en del synpunkter och förslag på ändringar och kompletteringar. BO påminner också 

om att enligt barnkonventionen ska barnet vara det centrala i alla former av beslut som rör barn och 

det ska alltid vara den unges behov som är avgörande i de beslut som tas och att det aldrig får 

förekomma att det är föräldrarnas behov som blir det som avgör beslutet som rör den unge.  Barnen 

ska inte ses som en egendom till föräldrarna utan de ska ha ett värde med egna rättigheter.  

 

 6. Tidigare forskning 

I följande stycken tittar vi på hemlöshetens historia och går sedan över till att belysa forskningen 

kring hemlösa barn. 
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I en artikel på FAS hemsida (forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) tydliggörs det att 

hemlöshet även drabbar barn och ingen vet med säkerhet hur många de är. Anledningen till detta är 

att de aldrig har räknats med i nationell statistik, som till exempel när socialstyrelsen gjorde en 

kartläggning kring antalet hemlösa 1993 och 1999. Intresset för hur barnen har det är tyvärr väldigt 

litet i de här sammanhangen och de är osynliga (Helena Östlund, ReportageBörsen 2005). 

 

 6.1 Hemlöshet 

 ”Samhällsbekymmer” och sociala problem har funnits i alla tider och ställt staten inför situationer 

som krävt ingripande och politiska åtgärder. Sunesson, (2002) beskriver detta från 1500-talet fram 

till dagens 2000-tal. Han menar att det var mycket som hände under 1500-talet och att det är 

förändringarnas sekel. Det var då jordbruket omstrukturerades och det skedde även förändringar i 

de politiska systemen vilket medförde att fattiga från landsbygden tog sig in till städerna. Detta 

gjorde att de fattiga ökade i antal och de strök längs vägarna och tvingades att tigga mat och pengar 

för att överleva dagen. I takt med att de fattiga blev fler så blev det också oreda i städerna samt att 

kostnaderna ökade för kommunerna och i det var i samband med detta som ”lösdrivarfrågan” kom 

på tal. Alla var överens om att grunden till problemet i städerna var de fattiga människorna, det man 

inte var eniga om var hur problemet skulle förstås och hur det skulle lösas (Sunesson 2002). 

 

I dagens samhälle anser många att det är det skamligt att vara beroende av bidrag och de som är 

beroende av stöd och insatser bemöts ofta med misstänksamhet, som om de utnyttjat systemen och 

inte är i behov av verklig hjälp. Studier som har gjorts visar på att arbetslöshet och fattigdom är 

förenat med skam vilket också påverkar människors självbild och psykiska hälsa. Det här går även 

att härleda långt bak i tiden då personer ur de högre sociala klasserna såg nedlåtande på människor 

ur lägre samhällsklasser och de uppfattade de fattiga som omoraliska, lata och att de förde en massa 

väsen. Myter, historier och fördomar om de fattiga har funnits och finns fortfarande i samhället 

(Scheff och Starrin, 2002). 
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På 1960-talet kom de första vetenskapliga studierna som berörde hemlösa kvinnor och män. År 

1967 utkom en bok ”Den ofärdiga välfärden”, syftet var att få en bild av problemgrupper i det 

svenska välfärdssamhället. Boken åskådliggjorde ett outforskat område och fick stor 

uppmärksamhet och än i dag framhålls författarnas insatser. Författarna använde uttryck som idag 

skulle väcka reaktioner, de kom fram till att de hemlösa var en grupp med många olika problem och 

kallade dem för ”bottenskrapet bland de misslyckade och utstötta”, ”det misslyckade spillet från 

samhällets vårdorgan” och ” den hemlösa slummen” Boken belyste människors levnadsstandard 

och förhållanden som tidigare varit osynliga och outforskade, vilket har varit betydelsefullt för 

socialvetenskapliga forskningen. Andersson & Swärd (2008) menar att kunskap är nödvändig för att 

få möjlighet till att belysa luckor i välfärden samt att det är utsattheten som bör undersökas om vi 

vill veta något om samhället. Vilket i sin tur kan leda till att vi får nya kunskaper och att människors 

levnadsförhållanden synliggörs och även förbättras (Andersson och Swärd, 2008 ). 

 

När miljonprogrammet kom på 1970-talet så var mening att hemlöshetsfrågan skulle lösas för gott. 

Målet med miljonprogrammet var att lösa den akuta bostadsbrist som rådde. Det skulle på kort tid 

byggas en miljon bostäder, framförallt lägenheter och flerfamiljshus. Hemlösheten minskade efter 

det, i alla fall för ett tag, men ökade sedan på 1980-talet igen. 1993 räknades de hemlösa i hela 

landet för första gången och staten började intressera sig för frågan. Härbärgespolitiken dömdes ut 

efter en statlig utredning på 2000-talet och staten började intressera sig för alternativa lösningar och 

pengar delades ut till olika projekt. Trots att insatserna mot hemlöshet ökar, så det ut som att 

siffrorna ändå ökar (Swärd, 2009). 

 

Hemlöshetsforskningen i Norden är inte så uppmärksammad som den är i USA, troligtvis har det att 

göra med att hemlöshet och bostadsbrist bland barn eller familjer inte setts som något större 

problem de senaste femtio åren. Samhällsvetenskapliga hemlöshetsforskningen uppmärksammar 

hemlösa barns situation och historiskt har forskare försökt att förstå varför problemen uppstått med 

stöd av olika förklaringsmodeller. I USA har barnens situation till viss del uppmärksammats både 

som ett bekymmer för samhället och som ett forskningsfält. De stora organisationerna för hemlösa 

klarlägger kontinuerligt de hemlösa barnens förhållande samt berättar om hur många de är och 

anledningarna till deras situation (Andersson & Swärd, 2008).  
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 6.2 Hemlösa barn 

Det finns en romantisk bild beskriven i västerländsk skönlitteratur till exempel i ”Tom Sawyer” och 

”Huckleberry Finn” om hur barn och unga ger sig av hemifrån för att upptäcka världen på egen 

hand och söka friheten där ute. Det handlar oftast om unga män som vill bort från ett trångbott hem 

med fattigdom och som vill ut i världen för att bli vuxna och fria. I början av 1900-talet ansåg de 

vuxna att barn och unga hade själva ansvaret för handlingarna att rymma hemifrån. Det ansågs även 

som en olaglig handling och att det var ett tecken på ett avvikande beteende. Först under mitten av 

70-talet ändrades synen på dessa ungdomar och istället började man se till de bakgrundsfaktorer 

som fanns i ungdomens familj och i omgivningen och som möjligen kunde vara anledningen till att 

den unge rymde hemifrån. Forskning kring ”unga hemlösa” i Sverige och övriga Norden är ett 

relativt outforskat område medan det finns en hel del internationell forskning på ämnet ”hemlösa 

unga”. I USA, Kanada och Storbritannien finns det stor ett stort utbud på forskning kring hemlösa 

ungdomar och gatubarn. Storbritanniens forskning är den som överensstämmer bäst med den 

svenska lagstiftningen, vilket gör att deras resultat av forskningen till viss del går att jämföra med 

svenska förhållanden. Men samtidigt ska man också veta att Storbritannien inte är en lika 

välutbyggd välfärdsstat som Sverige, vilket gör att man inte kan jämföra helt på lika villkor. 

(Sjöblom, 2002). 

 

Gatubarn kan inte ses som en homogen grupp av problembarn eftersom de kan komma från olika 

bakgrunder med olika livsvillkor. Forskare har betonat problemet med att precisera gruppen 

rymmande, utkastade ungdomar. En del bor periodvis hemma och vissa bor på gatan men har ändå 

kontakt med sina föräldrar. Andra är ute på gatorna helt utan kontakt med någon av föräldrarna och 

ses ändå inte som hemlösa eftersom de är skrivna på en adress medan de som är på något 

behandlingshem eller liknande räknas till gruppen hemlösa. Ungdomar rymmer av olika 

anledningar och de har i tidigare undersökningar delats in i grupper; de som ”rymmer från” och de 

som ”rymmer till” något. Ungdomar som rymmer från något flyr från konflikter i hemmet eller 

personliga problem medan de som rymmer till något gör det för att finna spänning i tillvaron 

(Sjöblom, 2002) 

 

Studien ”Tillfälligt uppbrott” (2009) är en kartläggning över utsatta barn som rymmer eller kastas ut 

ifrån sina hem och har gjorts av Sjöblom och Högdin, på uppdrag av Rädda Barnen. Genom studien 
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framkom det att 14 procent av de barn och unga som rymt eller kastats ut var endast tolv år vid 

första uppbrottet och var tionde gymnasieelev har någon gång rymt eller slängts ut hemifrån. 

