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This thesis was an attempt to examine how existentialism could be used in social work by 

using it to interpret how youths with experience from an institutional environment understand 

their existence. This was done by a hermeneutic-phenomenological interpretation of texts 

written by the youths in two published books. The youths’ understanding of their existence 

were put into themes and presented as “Limited freedom”, “Suffering”, “Hidden personality”, 

“Relations”, “Lost existence” and “The future”. The different themes were interpreted through 

theories related to existentialism and this showed that the youths experienced existential 

anxiety by sensing what Jean-Paul Sartre calls Nothingness in different forms, by what Martin 

Heidegger calls their longing for an authentic living and a consciousness of their own death. 

The youths were trying to flee from this existential anxiety by living in what Sartre calls Bad 

faith or through what Heidegger calls living according to Das man. The youths also 

understood relations as strengthening which were interpreted as Sartres concept of becoming 

someone through relations.   

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Existentialism, Heidegger, Institutional environment, Sartre 

  



3 
 

Förord 

Först och främst vill jag tacka min handledare Stig Linde som varit mycket hjälpsam med 

både material och kunskap. Din vana att ställa frågor som lockar fram nya tankebanor har 

inspirerat, och är en lärdom som jag tar med mig framöver.  

Även Håkan Johansson bistod på ett utmärkt sätt genom en konstruktiv granskning av mitt 

material. 

Jag vill rikta ett stort tack till SiS informationsavdelning, där Lotta Hedeby bistått med både 

böcker och svar på mina frågor.  

Jag är också tacksam för att Jan Arlebrink tog sig tid att diskutera existentiella frågor en sen 

eftermiddag på Teologen i Lund. 

Slutligen vill jag visa min stora tacksamhet till alla de ungdomar som bidragit med texter till 

de böcker jag använt. Era berättelser har berört, och allvaret i texterna har övertygat mig om 

att samhällets ansträngningar för att på bästa sätt stödja barn och ungdomar som hamnat snett 

i livet är viktigt. Denna uppsats har inte bara varit ett försök att fylla en kunskapslucka inom 

socialt arbete, den har även blivit mitt sätt att försöka bidra till denna viktiga uppgift. 
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Problemformulering 

Inledning 

När en människa hamnat i en kris blir frågor som handlar om livets grundläggande 

möjligheter och begränsningar, ofta smärtsamt påtagliga och omöjliga att förbise. Kriser kan 

därför ur ett existentiellt perspektiv ses som konstruktiva, då det är i kris som människan 

tvingas reflektera över hur hon lever sitt liv (Jacobsen, 2003). Företrädare för den tidigare 

myndigheten Forskningsrådsnämnden konstaterar att människors hantering av livets 

existentiella kriser på flera sätt kan kopplas till upplevd hälsa (Jernelöv, Novakova & Rosén, 

1995). Detta har bland annat lett till att världshälsoorganisationen WHO inkluderat en 

existentiell dimension när de mäter hälsa och välbefinnande (Melder, 2011).  

   Människor lyckas dock inte alltid hantera sina kriser på ett tillfredsställande sätt och 

DeMarinis (2004) menar att stora delar av den svenska befolkningen därför upplever en 

omfattande existentiell vilsenhet. Detta innebär att många misslyckas med att skapa en 

mening i tillvaron vilket DeMarinis menar är så allvarligt att det svenska samhället kan sägas 

lida av en kulturell pandemi av existentiell ohälsa. Stiwne (2003) hävdar att psykologin med 

en psykodynamisk- eller kognitiv grund inte kan hjälpa människor att hantera sina 

existentiella kriser på ett bra sätt, utan endast värjer sig för de frågor av existentiell karaktär 

som klienterna tvingas hantera. Professorn i religionspsykologi Owe Wikström menar att 

forskning inom hälsovården i framtiden därför bör inrikta sig på att bättre kunna förstå 

existentiella kriser för att sedan kunna utveckla bemötandestrategier och urskilja aktörer i 

samhället ”… som kommer i nära kontakt med människor när de existentiella frågorna 

övergår från problem till oro eller mer manifest ångest och på vilket sätt dessa aktörer 

uppfattar och behandlar existentiell oro” (Wikström, 1995:22).   

Hur kan existentiella kriser hanteras inom socialt arbete? 

Utifrån denna inledning blir min utgångspunkt att människor ibland kan behöva hjälp med att 

hantera existentiella kriser, och att det är nödvändigt för socialarbetare att utarbeta ett 

medvetet förhållningssätt till de existentiella frågorna för att kunna stödja klienter på ett bra 

sätt. Jag ska i denna uppsats undersöka om den filosofiska inriktningen existentialismen 

erbjuder ett möjligt förhållningssätt för socialt arbete. Jag har valt just existentialismen då 

flera forskare (Fraternali, 2008, Krill, 2011, Stretch, 1967, Thompson, 1992) menar att socialt 

arbete bör dra lärdom av psykologin, där det redan finns en existentiell inriktning, med just 

existentialismen som teoretisk grund. Även ett fåtal svenska forskare inom socialt arbete har 
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framfört existentialismen som en lämplig utgångspunkt och menar att den ”… berör 

grundtankar som är centrala och utveklingsbara för det sociala arbetet…” (Helleday & 

Wikander, 2007:130). Ytterligare ett argument för att undersöka existentialismens 

användbarhet inom socialt arbete är att endast ett fåtal försök tidigare gjorts, och att dessa inte 

lyckats få någon större spridning (Payne, 2002; Thompson, 1992). Krill (2011) menar att detta 

kan bero på existentialismens avsaknad av en specifik metod medan Kominkiewicz (2006) 

spekulerar kring att det kan bero på en förståelse av existentialismen bland socialarbetare som 

en filosofi med en pessimistisk och en hopplös syn på människan.  

   Svensk forskning eller debatt rörande existentialismens användbarhet inom socialt arbete är 

något som jag finner anmärkningsvärt frånvarande, och min uppsats kan därför ses som ett 

försök att fylla denna lucka. 

Existentialismen 

För att kunna undersöka existentialismens användbarhet inom det sociala arbetet behöver jag 

definiera; Vad är existentialismen och de existentiella frågorna? Trots svårigheter att avgränsa 

existentialismen går den att förstå som en filosofisk inriktning vars främsta fokus är att förstå 

den mänskliga existensens grundförutsättningar (Stenström, 1966). Existentialismen 

behandlar alltså frågor som rör människans sätt att förstå sig själv och sina livsvillkor. 

Filosofer inom existentialismen förespråkar att människan bör sträva mot att leva ett 

autentiskt liv, vilket innebär att hon blir medveten om vilka möjligheter och begränsningar 

livet har och hur hon vill leva utifrån dessa (Jacobsen, 2003). Inom existentialismen betonas 

människans subjektivitet när det gäller frihet, val och ansvar och framstående företrädare är 

bland annat Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger och Sören Kierkegaard, men listan av tänkare 

inom existentialismen kan göras mycket längre (Stenström, 1966). Den existentiella tillvaron 

handlar således om de grundläggande förutsättningarna i tillvaron och de existentiella 

frågorna uppstår när vi tvingas ta ställning till vår egen existens och kan handla om mening, 

döden, ansvar, lidande och frihet. Dessa frågor är enligt existentialismens filosofer sådana 

som människan inte kan fly ifrån utan förr eller senare tvingas ta ställning till (Jacobsen, 

2003; Stiwne, 2008b).   

Existentialismen i Kasam och Empowerment 

Även då existentialismen sällan kopplas samman med socialt arbete i varken forskning eller 

praktik menar jag att behovet av att undersöka dess användbarhet blir tydlig när man inser hur 
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delar av den är integrerad i metoder och teorier som används i större utsträckning inom socialt 

arbete, där två exempel är: Känslan av sammanhang (Kasam) och Empowerment.   

Kasam 

Antonovsky (2005) som skapade Kasam-begreppet menar att människan behöver uppleva 

livet som begripligt, hanterbart och meningsfullt för att kunna utveckla motståndskraft 

gentemot livets utmaningar. Den sista faktorn, meningsfullhet, är det som Antonovsky menar 

är viktigast, och om en individ inte upplever livet som meningsfullt innebär det att man inte är 

beredd att satsa någon energi för att uppbringa motståndskraft. När socialarbetare använder 

Kasam i sitt arbete kan de sägas utgå från ett salutogent perspektiv vilket ”... följer 

humanistiska och existentiella perspektiv på människans natur” (Gassne, 2008:142). Kasam 

kan därför ses ”… som en av de mest inflytelserika operationaliseringarna av begreppet 

’existentiella frågor’…” (Öhman, 1995:99). Gassne (2008) menar att Kasam även tangerar det 

existentiella perspektivet i dess fokusering på människans strävan efter meningsfullhet. 

   Bråkenhielm, Kallenberg & Larsson (1996) betraktar existentialismen som en livsåskådning 

och menar att människor med en välgrundad livsåskådning också har högre Kasam genom att 

svåra händelser i livet förstås utifrån ett medvetet förhållningssätt och därför upplevs som 

mindre svårbemästrade. 

Empowerment/Egenmakt 

När socialarbetare arbetar utifrån ett empowerment-perspektiv är uppgiften att visa på 

klientens motståndskraft, och möjligheter att bemästra livets svårigheter (Claezon, 2004). 

Klienter ska genom ett arbetssätt som stämmer väl överens med existentialismens förståelse 

av den mänskliga existensen, ”... få hjälp att revidera uppfattningen om sig själv som ett 

passivt offer, till en som gör aktivt motstånd och som söker vägar för att skydda sig mot skada 

och ondhet. Det handlar om att lära sig att hantera smärtsamma känslor…”(Claezon, 

2004:68). Stretch (1967) och Dixon (2010) menar att existentialismen och empowerment 

möts just i utgångspunkten att människan stärks genom att upptäcka sin frihet att kunna göra 

motstånd mot givna förutsättningar och istället göra egna val och i att ta ansvar för dessa.  

Jeanneau & Åsbring (2006) argumenterar i artikeln ”Reflektion i grupp kring existentiella 

frågor främjar egenmakt och psykisk hälsa” för att empowerment och existentialismen har en 

liknande teoretisk grund vilket gör att de med fördel kan kombineras och Dann & Nyatanga 

(2002:237) menar att det är nödvändigt att arbeta utifrån existentialismen i ett hälso-

påverkansarbete eftersom: ”… healthcare empowerment is much more existential than 

currently realized.”. 
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Existentiella frågor inom barnavården 

För att kunna undersöka existentialismens användbarhet inom socialt arbete väljer jag att 

fokusera på samhällsvården av ungdomar, ibland även kallad den sociala barnavården. 

Anledningen är att många ungdomar inom samhällsvården rapporterar känslor av ensamhet, 

utsatthet, maktlöshet och övergivenhet (Sallnäs, 2000) vilket är några av de känslor som visat 

sig frammana ett behov att hantera de existentiella frågorna (Stiwne, 2008b). Att förhålla sig 

till ett omfattande lidande i sitt förflutna, vilket många omhändertagna ungdomar behöver 

göra (Andersson, 1996), tvingar också ofta människan att konfronteras med de existentiella 

frågorna (Jacobsen, 2003). Levins (1997, 1998) forskning visar också tydligt att 

omhändertagna ungdomar har mycket upplevelser som de behöver hjälp att bearbeta då han 

skriver att ungdomarnas: ”… berättelser är som alltid för omhändertagna ungdomar fyllda av 

fattigdom, övergivenhet, övervåld från vuxna, sexuellt utnyttjade, utsatthet… ” (Levin, 

1997:60). Egelund & Jakobsen (2009) konstaterar också att upplevelser som kan ge upphov 

till existentiella kriser är närvarande bland omhändertagna ungdomar. Under sina deltagande 

observationer på institutioner i Danmark har de iakttagit att de allra flesta barn hade en mer 

eller mindre konstant dialog med sig själva om trauman de upplevt innan omhändertagandet. 

   Levin (2000) poängterar vikten av att socialarbetare som arbetar med omhändertagna 

ungdomar vågar möta känslor och upplevelser som är av en mer djupgående karaktär och 

menar att socialarbetare inom barnavården behöver ett språk för att kunna göra detta. 

Andersson (1996) resonerar likartat och pekar på nödvändigheten av att socialarbetare klarar 

av att hjälpa omhändertagna ungdomar att bearbeta sin ofta brokiga bakgrund och menar att 

det i all forskning återkommer att de känner en sorg som någon måste hjälpa dem att arbeta 

sig igenom, och att det är av stor vikt att professionella hjälper dem att bearbeta vad de varit 

med om. Hon ifrågasätter om socialarbetare klarar av detta idag eller om de undviker en 

psykologisk inlevelse för att istället ta tag i de yttre sociala villkoren för att legitimera sitt eget 

yrkesutövande. Colnerud (1999) konstaterat att även personal som jobbar med 

tvångsomhändertagna ungdomar på institutioner upplever svårigheter i hur man ska hantera 

etiska frågor, som ofta berör de existentiella grundförutsättningarna. Hon finner att en 

frånvaro av ett gemensamt utarbetat förhållningssätt gör att ”De anställdas ensamhet inför 

svåra etiska val framträder” (Colnerud, 1999:12). 

   Blom (1996:273) som har arbetat med omhändertagna ungdomar konstaterat att 

existentialismens begreppsapparat just erbjuder socialarbetare ”... ett språk som kan 

begreppsliggöra oförstådda aspekter av socialt arbete”. Även forskarna Ingrid Claezon och 
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Bengt Börjeson menar att Sartres existensfilosofi med fördel kan användas för att arbeta med 

samhällsvårdade ungdomar då den erbjuder ett språk som kan få ungdomarna att upptäcka sin 

frihet och sina valmöjligheter (Claezon, 2004).  

Utgå från ungdomars texter 

Jag vill undersöka existentialismens användbarhet inom socialt arbete genom att undersöka 

hur man med hjälp av den kan tolka hur ungdomar inom samhällsvården förstår sin existens. 

Jag ämnar göra detta genom att utgå från hur ungdomarna själva formulerar sin förståelse av 

sin existentiella tillvaro. Att utgå från samhällsvårdade ungdomars egna utsagor är något som 

bland annat Levin (1998:121) gjort i sin forskning och han motiverar sitt val med att ” De 

förmedlar sin sanning, sin verklighet. Det är den vi är intresserade av. Orsaken är dels att den 

kunskapen så sällan kommer fram i samhällsdebatten, dels att det faktiskt är den subjektiva 

sanningen som ger faktiska konsekvenser för människans handlande.”. I samma anda menar 

Andersson (2008:77) att ”Det finns mycket starka skäl att ge barns röst en mycket mer central 

plats och lyssna på deras levda erfarenhet”. Jag har därför valt att utgå ifrån ungdomars egna 

formuleringar genom texter de skrivit. De texter jag använt är utgivna av Statens 

Institutionsstyrelse (SiS) som är den myndighet som är ansvarig för tvångsvården av 

ungdomar i Sverige (SiS, 2012b). SiS ger varje år ut en textsamling där ungdomar som deltar 

i SiS skolverksamhet frivilligt får bidra med texter (SiS, 2011, 2012a). SiS strävar efter att 

erbjuda en stor frihet för ungdomarna att utforma sina texter och många av ungdomarna väljer 

att skriva på ett sätt som ger en inblick i deras förståelse av sin egen existentiella tillvaro.  