Undersökningen visar på att det många gånger handlar om att hemmet förvandlats till en ”farlig 

plats” som de är tvungna att fly ifrån. De flesta som bryter upp ifrån sina hem gör det på grund av 

dåliga hemförhållanden där det handlar om fysisk och psykisk misshandel. När de flyr från hemmet 

är det för många unga ett sätt att överleva. I studien har det även framkommit att flickor i högre 

utsträckning är drabbade, en av förklaringarna till detta kan vara att unga flickor mår psykiskt sämre 

än jämnåriga pojkar. De ungdomar som rymmer för att finna spänning i tillvaron och är äventyrliga 

är till största del pojkar (Sjöblom & Högdin, 2009). 

 

Sjöblom skriver (2002) att när det gäller hur avvikande beteende bedöms hos ungdomar så är det en 

skillnad mellan flickor och pojkar. Deras avvikande beteende bedöms, har det visat sig, på olika sätt 

där ett riskbeteende för pojkar är en aktiv handling medan flickors riskbeteende handlar om att de 

utsätter sig för att bli offer för någon andras handlingar. Pojkars beteende tolereras på ett helt annat 

sätt än flickors, samma beteende som tolereras för pojkar anses vara avvikande för flickor (Sjöblom, 

2002). 

 

Innan en familjehemsplacering kommer till stånd så har olika lösningar för ungdomen varit 

aktuella, men till sist är gränsen nådd och en placering ses som det enda alternativet för tillfället. 

Det är svårt att säga exakt hur den gränsen ser ut, inget fall är det andra likt och det handlar om flera 

faktorer i olika sammanhang. ”Lyckade placeringar ” blir det oftast då insatser kommer in i ett tidigt 

skede och de gånger när föräldrarna har förståelse för att ungdomen eller barnet ska placeras och bo 

utanför hemmet under en längre eller kortare period, samt att det finns en dialog med föräldrarna 

och socialtjänsten. (Sjöblom, 2002). 
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 7. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt kommer en presentation och genomgång av de teorier vi valt att belysa vårt arbete 

utifrån. Det är Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och det andra är en 

utvecklingspsykopatologisk modell. Efter det kommer en genomgång av risk- och skyddsfaktorer. 

 7.1 Urie Bronfenbrenners utvecklingekologiska modell 

Det teoretiska perspektiv som vi valt att belysa hemlösa barn ur, är Urie Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell. Detta är en modell som inte har en snäv inriktning på individen utan 

det är en övergripande teoretisk modell som hjälper oss förstå hur miljön kan påverka en individs 

utveckling i samhället, istället för att i detalj förklara utvecklingen (Andersson, 2000).  

 

Grundläggande för teorin är att den visar hur det växande barnets utveckling sker i ett sammanhang, 

hur olika omgivningsfaktorer interagerar. D.v.s. den tar hänsyn till det sammanhang i vilket 

utvecklingen äger rum (Meeuwisse & Swärd, 2002). Man ska också tänka att familjers villkor alltid 

är en del av ett socialt sammanhang. Barnets utveckling påverkas i samspel med många olika 

personer i många miljöer utanför den egna familjen och hemmet. För vår studie är till exempel 

självtilliten och tilliten till andra ett exempel på hur utvecklingen kan påverkas, antingen positivt 

eller negativt, i samspel med andra i olika miljöer. Hur barnet lyckas i varje samspel är väsentligt 

för den fortsatta utvecklingen då barnet tar med sig alla erfarenheter och resultat genom åren. Det 

blir löpande och varje samspel bygger på vad som inträffat tidigare.  

 

Det är viktigt att studera både de biologiska och de miljömässiga förutsättningarna, men 

uppmärksamheten ska främst ligga på att studera samspelet mellan dessa. Människan är till sin 

natur aktiv och skapar sin egen miljö, samtidigt som miljön är föränderlig. De är ömsesidigt 

beroende av varandra. Utveckling pågår hela livet, påverkad av relationer inom och mellan 

närmiljöer och större sociala sammanhang, och därför är teorin tillämpbar under hela livsloppet 

(Andersson, 1986). 
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Den utvecklingsekologiska modellen kan beskrivas genom fyra analysnivåer som omsluter 

varandra. Bronfenbrenner använde sig av liknelsen med ryska dockor, och ett alternativt sätt att 

beskriva det är som koncentriska cirklar, den ena inuti den andra. De olika nivåerna är: 

Mikronivån- denna nivå är den innersta cirkeln och den beskriver barnet i den omedelbara 

omgivningen. Det handlar om barnets samspel med närmiljöer som familj, skola och fritid, grannar 

och kamrater. Barnet har en specifik roll som t.ex. son/dotter eller elev. Antalet mikrosystem ökar 

desto äldre barnet blir eftersom de då ingår i fler system. Om det finns många mikrosystem som kan 

komplettera varandra är det bra för barnet och dess utveckling, men de kan även motverka varandra 

och bidra till negativ utveckling. 

 

Mesonivån- denna nivå består av kontakten och samspelet mellan viktiga närmiljöer där barnet 

ingår, tex samspelet mellan familj, skola och kamratgrupp. Det är så att säga ett antal mikrosystem 

som är inbördes relaterade till varandra till exempel på så sätt att barnets erfarenheter av skolan och 

kamratgruppen påverkar samspelet mellan barnet, föräldrar och syskon och tvärtom. Här uppstår 

också subsystem i samspelet, t.ex. föräldrar-lärare eller förälder- kamrat till egna barnet osv.  

 

Exonivån- denna nivå är en samhällsbeskrivning av lokalsamhället och dess institutioner, som berör 

barnet indirekt, den omsluter barnet i de direkta miljöer som det befinner sig i. T.ex. föräldrarnas 

situation på arbetet, deras kunskap/utbildningsnivå, resurser och kvalitet i kommunens barnomsorgs 

politik, skolsystemet och jämställdhet eller brist på jämställdhet i hemmet. Även 

personalomsättningen inom barnomsorgen påverkar; är den stor så försvårar det för barn och 

personal att knyta några djupare kontakter. Är den däremot stabil så kan de utveckla aktiviteter och 

relationer. I denna nivå hittar vi också grannskapet, massmedia, hälso- och sjukvård affärer och 

myndigheter som t.ex. socialtjänstens organisation. 

 

Makronivån- på denna nivå finns samhällsförhållanden, normer och värderingar på nationell nivå. 

Här finns det som ger mening och innebörd åt människors roller, gemenskap, sysselsättning och 

handlingar. Det uttrycks bland annat i lagar och regler men vi hittar också institutioner och 

ideologier som genomsyrar samhället här. Utvecklingen av dessa yttre system i denna nivå sker 

över tid; Statlig styrning av skola, familjepolitik, skatteförändringar, arbetsmarknadspolitik, 
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kulturtraditioner, etnisk tillhörighet/religion och värderingar. Här finns också debatten om 

hemlöshet (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

 

Figur 2  Bronfenbrenners modell av den utvecklingsekologiska strukturen tolkad av Gunvor 

Andersson (2002). 

 

 7.2 Utvecklingspsykopatologisk teori 

Inom det utvecklingspsykopatologiska perspektivet ses psykisk hälsa och ohälsa som ett resultat av 

samspelet mellan barnets inneboende egenskaper och olika miljöfaktorer. Perspektivet handlar om 

att beskriva och förstå individuella mönster av avvikande utveckling. Teorin studerar inte orsaken 

med stort O, utan individuella mönster av orsaker eller utvecklingsvägar. Begreppet har definierats 

som ”studiet av upprinnelsen till och utvecklingen av individuella missanpassningsmönster” 

(Broberg et alt. 2003, s31). 

 

Ofta liknas utvecklingen likt ett träd med rötter stam med huvud – och sidogrenar. Den följer en 

viss huvudlinje även om de kan förekomma vissa avstickare där nya avvikande vägar alltid är 

möjliga (bild 2). Tiden har stor betydelse. Om en gren gör en avstickare blir det, ju längre tid det 

går, svårare och svårare att återföra den till huvudstammen. Därför är det viktigt att hos barn tidigt 

lägga märke till en avvikande utveckling, för att då kunna sätta in insatser som gör att barnet inte 

färdas för långt ut på en negativ utvecklingslinje. 
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Inom det utvecklingspsykopatologiska perspektivet utgår man ifrån att det finns en normal 

utveckling. Människan följer vissa mönster, t.ex. så kryper de flesta innan de kan gå och vi lär oss 

ord innan vi talar i hela meningar. Det är när det sker avvikelser från denna normalutveckling som 

leder till att den fortsatta utvecklingen får negativa konsekvenser som vi pratar om psykisk ohälsa, 

det är ett resultat av samspelet mellan barnet och den omgivande miljön. Synsättet menar också att 

man ska förstärka och uppmuntra det som fungerar eftersom det driver utvecklingen från en negativ 

avvikelse till att återgå till det normala. Eftersom samspelet mellan olika faktorer ser olika ut vid 

olika tillfällen är tiden en viktig faktor för att förstå sjukdomsutveckling, detta då utveckling sker 

gradvis över tid.  (Broberg et alt. 2003). I vår studie kan man se tidens betydelse så att ju längre ett 

barn är hemlöst, desto svårare blir det att återanpassa sig till ett ”normalt” liv igen.   
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 7.3 Risk- och skyddsfaktorer 

Lagerberg & Sundelin (2000) skriver att risk- och skyddsfaktorer alltid ska ses i sitt sammanhang. 