Syfte 

Att undersöka på vilket sätt existentialismen kan användas i det sociala arbetet med ungdomar 

på institutioner. En fördjupad förståelse söks genom att tolka texter där ungdomar inom 

institutionsvården beskriver sin existentiella tillvaro. 

Frågeställningar 

1. Hur förstår ungdomarna sin existentiella tillvaro? 

2. Hur kan man tolka denna förståelse med hjälp av existentialismen? 

3. På vilka sätt kan dessa tolkningar användas i det sociala arbetet med ungdomar inom 

institutionsvård? 

4. Vilka möjligheter och risker medför användningen av existentialismen i socialt arbete?  
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Existentialismen 

Avgränsningar och framställning 

Jag ska i detta avsnitt förklara de utvalda delar av existentialismen som jag ska använda för att 

tolka ungdomarnas texter. Då ett stort antal filosofer kan sägas ingå i existentialismen har jag 

tvingats välja bort fler än jag kunnat inkludera och har valt att begränsa mig till två 

existensfilosofer, vars teorier är logiskt sammankopplade och som kan anses vara 

grundläggande inom existentialismen, Jean–Paul Sartre och Martin Heidegger (Stenström, 

1966). För att kunna förstå utgångspunkten för deras tankar har jag också valt att ta avstamp 

ifrån den filosofiska inriktningen fenomenologin då Sartre och Heideggers tankar kan förstås 

som ”… en vidareutveckling av hela den ontologiska problematik som ligger i det 

fenomenologiska livsvärldsbegreppet” (Bengtsson, 1998:40). Fenomenologin är även 

grundläggande i den hermeneutiskt – fenomenologiska metod jag ska använda för att tolka 

ungdomarnas texter vilket ytterligare motiverar en förklaring av denna filosofi. Det är också 

möjligt att med denna ordning uppnå en sammanhängande förståelse då Heidegger anses vara 

den som utvecklade fenomenologin till en existensfilosofi, som Sartre sedan i sin tur 

utvecklade vidare (Bengtsson, 1998). Valet att avsluta med Sartre motiveras av att just Sartre 

är den filosof som använts tidigare av flera forskare (Blom, 1996; Thompson, 1992) i försök 

att sammankoppla existentialismen med socialt arbete. 

   Både Heidegger och Sartre tillhör också den ateistiska grenen av existentialismen då de inte 

relaterar människans existens till religiösa förklaringsmodeller, vilket jag anser gör dem mer 

lättimplementerade i ett offentligt svenskt socialt arbete. Av de existensfilosofer som jag 

tvingats välja bort är bl.a. Martin Buber, Karl Jaspers och Sören Kierkegaard värda att nämna, 

som jag dock menar med fördel också skulle kunna användas inom socialt arbete. Jag kommer 

i min framställning av existentialismen att exemplifiera med citat från översättningar av 

Heideggers och Sartres egna texter, men också från andra forskares tolkningar av Sartre och 

Heidegger. Min motivering till detta är, vilket flera av mina källor bekräftar (Börjeson, 2001; 

Stenström, 1966), att dessa skrifter är svårtydda och komplicerade vilket gör det svårt för mig 

att på ett begränsat utrymme förklara innebörden av Heideggers och Sartres tankar utan att ta 

in andras tolkningar. Även faktumet att Sartres mest inflytelserika verk ”Varat och Intet” inte 

i sin helhet är översatt till svenska gör att jag väljer att citera andra forskares tolkningar, då 

citat av detta verk på engelska, med komplexa teorier och termer, enligt mig inte bidrar till en 

förståelse av textens innebörd. 
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Fenomenologin 

Fenomenologin kan förstås som en filosofisk inriktning med ambitionen att beskriva 

människors upplevelser av fenomen som oftast förknippas med filosofen Edmund Husserl. 

Fenomenologin manade vetenskapen att gå till sakerna själva så som de visar sig för 

människan. Utgångspunkten är att det inte kan finnas något utan att det visar sig för någon. 

Därför ska man studera objekt i världen så som de visar sig för människan, vilket samtidigt 

blir en vändning mot subjektet (Bengtsson, 2005). Dessa saker som visar sig är inte komplexa 

och teoretiska utan Husserl menade att det var de mest naturliga och konkreta erfarenheterna 

som människan har i sitt dagliga liv. Husserl kallade därför dessa erfarenheter för naturliga 

erfarenheter, och att människan erfar objekt genom en naturlig inställning. Denna naturliga 

inställning till vardagserfarenheter utvidgades senare till begreppet livsvärld, eller levd 

erfarenhet (Bengtsson, 1991). Utgångspunkten är att subjektet själv aktivt skapar mening i 

livsvärlden genom att erfara objekt som fyllda av mening, vilket Husserl därför kallade att 

människan erfar objekt som fenomen. Meningen finns alltså inte i själva objektet, utan är 

något subjektet tolkar, och skapar därmed ett fenomen. På detta sätt erfars en stol inte bara 

som ihopsatta träpinnar, utan får en mening i vår livsvärld genom av att vi erfar det som 

fenomenet ”stol” med olika användningsmöjligheter. Husserls livsvärld är för människan 

självklar och upplevs på ett icke-reflekterat, spontant och omedelbart sätt. För att fenomen ska 

visa sig i livsvärlden är utgångspunkten att subjektets medvetande alltid är riktat, eller annat 

uttryckt, medvetandet ses som intentionalt och meningsskapande. Det gör att vi aldrig bara är 

medvetna, vi är medvetna om någonting. Vi är ständigt riktade mot olika fenomen som visar 

sig för oss i livsvärlden, och det är intentionaliteten som avgör vårt meningsskapande av 

fenomenen, alltså vad vi är riktade mot (Bengtsson, 1998).  

Livsvärldsbegreppet utvecklas till existensfilosofi 

För att kunna studera fenomen i människors livsvärld utvecklade Husserl den transcendentala 

fenomenologin som gick ut på att man skulle åtskilja objektets existens och essens. Genom ett 

tillbakahållande av ett omdöme baserat på objektets existens, skulle man kunna relatera 

skapandet av olika fenomen till ett rent medvetande, utan att objektens faktiska existens 

påverkade omdömet. Flera existensfilosofer kritiserade dessa tankar genom att argumentera 

att man för att kunna förstå och beskriva hur fenomen förstås i människans livsvärld inte 

kunde bortse från fenomenets existens. De menade att när man exempelvis studerar hur en arg 

hund förstås som ett fenomen i en människas livsvärld medför föreställandet av en arg hund 

ingen reaktion, men när en människa faktiskt erfar en arg hund frammanas känslor som 
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rädsla, och även reaktioner som exempelvis flykt. Rädsla och flykt framkallas alltså pga. av 

att människan som erfar hunden i sin livsvärld just existerar, vilket påverkar erfarandet av 

hunden i livsvärlden. Därför menar dessa existensfilosofer att man alltid måste hålla ihop 

existens och essens, dvs. vad något är och att något är, för att kunna förstå hur objekt erfars 

som fenomen i människans livsvärld (Bengtsson, 2005). Alltså, om jag i denna uppsats vill 

undersöka hur den existentiella tillvaron upplevs av ungdomar måste jag utgå ifrån hur 

ungdomar upplever den i sin livsvärld, och inte fokusera på den existentiella tillvaron i sig.  