En del saker kan vara både en riskfaktor, men också en skyddsfaktor och som exempel anger de 

kön. Med det menar de att pojkar är mer sårbara de första tio åren än vad flickor är, men inte senare. 

Vidare säger de att riskfaktorer samspelar med varandra, risken för en ogynnsam utveckling stiger i 

takt med att antalet riskfaktorer ökar. Samspelet är komplicerat och en eller två riskfaktorer kanske 

inte ger någon yttring, men när det kommer en tredje så blir det stark effekt. För det mesta är det så 

att det är mängden som avgör snarare än en speciell enskild faktor. Men det kan även vara så att 

risken är latent och det kan bli en kraftig reaktion när en till synes obetydlig händelse inträffar. Som 

exempel på riskfaktorer nämner författarna till exempel; dålig ekonomi i familjen, låg social status, 

dåligt klimat i familjen, missbruk och/eller kriminalitet hos föräldrarna, skilsmässa, sjukdom eller 

dödsfall i familjen. De menar även att goda kamratrelationer är väldigt viktiga för barn och deras 

psykiska hälsa. Det kan ge framtida problem att bli avvisad av kamrater (Lagerberg & Sundelin, 

2000).  

 

Även barnets miljö har betydelse, bara för att ett barn befinner sig i en riskmiljö så behöver det inte 

betyda att det kommer att gå illa för barnet. Skyddsfaktorerna samspelar även de med varandra, ju 

fler de är desto bättre skydd blir det. Men det kan även vara så att en enskild skyddsfaktor kan ha 

stark effekt (Lagerberg & Sundelin, 2000). Som exempel på skyddsfaktorer hos barnet ger 

Lagerberg & Sundelin (2000) bland annat; självförtroende, skolframgång, psykisk energi, 

nyfikenhet och förmåga att komma överrens och förstå andra. De ger även exempel i familjen och 

närmiljön såsom; god fysisk hälsa hos barnet och framförallt hos modern, få separationer från 

vårdare, god tillsyn från föräldrarna, hög social grupp, möjlighet till fritidsintressen, att det finns en 

familjeförsörjare och yttre stöd av exempelvis grannar och lärare. Det understrykas genomgående 

hur betydelsefull skolan är och hur mycket personalen där kan påverka barn (ibid). 

 

Till sist menar de även att risk- och skyddsfaktorer samspelar med varandra, risken för en 

ogynnsam utveckling minskar när antalet skyddsfaktorer ökar, eftersom skyddsfaktorerna 

neutraliserar riskfaktorerna (Lagerberg & Sundelin).  
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 8. Empiri  

I följande avsnitt kommer vi att presentera vad vi kommit fram till. I vår frågeställning hade vi fyra 

teman och dessa kommer vi att ta upp i tur och ordning och sammanfatta de svar vi fått som vi 

anser är relevanta. Det är inte våra egna åsikter eller ord utan vi har endast formulerat till text vad 

våra informanter har sagt. De exempel som ges i hur det går till att bli hemlös, vad det innebär för 

barnets vardagsliv, vilka konsekvenser det får och vilka risk- och skyddsfaktorer det finns är 

exempel som våra informanter har nämnt. Naturligtvis finns det fler och andra, men i detta avsnitt 

återger vi bara vad informanterna sagt. Vi har intervjuat olika personer inom olika områden men 

kommer att redovisa svaren tillsammans. Vi kommer dock att ha en del citat och för att 

anonymisera våra informanter, men samtidigt ändå särskilja vem som säger vad, har vi delat in dem 

i grupper; socialsekreterare, socialarbetare i frivilligorganisation och nyckelperson där 

forskarna samt författarna till boken ”Flickan under gatan” ingår. 

 

 8.1 Att bli hemlös, vilka är de bakomliggande orsakerna?  

Alla våra intervjupersoner har uppgett att det är konflikter i hemmet på ett eller annat sätt som leder 

till att ungdomen inte kan bo kvar hemma och att det oftast händer i familjer där föräldrarna har 

separerat. Det kan även vara orsaker som bristande omsorg, ungdomen straffas för småsaker, de får 

många dubbla budskap och även stryk.  Ibland förekommer det missbruk hos föräldrarna, men det 

behöver nödvändigtvis inte vara så. En av intervjupersonerna nämnde till exempel, att ett barn de 

kände till hade burit på en oerhörd besvikelse och ilska då mamman levt i en våldsam relation. 

Detta hade aldrig pojken talat om, utan burit inom sig en längre tid och när allt verkade ha löst sig 

så brakade det för pojken och det gick väldigt fort utför. Andra anledningar som kommit upp har 

varit att föräldrarna arbetar mycket och därför inte har någon koll på barnen och inte orkar bry sig, 

men även orsaker som övergrepp, psykisk sjukdom hos föräldern samt trångboddhet har kommit 

fram. Vi fick berättat för oss om en flicka  
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Hon skulle ha spelat här i fredags, men hon kom aldrig…vi fick höra att hon 

kollapsade i fredags, hon var undernärd o uttorkad…då visade det sej att 

hon varit på rymmen till och från ganska länge…o det visade sej att hon 

bodde i en etta med sin pappa och fyra syskon och en kvinna från Mexico… 

/ socialarbetare i frivilligorganisation 

 

 Det var även en som berättade om en elvaårig flicka som blivit utslängd av sin psykiskt sjuka 

mamma, hon bodde i några dagar i en container innan socialtjänsten fick reda på det, via 

vuxenenheten, och kunde hämta henne.  

 

Det som de flesta sagt är att det ofta handlar om ungdomar till skilda eller separerade föräldrar, och 

att ungdomen för det mesta är boende hos sin ensamstående mamma. Men de säger också att det 

inte är separationen i sig som är problemet, utan det är den nya situationen som kommer efter en 

separation, som man inte kan hantera riktigt. Det kan vara så att man, efter en tid, får en 

styvförälder som man kanske inte ger en chans, man har taggarna ut direkt. Den nya föräldern sätter 

upp nya regler och mamman tar parti för mannen, vilket gör att ungdomen känner sig sviken av 

henne också. Grunden menar de flesta är att man har svårt att kommunicera och att tonåringen har 

det besvärligt med sig själv. Klarar man som förälder inte av att hantera det, då smäller det och det 

blir total konfrontation. En pappa som slängt ut sin 17-åriga dotter hade sagt så här: 

 

…ni kan behålla henne, kör henne till soc… eller säg till någon annan att 

dom kan få henne… jag vill inte ha henne… jag vill absolut inte ha hem 

henne… om hon kommer hem kommer jag att få tre års fängelse…/ 

socialarbetare i frivilligorganisation 

 

 Föräldrarna tycker att det är ungdomen som är problemet och vice versa. En del har kanske heller 

inte så goda erfarenheter av socialtjänsten, man litar inte på dem, och då tar man inte kontakt med 

dem för att få stöd och hjälp heller. Många är också mer rädda för socialtjänsten än för polisen, eller 

så har man kanske redan gått hela vägen som någon sa. Man har bott hos mamma - på 
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behandlingshem - hos pappa och känner kanske att man inte har någon annanstans att ta vägen. Så 

länge man är yngre så gör man så gott man kan, när man sedan blir lite äldre så orkar man inte 

längre utan sticker. 

 

 8.2 Vad innebär det för barnets vardagsliv att vara hemlös? 

Alla våra intervjupersoner har uppgett att det går fort utför, det tar inte många veckor och många av 

dem utvecklar ett drogberoende för att på något sätt klara att härda ut den situationen som de 

befinner sig i. De menar även att socialtjänsten är inte första stället man går till, det upplevs som 

förnedrande och man håller ut in det längsta. När det sedan inte går längre så vänder man sig i så 

fall till någon kyrka. De flesta har också uttryckt att det är vanligt förekommande att hemlösa 

flickor mer eller mindre tvingas in i destruktiva förhållanden med äldre killar och får på så sätt mat 

och husrum i utbyte av sexuella tjänster och att det finns även de som prostituerar sig ute på gatan 

för att få ihop till sin överlevnad. De här flickorna hade inte bott hos de här ”pojkvännerna” om de 

hade haft något annat val. Vi fick även berättat för oss om en flicka som endast var tretton år när 

hon började prostituera sig. 