Martin Heidegger 

Den existensfilosof som främst förknippas med kritiken/vidareutvecklingen av fenomenologin 

är Martin Heidegger. Han försökte genom sitt verk ”Varat och tiden” utöka förståelsen för hur 

människan tolkar världen i livsvärlden och hur detta går till. För att göra detta skapade han 

begreppet Dasein. Dasein är enligt Heidegger inte det samma som människan eller subjektet, 

utan Dasein är endast den kanal som förstår varat och den plats där den tolkande människan 

kommer i kontakt med själva existensen. Utan att i denna uppsats gå vilse i den snåriga 

innebörden av begreppet Dasein är det viktigt att konstatera att Heidegger inte beskrev 

människan och dess egenskaper, utan försökte istället beskriva de grundstrukturer som 

konstituerar människans existens (Steiner, 1997). Dock kommer jag i denna uppsats för att 

underlätta för läsaren skriva människan istället för Dasein, vilket även andra författare (Cohn, 

2003 & van Deurzen, 2003) ansett vara möjligt att göra. De grundstrukturer som Heidegger 

utarbetade var många och kräver stort utrymme för att kunna förklara på ett meningsfullt sätt. 

Därför kommer jag endast beskriva de som är aktuella för att kunna tolka ungdomarnas texter. 

Människan är inkastad  

Heidegger utvecklade livsvärldsbegreppet och argumenterade för att det inte går att skilja på 

existens och essens genom sin användning av begreppet ”vara-i-världen”, vilket betonar 

människan som ett ständigt tolkande subjekt utan möjlighet att ställa sig utanför världen som 

en åskådare. Eftersom människan förstår tillvaron utifrån sin ständiga existens i världen, är vi 

därför alltid just ”i-världen”. Att vara i-världen innebär att människan ständigt finner sig själv 

inkastad i världen, vilket därför är en av existensens grundstrukturer. Heidegger menade att 

människan genom att finna sig inkastad i tillvaron ständigt och omedelbart tolkar sin omvärld. 

Annorlunda uttryckt, människan erfar det förgångna som en situation inkastat i nuet, och 

tvingas i denna situation att kasta sig ut mot framtidens möjligheter (Birnbaum & 

Wallenstein, 1999). Genom att människan är medveten och ständigt tvingas tolka sin omvärld 

visar hon oundvikligen omsorg om världen. Människan kan visa omsorg på olika sätt, men 



13 
 

kan aldrig välja att inte visa omsorg. Människan är alltså inkastad och tvingad att ta ställning 

till sin egen värld genom att visa omsorg, vilket är en konsekvens av att vi existerar.  En 

autentisk förståelse av tillvaron förutsätter därför att människan förstår sig själv som inkastad 

i ett sammanhang, med redan givna sociala förhållanden, en historia och en kultur, som hon är 

tvingad att tolka och agera utifrån (Stenström, 1966). Människan tolkar tillvaron i en för-att-

struktur vilket innebär att fenomen ständigt hänvisar till andra fenomen, dvs. människan 

förstår hammaren som ett fenomen utifrån användande av den i relation till spiken, i relation 

till bordet osv. Därför kan människan inte förstå hammaren som ett isolerat fenomen utan i 

sina relationer till andra fenomen (Heidegger, 1992a:107 – 110).  

Ångest inför döden 

Enligt Heidegger är ångest obehagskänslor som kan ta sig olika uttryck, som skapas av 

människans vilja att leva ett autentiskt liv. Heidegger betonade att ångesten inte hänvisar till 

människans konkreta upplevelsevärld, utan av anpassningen till de grundstrukturer som 

människan tolkar sin tillvaro utifrån. Ångesten får framförallt människan att uppleva den 

omedelbara upplevelsevärlden som betydelselös just eftersom ångesten orsakas av 

anpassningen efter existensens grundstrukturer. Människan kan således erfara ångest utan att 

kunna förklara vad det beror på, då grundstrukturerna inte alltid är lätta att erfara. Heidegger 

beskriver det som ”I ångestens ’inför vad?’ uppenbaras detta ’det är ingenting och 

ingenstans’. Den motspänstighet som utmärker den inomvärldsliga ’ingenting och ingenstans’ 

innebär fenomenellt: Ångestens ’inför vad’ är världen som sådan.” (Heidegger, 1992a:238). 

Ångesten, som människan bland annat erfar av att ständigt vara inkastad, gör att vi anar ett 

rop från samvetet om att vilja leva ett autentiskt liv. Heidegger beskriver ropet som en dunkel 

aning om en vilja till en autentisk existens, som människan antingen kan svara upp mot eller 

dämpa. Ropet från samvete om att leva autentiskt manar människan att anpassa sig efter 

existensens grundstrukturer. Detta rop blir som mest tydligt för människan i medvetenheten 

om döden, som framträder för människan som ångest inför döden. I ångesten inser människan 

att döden är den sista ofrånkomliga situation som hon kommer att finna sig inkastad i. Denna 

sista ofrånkomliga situation riktas hela vår tillvaro mot eftersom människan inser att den är 

ofrånkomlig och att det är den enda situation som inte kräver ett svar. Därför blir tillvarons 

riktning mot döden, en av existensens grundstrukturer. Heidegger beskrev olika sätt som 

människan kan hantera ångesten inför döden, där ett sätt är att följa massans tröstande och 

trygghetsskapande sätt att leva, vilket Heidegger döpte till att leva efter ”Das Man”. Att låta 

sina val styras av Das Man är ett sätt att undfly sin medvetenhet om döden genom att försöka 
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leva som ”man” gör, och därmed uppleva sig som en del av något, istället för att uppleva sin 

ensamhet inför döden. Människan erfar emellertid ångesten inför döden som påtaglig då hon 

inte finner någon hållbar trygghet hos Das man, eftersom döden inte går att fly ifrån. Det gör 

att ångesten inför döden är det som isolerar och individualiserar människan. Därför är det 

också döden som gör att människan inser det absurda i att endast se sig själv som det hon är 

just nu, då livet oundvikligen leder mot döden, vilket medför att hon inser sin frihet att välja 

att leva ett autentiskt liv (Birnbaum & Wallenstein, 1999). Heidegger beskriver det som ”… 

Döden är rätt och slätt möjligheten till tillvarons omöjlighet. Sålunda avslöjar sig döden som 

den innerligast egna, förbehållslösa, oförbikomliga möjligheten.” (Heidegger, 1992b:31).  

Det är därför som Heidegger välkomnar ångesten som något nödvändigt för att förstå livets 

förutsättningar, och något som leder människan mot en autentisk existens. Heidegger ansåg 

att människan flyr en medvetenhet om döden genom att endast engagera sig i sin vardag och 

menade att det är först när vi avskärmar oss från störningarna från omvärlden som vi har en 

chans att höra vårt rop från samvetet. (Steiner, 1997).  

Vara-med-andra 

Heideggers förståelse av människans existens är också som en ”vara-med-andra”-tillvaro 

vilket innebär att oavsett om andra människor är närvarande eller inte så förstår människan sin 

tillvaro utifrån sina relationer. Därmed är en av existensens grundförutsättningar att den är en 

”vara-med-andra”-tillvaro. Då människan enligt Heidegger ständigt är ”i-världen” tolkar vi 

oavbrutet vår omgivning, vilket vi bland annat gör genom våra relationer. Vi är därför 

tvingade att förhålla oss till våra relationer även då vi finner dessa relationer icke önskvärda 

eller frånvarande eftersom tillvaron är en vara-med-andra-tillvaro även när vi väljer att isolera 

oss från andra, eftersom vi även då förhåller oss relationerna. Detta ska förstås som en motsats 

till föreställningen om att människan är ett inkapslat jag som kan välja att relatera till sina 

relationer eller inte (Cohn, 2003).  

Jean-Paul Sartre 

I sitt försök att utöka förståelsen för människans existens byggde Jean-Paul Sartre vidare på 

Husserl och Heideggers tankar. Sartre modifierade livsvärldsbegreppet genom att skilja på 

människan och tingens existens. Sartre menade att tingens existens är ett vara-i-sig vilket 

innebär att tingen endast är vad de är eftersom de har en essens, de är något i-sig. Människan 

är till skillnad från tingen ett vara-för–sig vilket kan förstås som att det mänskliga 

medvetandet är medvetet om sig själv och därför inte har en fast essens utan kan istället 

förstås som i ständig relation till sig själv (Österberg, 1993). Då det mänskliga medvetandet är 
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medvetet om sin existens, är det också medvetet om motsatsen, dvs. icke-varat. Detta icke-

vara döper Sartre till Intet och menar att eftersom människan ständigt erfar Intet när hon riktar 

sitt medvetande mot sig själv utgörs själva medvetandet av ett icke-vara vilket är det som gör 

att människan är utan en fast essens. Eftersom människan erfar ett icke-vara i sig själv är det 

genom att erfara Intet som våra möjligheter skapas, eftersom vi då erfar allt som vi inte är. 

Det gör att våra möjligheter i livet, vår frihet, är beroende av Intet och Sartre uttrycker det 

som att det mänskliga medvetandet är ”… ett vara som i sitt vara är medvetet om sitt varas 

intet” (Sartre, 1983:93). 

Den fundamentala friheten - Intet 

Att människans medvetande utgörs av ett Intet ligger till grund för den kända tesen 

”Existensen föregår essensen” vars innebörd är att vi i grunden endast är ett Intet som vi 

genom att existera fyller med essens. Det är därför som människans strävan efter att fylla sig 

själva med en essens i form av en identitet är dömt att misslyckas eftersom den ständiga 

närvaron av ett Intet förhindrar att människan någonsin fullt ut är någon eller någonting. Vår 

ständiga förnimmelse av oss själva som ett Intet orsakar ångest vilket gör att vi ”åtrår” och 

”törstar” efter en identitet, och därför hela tiden kan sägas sträva efter att uppnå den essens 

som varat-i-sig har (van Deurzen, 2003). Att existera innebär således för människan att 

befinna sig i spänningen mellan att inte ha en essens, och att existera med Intet som ständig 

följeslagare (Stenström, 1966). Att Intet utgör medvetandet är enligt Sartre en av de mest 

fundamentala delarna av människans existens vilket är det som gör att friheten att fylla vår 

existens med essens är fundamental.  

   Sartre erkänner Heideggers tankar om att människans medvetande ständigt är inkastad, och 

kallar det för människans fakticitet. Det betyder att om en människa skadas, blöder hon, utan 

att kunna välja bort det. Dock är friheten fundamental i att förstå själva blödandets mening 

och betydelse, dvs. hur människan väljer att existera som en blödande människa är hennes 

eget val (Österberg, 1993). Sartres syn på den fundamentala friheten påverkar även hans syn 

på tillvarons tidsliga aspekt i form av det förflutna-nuet-framtiden. Sartre förklarar det som att 

det är människans förflutna som utgör den situation som människan befinner sig i eftersom 

det utan en historia är omöjligt att tänka något om sig själv. Samtidigt så ger människan 

betydelse åt sitt förflutna i ljuset av sitt projekt som är riktat mot framtiden, och det är 

framtiden som ger mening åt det förflutna, vilket skapar nuet. Denna förklaringsmodell 

använde Sartre för att skapa den progressiva-regressiva metoden, med syftet att kunna förstå 

mänskliga handlingar (Warnock, 1966). När det gäller människans frihet gentemot det 
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förflutna erkänner Sartre att det förflutna kan vara betungande och kännas som att det 

oundvikligen binder en då det inte går att bortse ifrån, samtidigt så menar han att denna tyngd 

är ett uttryck för ett val att hålla fast och visa solidaritet mot sitt förflutna. Människans 

fundamentala frihet är att just alltid kunna välja olika sätt att förhålla sig till en värld som gör 

motstånd, vilket gör att det förflutna aldrig kan hindra en människa från att välja olika sätt att 

ge mening åt tillvaron (ibid.) 

Ond tro 

Människan upplever ångest vid ett totalt erkännande av den fundamentala friheten, annat 

uttryckt, människan får ångest av förnimmelsen av Intet. Människan försöker därför fly 

friheten på olika sätt. Att försöka fly friheten är att leva i det som Sartre kallar ”Ond tro”. 

Sartre beskriver att leva i Ond tro som att leva i självbedrägeri, eller som att ljuga för sig 

själv. Människan gör detta bl.a. genom att förstå det som att hon är så som hon förstår sin 

nuvarande situation. Hon skiljer därmed inte på sin förståelse av sig själv i en viss situation 

och sin identitet och lever därmed i Ond tro (Börjeson, 2001). Sartre beskriver hur det på 

grund av att människans medvetande utgörs av Intet är omöjligt för människan att vara det 

hon är i en viss situation eftersom ”… att jag inte är något positionellt medvetande om mig 

själv, och för det andra på grund av att jag är mitt eget intet. I den meningen – och på grund 

av att jag är det jag inte är, och inte är det jag är – kan jag inte ens definiera mig själv såsom 

verkligen varande…” (Sartre, 1983:158). 

   Ytterligare ett sätt som människan kan leva i ond tro är att gå upp fullt i olika identiteter 

vilket Sartre kallar roller. Att gå in i en roll, och försöka identifiera sig med dess essens, och 

därmed handla i enlighet med denna roll är att förneka sin frihet, och leva i Ond tro. Sartre 

menar att det är Intet som hindrar människan från att fullt ut vara den roll hon spelar, men när 

människan lever i Ond tro och har en föreställning om att hon är någon menar Sartre att hon 

då spelar en roll ”såväl för de andra som för mig själv, vilket innebär att jag inte kan vara 

detta subjekt annat än genom att föreställa det, spela det. Men om jag föreställer mig detta 

subjekt, är jag det inte, utan är skild ifrån det, liksom objektet är skilt från subjektet, skild 

genom intet, men detta intet isolerar mig från subjektet; jag kan inte vara det där subjektet, jag 

kan bara leka att jag är det, dvs inbilla mig att jag är det.” (Sartre, 1983:114 - 115).  

Vara-för-andra 

På samma sätt som Intet är det som skiljer människans vara-för-sig ifrån tingens vara-i-sig, så 

menar Sartre att Intet också ligger mellan olika mänskliga medvetanden. Det gör att våra 

relationer till andra människor också till viss del består av Intet och därför måste vi inse att 
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relationer i sig är förenade med en oförutsägbarhet. En relation mellan två människor kan 

därför aldrig få en essens, utan består alltid till viss del av Intet (Sartre, 1983). Eftersom Intet 

ständigt ligger mellan människor i relationer blir de löften vi ger inför andra kring våra 

intentioner endast en faktor för dem att väga in i en förutsägelse kring våra handlingar.  