 

 ...Hon var elva år när hon blev utkastad hemifrån, hennes mamma hade en psykisk 

sjukdom. Mamman sjukanmälde henne till skolan så det tog ju flera månader innan 

det började hända något. Föräldrarna levde inte i hop och under denna tiden så 

dog även hennes pappa, där fanns ingen annan vuxen för den här tjejen  mer än en 

sjuk mamma. Tjejen började prostituera sig samma dag som hon fyllde 

tretton/Nyckelperson 

 

På frågan var ungdomarna är nattetid så har intervjupersonerna genomgående svarat att de 

övernattar på olika ställen vad som går att finna och att det är till en början lättare att vara hos 

kompisar men efter ett tag så blir det svårare att hitta någon att övernatta hos. Och då tar de sin 

tillflykt till olika förråd, trappuppgångar, hissar, och tjuvåker nattbussar och tåg. Vid två samtal fick 

vi berättat för oss att en del tältar under sommarhalvåret och att det finns även de som tar sig ner 

under gatan. 
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…Under sommarhalvåret..åkte hon nattbuss tills hon blev upp plockad vid 

nåt tillfälle...det var nån kyrka som hade ordnat boende...alltså hon kan inte 

riktigt redogöra för vad det var någonstans...vid nåt tillfälle kom hon till nåt 

härbärge där hon blev avvisad för att hon var för  ung / Socialarbetare i 

frivilligorganisation 

 

 En del barn bor ibland både hemma och på gatan beroende på hur situationerna är i hemmet för 

tillfället. Vid en av våra intervjuer fick vi berättat för oss om en flicka som hade frånskilda föräldrar 

och som dessvärre inte hade någon form av kontakt eller kommunikation med varandra. Tanken var 

att flickan skulle bo hos sin pappa varannan vecka, men eftersom det inte fungerade där så var hon 

aldrig hos honom utan drev runt ute på stan varannan vecka utan att någon av föräldrarna hade 

vetskap om detta. Genomgående vid varje intervju så har det framkommit att det psykiska måendet 

för de här barnen inte den bästa och de har brottats länge med sig själva, en del har skurit sig riktigt 

illa.” Flera har ju självmordsförsök bakom sig och är inne i en depression som jag ser det. Många 

av dem har ju också diagnoser, borderline exempelvis  Nyckelperson ” 

 

De berättar också om hur ungdomarna upplever rädsla, otrygghet, skam, skuld och de försöker dölja 

hur det ligger till. De känner inte bara skam över föräldrars missbruk och hur man har det hemma, 

utan det förekommer skuldkänslor där barnen tar på sig ansvaret att det är som det är. De äldre 

barnen som har småsyskon känner ofta skuld när de inte kan ta sig an dem och skydda dem från det 

konfliktfyllda hemmet och tar på sig föräldrarnas ansvar. 

 

...Det är klart att det är mycket skam och mycket oro ...dels är det en 

otrygghet och rädsla för vad som ska hända dem själva klart och vad som 

ska hända föräldrarna, så det är ju jättemycket ångest, det är det / 

Socialsekreterare  

  



39 

 

Ibland är de rädda för att mista kontakten med den föräldern som är inne i ett missbruk och i de här 

fallen skyddar de föräldrarna in i det längsta därför håller man tyst. En berättade om en flicka som 

slutade gå till skolan för att hon skämdes så över den situation hon befann sig i och att hon upplevde 

det svårt att hålla skenet uppe i skolan, så då undvek hon skolan helt enkelt. Vi fick även beskrivit 

för oss vid ett intervjutillfälle att det också kan vara smärtsamt att se hur bra andra har det och då är 

det lättare att umgås med dem som är i samma situation. Skammen över att aldrig kunna ta hem 

någon kompis antingen för att det är omöjligt att ta hem någon eller för att de inte har något stabilt 

boende är stor. De flesta har tagit upp att ungdomarna bryter förr eller senare med sina gamla 

kompisar eftersom det blir svårt att behålla kontakten med dem när de hamnar i de här 

situationerna. För många av de här ungdomarna handlar det om att de i stort sett har fått sköta sig 

själva sen de varit små, handla och städa, de är vana att inte få något större stöd från vuxenvärlden.  

 

...Han beskrev ju att han sedan en långtid, sedan han var liten har fått klara 

sig själv. Handla och laga mat så det var inga bekymmer för honom att 

flytta till ”ungbo”...han var ju van att klara sig själv / Socialsekreterare 

 

Tilliten är också något som har alla har pratat om och beskriver att tilliten till andra människor är 

obefintlig och det finns en ständig misstänksamhet hos de här barnen. Vilket inte är konstigt med 

tanke på att de här barnen ofta har blivit svikna av sina närmaste och att våga lita på andra vuxna då 

är naturligtvis inte lätt.  

 

...De flesta är på sin vakt, litar inte på någon har man blivit sviken av sina 

föräldrar så vågar man inte heller lita på någon annan vuxen.  Det tar 

åtminstone tid, de här barnen lever i ett utanförskap sedan tidig barndom / 

Nyckelperson 

 

 Längtan efter ett eget hem och en familj som ska bli så mycket bättre än den de har eller haft är 

också något som har berättats för oss vid de flesta intervjutillfällena.  

Att det är svårt för ungdomarna att berätta om den situation som de befinner sig i samt att ta första 
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kontakt med myndigheterna är något som alla har tagit upp som ett bekymmer. Några förklarade 

också att det troligen beror på att man är rädd för myndigheter, man är kanske uppvuxen i ett hem 

med tidigare erfarenheter av socialtjänsten och har lärt sig att det är säkrast ”att hålla dem ifrån sig” 

och då är det såklart lättare att vända sig till frivilligorganisationerna. 

 

...För de vill undvika kontakten med myndigheterna, ofta har de ett brokigt 

förflutet och det har varit problem i familjerna under lång tid . Man är rädd 

för socialtjänsten och polisen / Nyckelperson 

 

 För de som kommer i kontakt med myndigheterna så är det inte enkelt att berätta om så här svåra 

saker där. Det kan även vara svårt för dem att prata för sig i de här sammanhangen och de menar att 

de här ungdomarna ofta har ett skydd runt sig, en slags mask. Flera av intervjupersonerna uppgav 

att ungdomarna upplever en känsla av att inte få sin röst hörd i sådana här möten, där de upplever 

att bara föräldrarna får fram sin åsikt, vilket bidrar till att de unga känner sig ändå mer värdelösa. 

 

 …Att orka att berätta för främmande människor och extremt svåra 

saker...att det är verkligen orimligt tänker jag...att ett barn eller 

ungdom...att det krävs att man ska ringa och boka en tid på en myndighet 

och träffa en främmande person och lägga fram allting på bordet och vara i 

den osäkerheten, vad kommer att hända nu? /Socialsekreterare 

 

 

 8.3 Vilka konsekvenser får hemlösheten för barnet på kort respektive 

lång sikt? 

En del klarar av att gå i skolan en tid, även om de inte har någon fast punkt att bo på. Många gånger 

är det så att skolan står för den trygga punkten, fröken och några kompisar vet kanske om 

ungdomens situation. Men förr eller senare klarar de inte av skoltid. Plötsligt kan man festa en 

onsdag till exempel och då orkar man inte gå upp på torsdagen och sedan tycker man inte det är lönt 



41 

 

att gå på fredagen.  Då är man inne i en ond cirkel där man dessutom har vänt på dygnet.  

 

Ungdomarna har många gånger inget direkt nätverk runt sig, ingen släkt utan bara sin förälder.  

 

… samtidigt som du har en oro som förälder så e de ganska skönt också … 

från att de e ständiga bråk, gräl o fighter till att de blir lugnt… man e nog 

orolig, men det räcker med ett sms ibland där de står att de e bra… så köper 

man de… man får lugn hemma… man har resignerat på nåt sätt… 

 / socialarbetare i frivilligorganisation 

 

Därför består oftast nätverket av många kompisar och de är väldigt omhändertagande. Det går att 

”bo runt” som en del kallar det, hos kompisar. Det brukar inte vara några problem med deras 

föräldrar till en början i alla fall. Men, som en av våra informanter sa, så när en familj i en 

normalitet öppnar dörren för ett sådant barn så får de det ganska svårt. När de sedan har bott hos 

dem några veckor så börjar det bli jobbigt, det sliter på familjen att ha någon boende hos sig så. 

 

… en mamma ringde mej o va helt tokig… de skulle vara en lösning en natt 

eller två… men nu har hon bott hos oss i två och en halv vecka o jag klarar 

inte mer, jag orkar inte med henne längre… /socialarbetare i 

frivilligorganisation 

 

 Efter en tid börjar kompisarna att ta slut och ungdomarna skaffar sig nya kompisar i de kretsar som 

de rör sig i, vilket inte brukar vara de bästa miljöerna.  

 

… dom skaffar sig en ny identitet o en ny livsstil liksom… som man kan ha 

svårt att bryta med… man hamnar mer och mer utanför…det blir svårare 

och svårare att ta sej ur… / Nyckelperson 
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Det har varit lite blandade svar när det gäller hygienen. Några vi pratat med har sagt att tjejer sköter 

sin hygien noga, det är viktigt för dem, de tvättar sig på något badhus eller hemma hos någon 

kompis. De flesta har dock sagt liknande saker som att de ser snygga ut utanpå och är noga med 

håret o.s.v., men de har samma kläder i två veckor och sådana saker som bindor det löser man med 

papper. Det är smutsiga ungar som inte riktigt fixar de här med hygien, de luktar. Man har så 

mycket annat att fundera över så hygienen är nog inte så viktig, tror de. Samtidigt finns det ingen 

som kan berätta för en hur viktigt det är. I vissa fall är det så att ungdomarna är borta längre 

perioder och kommer bara hem för att byta kläder äta och sova. 