   När Sartre analyserar mänskliga relationer menar han att samtidigt som vi aldrig fullt ut kan 

greppa en relation är det också först genom andras människors erfarande av oss som vi 

uppfattar oss själva som ett objekt, vilket gör att mötet med en annan människa också är det 

ögonblick då vi upptäcker vår egen fundamentala frihet. Detta sker genom att vi i mötet 

upplever att den andre inte kan erfara oss fullt ut på samma sätt som vi själva upplever oss, 

genom att Intet ligger mellan våra livsvärldar. Vi upplever att andra uppfattar oss som ett 

objekt, då de inte erfar oss som bestående av ett Intet. Därför uppfattar vi det som att andra 

människor ser oss endast som ett objekt, vilket gör att vi då också erfar den fundamentala 

frihet vi har att förstå oss själva annorlunda än andra eftersom vi uppfattar att vi aldrig kan 

bortse ifrån Intet när vi erfar oss själva så som andra människor kan göra (Warnock, 1966).  

   Sartre instämmer med Heidegger om att människan inte kan undkomma att ständigt vara i 

relation till andra människor, vilket därför är en del av den mänskliga existensen. Sartre 

menar att detta beror på att de vi är i våra relationer också påverkar vårt sätt att förstå oss 

själva och han exemplifierar genom att beskriva erfarenheterna av skam då en människa blir 

ertappad med att tjuvkika genom ett nyckelhål. När vi inser att någon upptäcker oss som 

tjuvkikande känner vi skam. Eftersom vi då också förstår oss själva genom upplevelsen av 

skam, blir det som vi är för den andre också så som vi förstår oss själva. Det innebär att det 

som jag är för andra, är jag också inför mig själv. Därför blir att erfaras av andra ett sätt att 

existera, ett vara-för-andra, och då detta sätt att existera är beroende av andras erfarenhet av 

mig är det genom andra som vi skapar oss själva (Sartre, 1983: 153-164). Detta medför en 

risk att människor låter den essens som de får i sin relation till andra bli det som bildar en fast 

identitet, utan att ta hänsyn till Intet, vilket gör att de då lever i Ond tro. Eftersom vi förstår 

oss själva genom andras erfarande av oss är det inte något hållbart alternativ att dra sig undan 

mänskliga relationer, och Sartre la därför en stor tonvikt vid att man måste förstå människor 

genom deras relation till sitt sammanhang där mänskliga relationer är en viktig del (Österberg, 

1993).  
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Tidigare forskning 

Avgränsningar och framställning 

I detta avsnitt ämnar jag först redovisa den existentiella psykologin, och forskning som gjorts 

i samband med den. Sedan redovisar jag annan relevant forskning för ett existentiellt 

perspektiv i socialt arbete. Av utrymmesskäl har jag valt bort forskning som behandlar 

religionens och andlighetens betydelse för människans meningsskapande och hälsa. Att 

utelämna denna forskning motiveras framförallt av att en avgränsning är nödvändig, men även 

av att då både Heidegger och Sartre tillhör den ateistiska existentialismen blir det en 

konsekvent hållning genom hela uppsatsen att utelämna religion och andlighet. Sist kommer 

jag att redovisa forskning kring samhällsvården av ungdomar. Då vården av ungdomar skiljer 

sig åt mellan olika länder och kulturer (Lundström & Sallnäs, 2013) kommer jag i detta sista 

avsnitt att koncentrera mig kring nordisk forskning, då de texter jag ska tolka är skrivna i en 

svensk kontext. Trots att det också finns skillnader mellan att vara placerad på en SiS-

institution, jämfört med familjehem eller ett HVB (Hem för Vård och Boende) finns det 

samtidigt likheter som motiverar att jag väljer att även redovisa forskning som gjorts i dessa 

vårdformer.  

Existentiell psykologi 

Den existentiella psykologin fokuserar på människors hantering av livets grundförutsättningar 

såsom existentialismen förstår dem. De existentiellt inriktade psykologerna är, liksom 

filosoferna, många men de som jag använt mig av för att förstå Sartres och Heideggers 

inflytande på psykologin är: Emmy van Deurzen (2003), Medard Boss (1994) och Rollo May 

(2011) vilket också kan anses vara några av de mer framstående. Både van Deurzen (2003) 

och May (2011) förespråkar att psykologer utifrån existentialismen ska hjälpa människor att 

finna balans i sina olika livsvärldar, där människans relation till naturen, andra människor, 

självbilden och den existentiella meningsupplevelsen ska fungera i harmoni. De menar att 

upplevt obehag ofta beror på att en eller flera av människans livsvärldar är i obalans. Även 

Jacobsen (2003) har gjort en övergripande genomgång av den existentiella psykologin som 

jag funnit mycket användbar. I Sverige finns det en förening som vill främja ett existentiellt 

perspektiv inom psykologin
1
, och på svenska finns även två utgivna antologier (Stiwne 2008a 

& 2009) där nordiska psykologer och psykoterapeuter argumenterar för det existentiella 

perspektivets fördelar inom psykologin. 

                                                           
1
 Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, www.sept.se 
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Experimentell Existentiell Psykologi (EEP), är en ny forskningsgren
2
 som inspirerats av den 

socialpsykologiska traditionen av experimentella studier. Den har utvecklats som en reaktion 

mot uppfattningen om att den existentiella psykologin inte går att empiriskt belägga och den 

del som fått störst spridning och erkännande är den så kallade ”Terror Management Theory” 

(TMT) (Stiwne, 2008b; Strenger, 2011). TMT har kunnat visa att människor hanterar en 

påminnelse om sin egen död genom att försöka bekräfta sin världsbild och egna värderingar. 

Slutsatser som forskare dragit är att när vi blir påminda om vår egen dödlighet blir strävan att 

uppfylla de värden som vår livsåskådning värderar högt ett sätt att skydda oss från insikten 

om vår egen död (Greenberg, Pyszcynski & Solomon, 2004). Heideggers teori om att 

människan istället bäst kan leva ett autentiskt liv genom att acceptera sin egen död har också 

undersökts inom EEP. Studier har visat att människor som överlevt en nära-döden-upplevelse 

och som i upplevelsen accepterat sin död, visat ett bättre självförtroende, är mer fridfulla, 

självsäkrare, tenderar att påverkas mindre av andras åsikter, fäster mindre vikt vid materiella 

värden och vittnar om en känsla av befrielse gentemot livets olika kulturella tvång. Forskarnas 

slutsatser är att detta beror på att de människor som tvingas inse att de är ensamma i döden, 

och accepterar det, efteråt upplever en känsla av lättnad över att inte alltid behöva leva upp till 

kulturella värden (Campbell, Henry & Martin, 2004). Landau et. al (2004:352) har undersökt 

hur människans existentiella ensamhet, som orsakas av att vi ”… cannot ever know 

phenomenologically how another person experiences the world”, påverkar vårt beteende. De 

konstaterar att människan strävar efter att bekämpa den existentiella ensamheten genom att 

vilja dela erfarandet av världen med andra. Vi upplever att vi gör det när andra människor 

reagerar samtidigt som oss på stimuli. Då får vi en känsla av att den existentiella ensamheten 

bekämpas och därför blir de relationer där vi upplever att vi lyckas med detta betydelsefulla 

och eftersträvansvärda för oss, vilket är ett behov som har visat sig vara extra starkt när 

människor upplever sig vara ensamma och isolerade (Landau et. al, 2004). 

Existentiellt perspektiv i socialt arbete 

Teoretisk forskning 

Det finns ett antal vetenskapliga artiklar som är utformade på liknande sätt; de börjar med att 

förklara existentialismen och sedan resonera på vilket sätt den skulle kunna bidra till utvalda 

delar av socialt arbete. Relevanta artiklar för denna uppsats är bland annat de som behandlar 

traumabearbetning (Thompson & Walsh, 2010), relationer inom ungdomsvård (Blom, 1996), 

                                                           
2
 Den första internationella forskningskonferensen hölls 2001 i Amsterdam (Greenberg, Koole & Pyszcynski, 

2004). 
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socialarbetares syn på sig själva (Miehls & Moffat, 2000), familjeterapi (Lantz, 2004) och 

sorgebearbetning (Kominkiewicz, 2006). Även teoretiska försök att koppla existentialismen 

till det sociala arbetet som helhet har gjorts (Fraternali, 2008, Helleday & Wikander, 2007, 

Krill, 2011, Stretch, 1967, Thompson, 1992, 2010). Dessa författare väljer att lägga 

tyngdpunkt på olika saker men det som de har gemensamt är att alla menar att en acceptans 

för det fenomenologiska sättet att tolka verkligheten, där mening i tillvaron skapas genom 

fenomen i livsvärlden, är lämpligt för socialarbetare. De menar också genomgående att ett 

användande av existentialismens syn på människans fundamentala frihet har potentialen att 

kunna stärka känslan av egenmakt hos klienter.  

Empirisk forskning 

I en utvärdering av ett behandlingsprogram på ett gruppboende för ungdomar som gjorts i 

USA, menar författaren att existentialismen ”… provides a fascinating, alternative approach 

to residential treatment. Conceptually, it apperars to have merits.” (Leveille, 2001:174). 

Programmets behandling baserades på existentialismens syn på människan med betoning på 

fundamental frihet, intentionalitet och autenticitet. Utvärderingen pekade även på att 

existentialismens komplexa teorier kräver en väl genomtänkt implementering till praktiskt 

behandlingsarbete vilket det aktuella boendet misslyckades med delvis beroende på 

personalens låga utbildningsnivå. 

   Nyström (2003) har i en svensk studie undersökt hur klienter med psykiska funktionshinder 

skapar existentiell mening och erfar sin tillvaro i ett livsvärldsperspektiv. Hon menar att 

Heideggers tankar kring människan som en ständigt tolkande kan bidra till en större förståelse 

för den upplevelse av existentiell ensamhet som hon menar skapas av klienternas svårigheter 

att tolka sina egna erfarenheter, samt personalens svårigheter att bekräfta deras upplevda 

vårdbehov. De klienter som ingick i studien kände sig ofta missförstådda och instoppade i 

teoretiska förståelseramar, vilket ledde till en existentiell ensamhet.  

   Arlebrink (2004) har också undersökt det existentiella meningsskapandet, dock bland 

tvångsvårdade missbrukare, och kom fram till att tvångsbehandlingen kunde upplevas som en 

så pass omfattande kränkning att den riskerade att utlösa en existentiell kris hos de drabbade. 

Ofta saknade individerna en förmåga att hantera sina existentiella kriser, och hade därför svårt 

att skapa ett meningsfullt sammanhang vilket förhindrade att tvångsvården lyckades med att 

nå sina mål.  

   Melder (2011) menar att människans hantering av tillvarons existentiella dimensioner är en 

viktig del i den upplevda hälsan och hon fann att det gick att påverka det existentiella 
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meningsskapandet genom att på olika sätt skapa stödjande miljöer för ett existentiellt 

reflekterande utifrån WHO:s framtagna mätverktyg för att mäta den existentiella hälsan. Hon 

menar att svårigheter att lyckas skapa stödjande miljöer bland annat orsakas av att samverkan 

mellan offentliga institutioner och verksamheter med en existentiell inriktning av olika 

anledningar är sällsynta och svåretablerade i det svenska samhället. När det gäller att skapa 

stödjande miljöer för ett existentiellt reflekterande blir professorn i 

religionsbeteendevetenskap Hans Åkerbergs omfattande studie ”Livet som utmaning - 

existentiell ångest hos svenska gymnasieelever” relevant då han pekar på musik och skrivande 

som ett vanligt sätt för ungdomar att hantera ångest inför bl.a. döden, meningslöshet, 

ensamhet och skuld. Han menar att kreativa processer var det absolut vanligaste sättet att 

hantera ångest då skapandet innebar”… att destruktiv ångest transformeras till en positiv och 

konstruktiv kraft” (Åkerberg, 1987:328) 

   Strang (2011) menar att personal inom sjukvården ofta upplever att existentiella frågor är 

viktiga, men att de har bristfällig kunskap om hur man bäst bemöter dessa frågor. Detta 

framkallar en ovilja och obehag inför de existentiella aspekterna i vården vilket skapar en 

distans till patienterna. Udo (2012) kommer fram till liknande slutsatser då hon fann att 

frånvaron av utbildning och riktlinjer gjorde att sjukvårdspersonal ofta upplevde en stress i 

bemötandet av patienters existentiella frågor. Dock visade det sig att en utbildnings- och 

reflexionsintervention kring existentiella frågor ledde till att personalen upplevde mindre 

stress och en större vilja att hantera patienternas existentiella frågor. Även Jeanneau & 

Åsbring (2006) kom fram till att en grupp kvinnor som riskerade utbrändhet stärktes i sin 

självskattade egenmakt av en kort utbildningsintervention kring existentialismens syn på 

människans existens. De fann signifikanta skillnader kring hur kvinnorna, efter att ha fått 

föreläsningar och diskussionsmateral kring Sartres existentialism, fick en mer positiv och 

accepterande attityd till sig själva.  

Samhällsvården av ungdomar 

Möjligheter att förstå sig själva 

Severinsson (2010) konstaterade i sin studie att olika diskurser användes av personal och 

ungdomar på ett HVB-hem vilket påverkade ungdomarnas möjligheter att förstå sig själv och 

sin situation. Ungdomarnas diskurser syftade till att se sig själva som normala och relaterade 

ofta till viktiga personer utanför institutionerna medan personalen använde diskurser som 

syftade till att rättfärdiga behandlingsarbetet genom att förstå ungdomarna utifrån deras olika 

svårigheter. Eftersom ungdomarna inte kände igen sig själva i personalens diskurser gjorde de 
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motstånd på olika sätt. Claezon (2004) fann att ungdomarna i hennes studie uppfattade att de 

”drabbats” av sina tvångsomhändertagande mer eller mindre orättvist. Ungdomarna framförde 

också att de inte kände sig lyssnade på under omhändertagandet och att de upplevde det som 

att personal tog till stereotypa förståelser för att kunna utföra sin behandling och därmed inte 

förstod dem som unika individer. Spånberger Weitz (2011) undersökte samhällsvårdade 

ungdomars förståelse av sitt vuxenblivande i ett livsvärldsperspektiv och menar också att 

ungdomarna gjorde motstånd mot personalens sätt att kategorisera dem. Motståndet yttrade 

sig främst genom en strävan från ungdomarnas sida efter egenkontroll över sitt 

identitetsskapande. Ungdomarna sökte sig till olika sammanhang där de kunde känna sig 

hemma vilket hon menar att samhällsvården bör ta hänsyn till då ungdomarnas möjligheter att 

förstå sig själva idag präglas av en utsatthet i skolan, hemmet och samhällsvården vilket i 

deras livsvärld bildar en helhet i form av en livsberättelse. Därför riskerar ett misslyckande 

inom ett område spilla över på de andra, vilket motiverar ett sammankopplande av de olika 

delarna i det sociala arbetet. Levin (1997, 1998) menar att institutionsvården inte upplevs som 

meningsfull för tvångsomhändertagna ungdomar vilket gör att det är svårt att se hur 

behandlingen ska kunna fungera. Han konstaterar att ungdomarnas barndom ofta är fylld av 

lidande och negativa inslag vilket gör att när de blir omhändertagna riskerar att bli stärkt i sin 

identitet som misslyckade och kriminella. I en senare artikel (Levin, 2012) menar han att 

vården kan sägas vara till för att skydda samhället snarare än för ungdomarnas bästa. Även 