 

Ungdomarna lär sig snabbt att utnyttja saker och hur de ska klara sig. Det är vanligt att, framförallt 

unga tjejer, byter sex mot en bit mat eller sängplats. Mat kan de även få via kyrkorna, 

frivilligorganisationerna eller hos någon kompis eller så snattar man det man behöver. Skolmaten 

kan vara det enda de äter på hela dagen, en del äter kopiösa mängder mat i skolan och en del äter 

bara knäckebröd. Någon sa att de upplever det som att de kan klara sig på ganska lite mat. 

 

Det finns inga föräldrar som ger dom mat, eller så vägrar de ta den hjälpen 

av föräldrarna… alla pratar väl ganska mycket om att få mat… o vi har ju 

väldigt stort problem med snatteriet på Hemköp… / Socialarbetare i 

frivilligorganisation 

 

 

Att det tar på krafterna både fysiskt och psykiskt att leva under de här förhållandena har alla 

intervjupersonerna bekräftat och för de allra flesta innebär det att självkänslan blir allt sämre ju 

längre tiden går. Hur det påverkar individen längre fram i livet går bara att spekulera kring, det är 

många olika faktorer som spelar in. De förklarade att det handlar mycket om vilka sårbarheter och 

skydds faktorer som finns med samt omständigheterna. Alla våra informanter har också varit av den 

åsikten att den tidiga barndomen och uppväxten, den miljön som de har vistats i större delen av sina 

liv är avgörande för hur deras framtid blir. Det tar på krafterna att ständigt bli sviken och att ingen 
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annan vuxen ser en. Samtidigt som de varit noga med att poängtera att det finns hopp i de flesta 

fallen. 

 

... men hon har haft det kämpigt psykiskt... hennes barndom och uppväxt, 

den miljön hon vistades i hemmet har den största betydelsen... att ständigt 

bli sviken av sin mamma som elvaåring. Och sedan att ingen annan vuxen 

ser en... det tog i alla fall tid och sedan skickas runt på olika ställen 

/Nyckelperson 

 

Några har berättat att det utav olika anledningar kan ta tid innan myndigheterna gör något, särskilt 

när barnen går på gymnasiet och det är vanligt att de här tonåringarna upplever att socialtjänsten 

inte lyssnar på dem. Vissa gånger har inte myndigheterna informationen som krävs för att insatser 

ska komma till stånd och hur insatserna blir är beroende på vilken socialsekreterare du får, men 

oftast blir det ett bra samarbete dem emellan.  

 

En av socialsekreterarna berättade om familjehemsplaceringar och menade att misshandlade och 

utsatta barn har ett sug efter att bli bekräftade vilket gör att det för det mesta går bra till en början 

vid en familjehemsplacering, en slags smekmånad. Dock kommer det en tid efter som kan vara 

konfliktfylld där barnen testar gränser och tilliten. Handlar det om barn i äldre tonåren så kan det 

vara så att det testar de gränser som barn normalt gör vid fem, sex års ålder. Detta på grund av att de 

aldrig fått någon uppfostran med allt vad det innebär. Rent biologisk kanske de befinner sig på en 

tioårings nivå trots att de är sexton, sjutton år. Vidare förklarade hon att när det blir problem med 

familjehemsplaceringar så är det vanligare att det handlar om pojkar, vilket hon förklarade med att 

det troligen är för att flickor oftast vänder sig inåt och pojkarna agerar utåt. 

 

...Men sen kan det ju vara så att de blir utslängda från familjehemmet och då 

bekräftas ju den här familjebilden...att man inte duger...och det blir ett ”brott” i 

familjehemmet. Ett barn som har haft det taskigt länge, det är inte så lätt att ta hand 

om ett sånt barn som man egentligen inte känner och har några band till / 
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Socialsekreterare 

 

 När de här barnen blir placerade så orkar inte föräldrarna kämpa för sina omhändertagna barn utan 

istället, de ger upp och i värsta fall drogar de ännu mer. Föräldrarnas självförtroende får ännu en 

smäll när de ser hur barnen knyter an till den andra familjen, vilket inte stärker inte dem utan 

tvärtom.  

 

...Att be om hjälp... det finns ju ett långsiktigt behov... det är ju inte bara så 

att det bara är tak över huvudet alla gånger som man behöver hjälp med 

/Socialarbetare i frivilligorganisation 

 

Några uppgav att när ungdomarna hamnar utanför samhället så blir det också svårt för dem att hålla 

sig inom samhällets gränser, mycket på grund av den världen och vännerna som de istället har 

anslutit sig till. Saknaden av en egen trygg familj har kommit upp vid varje intervju och flera har 

bekräftat att många skaffar barn tidigt i hopp om att kunna ge det de själva aldrig har fått. Det finns 

en önskan om att få en familj när den man själv har är trasig. Vilket i regel inte blir så enkelt, det är 

inte lätt att ge det som krävs för att bilda en trygg familj när man själv är i behov av trygghet och 

bekräftelse.  

 

... nån slags tillhörighet man själv ska fylla sig själv... så det blir ju såhär en 

slags ond cirkel... fylla sitt eget mående med att skaffa barn 

/Socialsekreterare 

 

 8.4  Betydelsen av risk- och skyddsfaktorer samt förebyggande 

åtgärder? 

De vi pratat med menar att ungdomar som rymmer eller blir utkastade hemifrån, kan drabba vilken 

familj som helst, men vissa familjer är mer sårbara än andra. De svar som återkommer bland de vi 
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intervjuat är att det handlar om dysfunktionella familjer där det finns med missbruk eller/och 

psykisk sjukdom med i bilden. Vi fick även höra att en del barn som växer upp i missbrukarmiljöer 

får en bokstavskombination, du får det här beteendet och diagnosen eftersom du har den miljön, det 

är deras teori. Ett annat återkommande svar vad gäller riskfaktorer är ensamstående föräldrar 

(framförallt mammor), socialt utsatta familjer med svagt nätverk och finns inte nätverk så är man 

väldigt ensam som barn. 

 

… men alltså att de finns en koppling, mellan de här att man tidigt bryter 

upp hemifrån, att man rymt, o en massa olika risker varav en e att man blir 

hemlös … / Nyckelperson 

 

Det kan även handla om barn som levt i ett utanförskap sedan tidig barndom. Med det har de menat 

att barnet aldrig har känt sig som en i familjen på grund av olika saker, till exempel har man kanske 

inte haft samma åsikt om saker som resten av familjen och då inte känt att man ändå är accepterad 

för den man är. Det finns saker i den unga människans liv som indikerar att något inte är bra. 

 

… den första är att man skolkar, där skulle egentligen den första klockan 

ringa… den andra e rökningen… om du möter en 12-13-14åring som röker 

regelbundet… de indikerar på att det finns andra saker i den unga 

människans liv som inte e bra… / Socialarbetare i frivilligorganisation 

 

Det finns ungdomar som kommer från tuffa miljöer men där det finns skyddsfaktorer som väger 

upp. De sköter skolan, de har förmåga att uttrycka sig, har kanske många kompisar, föräldrar som 

bryr sig och de känner sig älskade, bekräftade och sedda. De kan befinna sig i en riskmiljö men det 

finns en stabilitet kring dem som gör att de oftast inte trillar dit. Dessa ungdomar klarar av saker 

som kan vara besvärliga i livet, de är starka barn - överlevare. Några av våra intervjupersoner har 

även nämnt hur viktig grundtryggheten är, den man har med sig sedan man var väldigt liten. Den 

fungerar som ett skydd när man blir större. 
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De vi pratat med säger att barn är väldigt lojala mot sina föräldrar och situationen kommer inte upp 

till ytan förrän det gått väldigt långt. Det är en stor sak att berätta om familjehemligheter som man 

levt med länge. Man måste bli bättre på att fånga upp barn tidigare och se signalerna. Samhället 

behöver bli bättre på det och fråga om och om igen och ge det stöd som behövs för det är väldigt 

lätt att ge upp, tidiga insatser är väldigt viktiga. Hade man kunnat fånga upp de här barnen och satt 

in insatser redan i förskolan eller tidiga skolåldern, så hade man säkert i många fall kunnat undvika 

att det skulle gå så långt som det gjort i många av fallen. Sedan tyckte våra informanter att när en 

ungdom som går på gymnasiet och är frånvarande från skolan mycket så skulle man reagera och 

göra något, istället för att bara låta det vara för att gymnasiet är frivilligt. 

 

… när en ungdom söker hjälp så måste det finnas en plan… det finns ingen 

plan för vad man ska göra med dom här barnen idag… hade dom varit fem 

år så finns de det… men inte när du är femton…/ Socialarbetare i 

frivilligorganisation 

 

 

 9. Analys 

I en sammanhängande text analyserar vi det resultat vi sammanställt ifrån de intervjuer vi 

genomfört utifrån den teoretiska referensramen samt i relation till tidigare forskningen. 

 9.1 Att bli hemlös- vilka är de bakomliggande orsakerna? 

Forskning har visat att de ungdomar som lämnat hemmet genom att rymma eller bli utkastade har 

livsomständigheter som är likartade. De kommer från miljöer där de har utsatts för våld, 

försummelse och övergrepp. Det är fler flickor än pojkar som lämnar hemmet på grund av en 

problematisk hemmiljö och därefter hamnar i en riskfylld livssituation (Sjöblom och Högdin, 2009). 

Samma resultat har vi kommit fram till i vår studie. Att ungdomar rymmer eller kastas ut så att de 

blir hemlösa kan hända i alla familjer, men vissa är mer sårbara än andra. Återkommande svar bland 

de vi intervjuat är att det oftast rör sig om dysfunktionella familjer där det finns med missbruk 

eller/och psykisk sjukdom. Ett annat återkommande svar är att det för det mesta handlar om 
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ungdomar till ensamstående föräldrar (framförallt mammor) och socialt utsatta familjer med svagt 

nätverk. Vi har fått berättat för oss att flickor är överrepresenterade när det gäller att vara på 

rymmen och att vara hemlös. En anledning till detta är att flickor lättare hamnar i konflikter i 

hemmet och att pojkarna ofta är utåtagerande och hamnar i kriminalitet, vilket innebär att de syns 

och hamnar ganska snabbt antingen hos polisen eller hos socialtjänsten. Flickorna vänder sig inåt 

och gör inte så mycket väsen ifrån sig och blir på så vis svårare att upptäcka. En annan förklaring 

till att det är fler flickor som är på rymmen kan vara den att pojkar kan vara borta från hemmet i 

högre utsträckning utan att det betraktas som en rymning (Sjöblom och Högdin, 2009). 

 

Sjöblom (2002) skriver i sin avhandling att de socialsekreterare hon intervjuat menar att de familjer 

detta drabbar, oftast haft svåra problem en längre tid. Men när barnen kommer i tonåren så 

aktualiseras svårigheterna. Detta förklarade de med att i tonåren känner sig ungdomarna mindre 

beroende av sina föräldrar och genom att rymma så försöker de åstadkomma en förändring av 

situationen i hemmet. Sett ur det utvecklingsekologiska perspektivet, så kan man tolka detta som ett 

exempel på hur individen försöker att påverka miljön. När man är yngre så är det oftast saker i 

omgivningen som påverkar barnet, men efterhand som barnet växer och utvecklas ser man hur även 

barnet försöker att påverka sin situation. Hur bra ungdomen lyckas påverka omgivningen är sedan 

viktigt för den fortsatta utvecklingen (Andersson, 2000). I vår studie kan man tolka det som att om 

hemförhållanden blir bättre, är det till ungdomens fördel men om det inte sker någon förändring 

eller om rymningen gör situationen värre, så påverkar det ungdomen negativt då utvecklingen 

bygger på tidigare resultat. Det kan då leda till att ungdomen blir kvar i hemlösheten längre, vilket i 

sin tur kan leda till ytterligare negativ utveckling. 

 

Yvonne Sjöblom(2002) förklarar i sin studie att det finns svårigheter med att bedöma vad en 

rymning innebär och det är inte alltid enkelt för socialsekreteraren att skilja på vad som är normal 

frigörelse hemifrån och vad som kan ses som en allvarlig signal på att leva under svåra 

hemförhållanden. Vidare menar hon att starka flickor som gör uppror och är äventyrliga; flickor 

som vägrar att rätta sig i ledet och vara ”snälla” på det sätt som vuxenvärlden förväntar sig, är 

bevisligen svåra att möta både för socialtjänsten och för föräldrar. Sett ur det teoretiska perspektivet 

som vi valt så är det många faktorer som kan ligga bakom att en ungdom bryter upp hemifrån. Det 

är inte en bestämd gemensam sak hos alla som är den utlösande faktorn, utan det an vara väldigt 
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olika. Samtidigt kan en och samma orsak ge upphov till många olika resultat. Därför måste man 

titta på den enskilda ungdomen och hur dess samspel med omgivningen sett ut, för att kunna förstå 

utvecklingen (Broberg et.alt. 2003). 

 

 9.2  Vad innebär det för barnets vardagsliv att vara hemlös? 

För de unga som tvingas att leva i hemlöshet så blir livet både begränsat och försvårande på många 

sätt samt att uppväxtmiljön präglar hur de mår och handlar i dagsläget. Sjöblom och Högdin (2009), 

tydliggör att ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån mår psykiskt sämre än övriga 

ungdomar och att de upplever negativa känslor i större utsträckning. De säger också att flickor mår 

avsevärt sämre än vad pojkar gör (Sjöblom och Högdin, 2009). 

 

Genom att leva i utsatthet så tillhör de ur samhällets synvinkel en svagare grupp och ju längre du 

befinner dig i denna situation desto svårare är det att ta sig ur det. I ett välfärdssamhälle som 

Sverige borde ingen behöva leva under dessa förhållanden, men uppenbarligen sker det och en 

anledning till detta är att de här barnen faller mellan stolarna. Andersson och Swärd (2008), menar 

att det är nödvändigt att lyssna till deras tankar och erfarenheter för att belysa de luckor som faktiskt 

finns i välfärden och för att förbättra livsvillkoren för de utsatta grupperna.  

 

Vi påverkas alla av vår omgivning på ett eller annat sätt och för att se på livet med hjälp av 

utvecklingsekologiska modellen kan man förstå hur omgivningsfaktorer interagerar, inte minst 

under vår uppväxt.  Barn och ungas uppväxt och utveckling sker i alltid ett sammanhang och kan se 

olika ut beroende på olika omständigheter. Kontakter och relationer med familj, kompisar, skola och 

grannar där individen har en speciell betydelse som; dotter, barnbarn eller elev är en viktig byggsten 

för uppväxten och utvecklingen. Samspelet med andra som sker i olika miljöer utanför det egna 

hemmet och familjen har även det en betydelsefull inverkan och påverkar individens utveckling. 

Man får erfarenheter av andra kontakter och situationer och lär sig att relatera till andra (Lagerberg 

och Sundelin, 2000). För att koppla det här till vår studie går det lättare att förstå hur situationer kan 

uppstå, både positiva och negativa och att inget är svart eller vitt. De ungdomar som växer upp i en 

familj med knappa resurser och bristande omsorg av olika anledningar har kanske turen att det finns 
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andra vuxna i deras omgivning, som ser till att ge en viss trygghet och stabilitet för ungdomen. På 

så vis får de lärdom av relationer med andra utanför hemmet, som kan vara en tillgång för den 

personliga utvecklingen. Individens egna styrkor har också betydelse för hur olika situationer 

utvecklas. Flera av våra intervjupersoner i frivilligorganisationerna uttryckte att de ungdomar de 

kommer i kontakt med, som lever i utsatthet är starka och de menade att de är överlevare på ett eller 

annat sätt. Det, tror vi, kan bero på att de har någon annan betydelsefull vuxen utanför familjen, 

kanske är det just stödet de får av personerna i frivilligorganisationerna.  

 

Ungdomarna som lever i utsatthet mår överlag psykiskt dåligt och är i enlighet med 

utvecklingspsykopatologiska perspektivet ett resultat av samspelet mellan ungdomen och den 

omgivande miljön, en rad olika ”sår” som uppkommit längs vägen av deras uppväxt och på så sätt 

blivit en avvikelse från den normala utvecklingen, en negativ konsekvens (Broberg et alt. 2003) Sett 

ur perspektivets synvinkel så är det viktigt att fokusera på det som fungerar hos individen därför att 

det medverkar till att vända en negativ avvikelse och återgå till det ”normala” tillståndet. 

 

 9.3  Vilka konsekvenser får barnets hemlöshet på kort respektive lång 

sikt?  

En av våra nyckelpersoner ansåg att det är ett problem att ungdomarna ofta kommit efter i skolan, 

de kanske inte går ut med så bra betyg och de kanske inte ens går färdigt gymnasiet. Då är de lätt 

hänt att halka efter. Samma person var av den åsikten att det är väldigt få av de här ungdomarna 

som går vidare o pluggar på universitet. De får en lägre och sämre utbildning på grund av alla 

problem de haft under uppväxten och när/om de har varit familjehems placerade, vilket gör att de 

kommer efter i processen att kvalificera sig. Detta leder till att det blir svårare att få ett fotfäste på 

arbetsmarknaden, menade denna person. 

 

Vad gäller missbruk, så berättade alla för oss att om man inte har ett missbruk från början så 

hamnar de flesta där ganska snart. Ungdomarna får ett nytt nätverk i de miljöer de befinner sig i, 

ofta är det riskmiljöer där många har ett missbruk, och då trillar de dit med tiden. Här ser man 

tydligt hur miljön påverkar individen, sett ur det utvecklingsekologiska perspektivet. Många går 
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även in i relationer och skaffar barn tidigare än barn i allmänhet, var det många som sa. 

Anledningen till detta trodde de var för att känna sig behövd och det är viktigt att känna tillhörighet. 

Man tänker kortsiktigt och tror att allt ska bli bra, men istället så blir det tvärtom.  

 

Ett annat återkommande ämne var att många ungdomar tappar tilltron till vuxna. De har många 

gånger blivit svikna av vuxna i sin närhet och kanske även av socialtjänsten. Därför kan många för 

lång tid framöver ha svårt med tilliten till andra. 

 

Yvonne Sjöblom (2002) förklarar också att risken för att socialtjänsten blir inkopplad ökar för 

ungdomar som är över femton år och följden av detta kan bli att ungdomen placeras i ett boende 

utanför det egna hemmet, på grund av sitt eget beteende. Vidare menar Sjöblom (2002) att det finns 

studier som visar att det finns dubbelt så många flickor som pojkar som placeras i familjehem på 

grund av sitt eget beteende. Det var det egna beteendet hos flickorna som var den direkta 

anledningen för socialtjänsten att gripa in och placera dem utanför hemmet. Rymningen omvandlas 

till ett bevis för att ett omhändertagande föreligger och på så vis lägger socialtjänsten skulden på 

flickorna själva för en handling som många gånger kan kopplas till en hotfull och farlig 

uppväxtmiljö. På långsikt blir vissa gånger hemlösheten och dess konsekvenser en anledning till att 

en familjehemsplacering kommer till stånd, gränsen är nådd och en placering ses som det enda 

alternativet för tillfället. 

 

Genom vår studie har det blivit tydligt att många socialförvaltningar främst arbetar utifrån ett 

familjeperspektiv där det är viktigt att hålla ihop familjen och målet blir i första hand att ”jobba 

hem” ungdomarna, vilket tyvärr kan medföra att ungdomens egna åsikter förbises vid kontakten 

med myndigheterna. Där man i första hand lyssnar på föräldrars och vårdnadshavares berättelser. 

Yvonne Sjöblom (2002)  klargör att tidigare forskning har visat på att socialtjänsten, har ett uttalat 

familjeperspektiv och har problem med att ”fånga upp” de här ungdomarna som söker hjälp för 

egen del. Målet att ”jobba hem” ungdomarna går ofta emot behoven som de själva uttrycker, 

exempelvis att få hjälp och stöd för att kunna bryta upp ifrån den miljön som finns i det egna 

hemmet. Eftersom det många gånger är hemmiljön som är roten till ungdomens problem så 

upplever ungdomarna att de inte blir hörda, vilket bidrar till att de mår ännu sämre. Barn- och unga 
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kan fara illa både på grund av brister i hemmiljön och på grund av sitt eget beteende men båda 

faktorerna kan också vara inblandade. Anledningarna till att en del barn drabbas hårdare än andra 

eller klarar sig bättre under svåra förhållanden jämfört med andra i liknande situationer kan ha 

många olika förklaringar. Ingen situation är den andra lik och en situation eller händelse kan yttra 

sig på ett flertal sätt beroende på barnets egenskaper och hur livet ser ut för just detta barn. 

Enligt Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell sker barnets utveckling i ett 

sammanhang där olika faktorer i omgivningen samspelar. Det är betydelsefullt för barnets 

utveckling och framtid att varje samspel fungerar. När de olika samspelen fungerar så samlar barnet 

på sig erfarenheter av olika händelser genom åren, som blir är en tillgång för barnet och på så vis 

blir varje samspel som en pusselbit, den bygger på vad som inträffat tidigare. Även om en familj 

brister i omsorgen på ett eller annat sätt, så finns det en möjlighet för barnet att kompensera detta. 

Om det finns någon annan trygg vuxen i barnets närmiljö, exempelvis en lärare, mormor eller 

kontaktperson som gör att samspel i närmiljöerna fungerar för barnet, så är det gynnsamt för barnets 

utveckling. 

 

 9.4  Betydelsen av risk- och skyddsfaktorer samt förebyggande 

åtgärder? 

 Risk och skyddsfaktorer hänger samman, de ska ses i ett samspel, menar Sundelin och 

Lagerberg (2000). De säger att inga barn är osårbara, men har man skyddsfaktorer som väger 

upp så klarar man av tuffa perioder i livet. Detta har många av våra intervjupersoner sagt, att 

har man den där grundtryggheten så går man inte över den ”streckade linjen”. Barnets 

familjemiljö och stödet de har från föräldrarna är viktigt för barnet. Har de haft en trygg 

uppväxtmiljö med vuxna som varit lyhörda för deras behov har de lättare för att klara av när de 

senare i livet behöver hantera svåra situationer. Samtidigt är det svårt att säga exakt vad det är 

som gör att en del ungdomar inte går över gränsen och andra gör det. Sundelin och Lagerberg 

(2000) beskriver även många av de riskfaktorer som finns, i sin bok. De menar att finns det 

missbruk, kriminalitet, arbetslöshet och psykisk sjukdom hos föräldrarna så är det en riskfaktor. 

Det har även blivit tydligt i vår studie, då många har angett sådana familjeförhållanden som 

bakomliggande orsaker till att ungdomen till sist inte kunnat stanna kvar hemma. De beskriver 

också faktorer i familjen som exempelvis social status, samlevnadsformer och livshändelser 

samt faktorer hos barnet som kamratrelationer, fysisk hälsa, kön och ålder som kan påverka. Ett 
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nyckelbegrepp, anser de, är social kompetens. Men de nämner också goda syskonrelationer, 

skolframgång, att det finns en familjeförsörjare, god hälsa hos framförallt modern och att man 

ej har haft många separationer från sin vårdnadshavare som viktiga skyddsfaktorer. Många av 

våra informanter har sagt att de här ungdomarna oftast inte klarar av skolan, det går ett tag men 

i längden håller det inte. Det stämmer överrens med litteraturen vi läst, framförallt påpekar 

Lagerberg och Sundelin (2000) hur viktig skolan och personalen där är för ett barns utveckling. 

I vår studie blir det tydligt hur samarbetet mellan barn-skola-förälder inte fungerar alltid, 

eftersom barnet kan utebli från skolan ganska länge innan något görs. Personalen där skulle 

fånga upp i alla fall några av barnen tidigare så att insatser hade kunnat sättas in. Det är vad 

flera vi pratat med sagt. Vad de också sagt är att det skulle finnas fler alternativ till var de här 

ungdomarna skulle bli av, som till exempel någon boendeform som inte var familjehem eller 

resulterade i att ungdomen skulle flytta hem igen. Det kanske inte var det bästa för ungdomen 

att flytta hem och ändå är det just det som socialtjänsten strävar efter alltid, att ”jobba hem” 

ungdomen. Det är kanske så att när ungdomen kommit för långt ifrån huvudstammen, sett ur 

det utvecklingpsykopatologiska perspektivet, så är det kanske inte möjligt att hitta hela vägen 

tillbaka. Men kunde man hitta tillbaka en bit och ha en fungerande relation med föräldrarna så 

vore väl mycket vunnet. 

  

 Vi har fått berättat för oss av alla våra informanter att det för det mesta rör sig om barn till 

ensamstående föräldrar. Några har förtydligat svaret och sagt att det inte är en splittrad familj i 

sig som är grunden, utan det är hur förhållanden påverkas mellan ungdomen och föräldrar av de 

förändrade familjeförhållandena till exempel kan det vara så att föräldern hittar en ny 

man/kvinna. Denna teori får stöd i rapporten ”Tillfälligt uppbrott” (2009) där det skrivs att ett 

sätt att se på ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån är som en ”konsekvens av 

utvecklandet av nya familjebildningar och svårigheterna med att hantera dem” (s.16).  Vad alla 

våra informanter sagt är att det gäller att fånga upp de här barnen tidigt. Detta kan knytas till 

det utvecklingspsykopatologiska perspektivet och tidens betydelse, om man tittar på trädet 

(figur 3). Om en gren får avvika för länge så blir det svårare och svårare att komma tillbaka till 

stammen. Då har ungdomen vant sig vid sitt nya friare liv samtidigt som man hamnat mer och 

mer utanför och det kan vara svårt att bryta med det, trots att det inte är någon trygg tillvaro.  
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 10. Slutdiskussion   

Sammanfattningsvis så tycker vi att intervjuerna gett oss svar på våra frågeställningar. När barn och 

ungdomar hamnar i hemlöshet så handlar det oftast om en konflik i hemmet som pågått en längre 

tid. En konflikt som eskalerat och medfört att barnet har kastats ut eller rymt hemifrån. I 

hemmiljöerna är det också vanligt förekommande med våld, missbruksproblem och psykisk ohälsa. 

Barn och unga som rymmer eller slängs ut kommer ofta från socialt utsatta miljöer där det också 

handlar om fattigdom och ett behov av försörjningsstöd, vilket kan vara ytterligare orsak till att det 

blir konfliktfyllt i hemmet. Men även familjer där det är ensamstående föräldrar som inte reder ut 

tonåringens revolter eller när en styvförälder kommer in i familjen kan ha betydelse för att 

konfliktfyllda situationer uppstår och orsakar att barnet rymmer eller kastas ut. 

 

Hemlösheten inverkar i sin tur på barnets vardagsliv på flera sätt, det är inte lätt att leva som vanligt 

när det inte finns någon fast punkt. Konsekvenserna blir många och förfallet kommer i rask takt där 

många ungdomar också hamnar i missbruk. De flesta byter kompisgäng och tyr sig till de som är i 

liknande situationer, vilket i sin tur är ytterligare ett steg i fel riktning för barnet. Tonårsgraviditeter 

är ytterligare en konsekvens som en del informanter berättat om. Just tonårsgraviditeter var en tanke 

vi hade i början av vår studie, att ungdomarna kanske blev föräldrar tidigare än ungdomar i 

allmänhet samt även att många kanske hade svårt att lita på vuxna för en lång tid framåt. Det var 

inget som vi tog upp i vår intervjuguide, men det visade sig vid nästan varje intervjutillfälle att det 

kom upp av sig själv och att våra tankar stämde.  Skydds- och riskfaktorer spelar in för hur barnet 

klarar sig och är olika från barn till barn. För att förebygga att ungdomar hamnar i hemlöshet så 

krävs det mer kunskap om ungdomarna som befinner sig i de här miljöerna, vilket också innebär att 

insatser sätts in i ett tidigt skede. Just det här med vikten av tidiga insatser har alla våra 

intervjupersoner betonat och likaså har det gått att utläsa i rapporterna vi läst. Likaså att det inte 

alltid är det bästa alternativet att ”jobba hem” ungdomarna, ibland skulle båda parter gynnas om ett 

annat boende blev aktuellt för en tid samt att tillgodose att hela familjen får den hjälp och stöd som 

de är i behov av. 

 

Vi har diskuterat och kommit fram till att det har blivit tydligt för oss att det finns olika sätt att se på 

hemlöshet ibland unga beroende på var man arbetar, inte bara vilken arbetsplats man har utan även i 
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vilken del av landet man kommer ifrån samt hur man väljer att se på problemet. Detta tycker vi 

framförallt blir tydligt i en av våra artiklar ”gatubarn blir man för att överleva” där flera olika 

personer som är yrkesverksamma inom socialt arbete ändå har vitt skilda åsikter om det.  

 

Hur man förhåller sig till de här problemen blev även tydligt för oss under intervjuerna då 

frivilligorganisationerna hade en annan bild av hemlösa barn och menade att det finns och det är ett 

problem. Att de ser så olika på problemet är intressant tycker vi och varför gör de det? Vi antar att 

det är för att de arbetar på olika uppdrag. Socialtjänsten har socialtjänstlagen som sin utgångspunkt 

och kan då inte jobba rakt av på ungdomarnas uppdrag, när de säger att; det här behöver jag hjälp 

med. Det kan däremot frivilligorganisationerna, de står mycket friare och jobbar utifrån uppdraget 

de fått från ungdomarna, de blir hjälpta utifrån att de har ett behov men den linjen går inte 

socialtjänsten på. En av våra informanter hade dock en lite annorlunda syn på frivilligorganisationer 

och menade att de har en tendens att göra allting till problem, att det finns en risk att man 

institunaliserar problem och vidmakthåller dem när man till exempel ger de hemlösa kaffe och 

soppa. Detta är en intressant synvinkel vilket gav upphov till diskussioner mellan oss. 

 

Utifrån vad vår studie visat så anser vi att det är en lång bit kvar innan samhället kommer att se de 

här barnen som hemlösa och att det faktiskt existerar i vårt land Sverige. Vi inser också att det krävs 

mer kurage ibland vuxna att våga ”anmäla” om man blir orolig för något barn eller ungdom, inte 

bara för de som arbetar med barn som också har en skyldighet utan även vi som kanske bara är en 

”granne” till någon som ser ut till att fara illa bör bry oss mer.  

 

Det har varit intressant att undersöka detta ämne och vi har haft många och långa diskussioner som 

vi anser har berikat oss, men det har också funnits stunder då vi känt att det är beklämmande och 

hopplöst att barn- och unga ska behöva leva under dessa förhållanden. Avslutningsvis vill vi citera 

vad en flicka sagt till en av våra informanter som vi anser säger allt. 

 

       ” Det värsta är inte att vara utan hem, utan det värsta är att ingen saknar en...” 
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Bilagor  

 Bilaga 1- Intervjuguide 

I  Att bli hemlös, hur går det till? 

 Skulle du kunna berätta om ett barn som blivit hemlöst, hur det kom sig att det blev just så? 

 Är detta ett typiskt fall, anser du? 

 Har du mött andra där det sett annorlunda ut? 

II Vad innebar det för barnets vardagsliv att vara hemlös? 

 Upplevde du att barnet kände någon rädsla? 

 Hur upplevde du barnets psykiska mående? 

 Hur visste barnet var det skulle sova på natten och hur ordnade han/hon det? 

 Upplevde du att barnet kände någon skam över att vara hemlös? 

 Hur gick det att märka att barnet kände skam? 

 Upplevde du att barnet förstod vidden av sin utsatthet, visste det vad som var bra för 

henne/honom? 

 Anser du att barnet hade lätt för att be om hjälp, och hur påverkade det situationen? 

 Vad efterfrågade barnet själv för hjälp? 

 

III Vilka konsekvenser anser du att hemlösheten fick för barnet på kort sikt? 

 

 Hur påverkades skolgången vid hemlösheten? 

 Vilken är din uppfattning om hur barnet skötte sin hygien? 

 Hur gjorde barnet för att få tag på mat och kläder? 

 Hur såg barnets nätverk ut? 



60 

 

 Fanns de gamla kompisarna kvar eller blev det andra vänner på grund av den nya miljön de 

befann sig i?  

IIII Vilka konsekvenser anser du att hemlösheten fick (eller skulle fått) för barnet på lång 

sikt? 

 Hur tror du att barnets framtid påverkas av hemlösheten när den blir långvarig?  (vad gäller: 

BETYG? MÖJLIGHET ATT KOMMA IN PÅ OLIKA UTBILDNINGAR? MÖJLIGHETER ATT 

FÅ ARBETE. POSITION/STAUS BLAND KAMRATER? RELATION TILL POJK- ALT. 

/FLICKVÄN?) 

 Förändras barnets nätverk under långvarig hemlöshet, tror du? 

 Vad tror du i så fall att det innebär för framtiden? 

 Ibland kanske inte samarbetet mellan socialtjänsten och andra avdelningar, tex de som ansvarar 

för bostadsförsörjningen fungerar optimalt, hur har det sett ut i de fall du känner till? 

 Vilka konsekvenser har det blivit av det? 

 

IIIII  Risk-och skyddsfaktorer 

 Kan du se ett mönster i vem/vilka som drabbas av hemlöshet? 

 Vilka riskfaktorer anser du att är vanligast förekommande, som kan leda till hemlöshet för det 

enskilda barnet? (UPPMUNTRA INTERJUPERSONEN TILL ATT TÄNKA PÅ OLIKA 

ANALYSNIVÅER: MIKRONIVÅ, MESONIVÅ, EXONIVÅ, MAKRONIVÅ.) 

 Har de hemlösa barn du träffat haft någon betydelsefull vuxen i sin närhet? 

 Vilken betydelse tror du att det haft? 

 För att undvika att hemlösheten blir långvarig eller bestående, vilka skyddsfaktorer har störst 

betydelse? 

 Vilka insatser tror du, i de fall du varit med om, skulle kunnat förebygga att barnet blev 

hemlöst?  
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 Bilaga 2-  Introduktionsbrev 

Hej 

Vi vill med detta brev tacka för att ni vill ta emot oss angående vårt uppsatsarbete med hemlösa 

barn, samt skicka våra adresser om det skulle vara något.  ”Vi” heter Annika Nieminen och Marie 

Ohlsson och vi går 6:e terminen på Socialhögskolan Campus i Helsingborg.  Syftet med vår uppsats 

är att undersöka hemlöshetens uppkomst och dess konsekvenser för barn 11-18 år, bland annat hur 

det kan gå till och vad det kan innebära för barnet på kort och lång sikt, ur socialarbetares 

synvinkel. 

 

Vi vill även informera er om att allt material kommer att hanteras varsamt och inte lämnas till 

någon utomstående.  Det kommer inte heller att användas till något annat än vad som är syftet med 

uppsatsen. Er medverkan är frivillig och ni kan när som helst avbryta den om ni skulle önska det.  

Vår handledare som hjälper oss i arbetet heter Gunilla Lindén och är universitetslektor vid Lund 

Universitet. gunilla.linden@soch.lu.se  

 

annika.nieminen.663@student.lu.se  xxxxx-xxxx 

marie.ohlsson.504@student.lu.se  xxxxx-xxxx 
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