Egelund & Jakobsen (2009) konstaterar att ungdomars tillvaro på danska institutioner är 

präglade av att upplevelser i barndomen kopplas samman med institutionsvistelsen i 

ungdomarnas förståelse av sig själva, och på så sätt spelar en stor roll för hur ungdomen 

utvecklar sin identitet.  

Upplevelsen av institutionsvården 

Sallnäs (2000) som gjort en sammanställning av forskning kring institutionsvård av ungdomar 

konstaterar att miljön på institutionerna riskerar att bidra till stigmatisering och svårigheter för 

ungdomarna att skapa goda relationer, vilket är viktigt för identitetsskapandet. Hon 

konstaterar att ungdomar inom samhällsvården ofta upplever ensamhet och maktlöshet, 

medan andra som lyckades skapa bra relationer till personalen har bättre upplevelser. Hill 

(2011) har undersökt svårigheterna i att skapa en bra behandlingsallians under tvång på en 

SiS-institution och kommer fram till att relationerna inte är statiska utan hela tiden 

omförhandlas. Han menar också att ungdomarna upplevde relationen till personal som viktig i 

behandlingen då ungdomarna i vissa situationer tyckte det var bra att de blev stoppade med 
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tvång, så länge relationerna till personalen upplevdes som äkta. Lundström & Sallnäs (2013) 

har gjort en undersökning kring hur barn inom samhällsvården upplever sin tillvaro och finner 

att ca 30 % av barnen inom institutionsvård upplever den negativt. Palms (2003) 

undersökning visar att en majoritet av ungdomarna på en SiS-institution anser att vistelsen 

medfört ”viss” eller ”stor” skada. De beskriver institutionsvistelsen som skadlig på framförallt 

ett psykiskt och socialt plan. Samhällsvårdades ungdomars psykiska hälsa fokuserar även 

Lagerlöf (2012) på genom att undersöka hur den påverkas av deras tillgång till skolgång, fritid 

och kamratrelationer i deras vardag på HVB-hem eller i familjehem. Hon kommer fram till att 

ungdomarna mår psykiskt sämre än ungdomar som bor hemma och menar att det bland annat 

beror på att ungdomarna inom samhällsvården inte har tillgång till kamratrelationer i 

tillräckligt stor utsträckning, riskerar att utsättas för mobbing då andra identifierar dem som 

onormala samt att deras vardag i hög grad präglas av kontroll och anpassning vilket hindrar 

dem från att utveckla en social kompetens. Höjer & Sjöblom (2011) menar att just tillgång till 

kamratrelationer spelar en extra viktig roll för ungdomar som är på väg att lämna 

institutionsvård. Hedin (2012) har undersökt hur ungdomar som bodde i fosterhem upplevde 

en känsla av tillhörighet, utifrån ett livsvärldsperspektiv. Studien belyser hur den ”värme” 

som skapas genom skämt, ömsint retande och skratt var en viktig faktor för att ungdomarna 

skulle känna trygghet och tillhörighet. Skratt och upplevelsen av att ha roligt förstås i 

ungdomarnas livsvärld som bekräftelse på tillhörighet, vilket är något som hon menar tidigare 

forskning förbisett betydelsen av.   
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Metod 

Livsvärldsperspektivet 

Uppsatsens epistemologiska utgångspunkt, som hämtas ur fenomenologin, är att människans 

verklighet tolkas och blir meningsfull i dennes livsvärld. Därför blir mitt tillvägagångssätt att 

via texter tolka hur den existentiella tillvaron förstås i ungdomarnas livsvärld. Att tolka andras 

livsvärld är något som Dahlberg, Dahlberg & Nyström, (2008) menar att vi måste göra när vi 

vill undersöka hur människor upplever sina livssituationer, sig själva och den mening olika 

erfarenheter har. När jag som forskare utgår ifrån livsvärldsperspektivet är det inte 

ungdomarnas existentiella tillvaro i sig jag studerar, utan hur den upplevs och tolkas och 

därmed upplevs som ett fenomen. Målet är att förstå och beskriva den mening som 

ungdomarna tillskriver sin existentiella tillvaro (Lindseth & Norberg, 2004). För att jag ska 

kunna studera hur ungdomarna upplever och tolkar den existentiella tillvaron som ett fenomen 

behöver jag identifiera fenomenets meningsstruktur, det allmänna i fenomenet, dess generella 

kännetecken. Man kan uttrycka det som att jag söker efter det återkommande mönstret av 

fenomenet när det blir meningsfullt i livsvärlden hos olika ungdomar. Livsvärldsmetoden kan 

sägas vara en hermeneutisk-fenomenologisk metod och filosoferna Hans-Georg Gadamer och 

Paul Ricoeurs tankar är vägledande. De menar båda att berättelser och beskrivningar av 

upplevelser är ett bra sätt att få tillgång till människors meningsskapande i livsvärlden 

(Ödman, 2007). Metodens hermeneutiska inslag gör att jag måste tolka ungdomarnas 

berättelser och beskrivningar för att förstå dem. Metodens fenomenologiska inslag gör att det 

är fenomenen i berättelserna som är det intressanta och meningsfulla, och inte beskrivningarna 

i sig eller någon objektiv sanning. Med andra ord är det när ungdomarna i sina texter 

beskriver sin erfarenhet av den existentiella tillvaron som jag fokuserar på den mening som de 

tillskriver erfarenheten, och försöker förstå hur erfarenheten upplevs som ett fenomen i 

ungdomens livsvärld. Ett exempel på hur jag gjorde detta i min studie var när ungdomarna 

beskrev upplevelsen av frihet som att de var fast i kriminaliteten, eller att de hamnat mer och 

mer snett i tillvaron. Då fokuserade jag på meningen i upplevelsen av att vara fast någonstans 

mot sin vilja och att hamna någonstans man själv inte valt, och tolkade det som att 

ungdomarna upplever sin existentiella tillvaro utifrån att friheten upplevs som begränsad. 

   Jag försöker alltså tolka hur ungdomarna förstår sina erfarenheter som något, d.v.s. bärande 

på en innebörd. Målet med forskningen är att upptäcka, klargöra och beskriva denna innebörd. 

Alltså finns bara ”sanningen” i livsvärlden genom att erfarenheternas betydelser skapas av 

subjektet, och inte av erfarenheterna i sig. Detta gör att de texter jag använder mig av ska ses 
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som beskrivningar av en upplevd och tolkad värld, och inte som utsagor som är falska eller 

sanna. Fördelen med att analysera texter som redan har skrivits är att jag tillgodoser 

ambitionen att få människor att prata så fritt som möjligt vilket flera forskare (Hydén, 2008; 

Lindseth & Norberg, 2004) poängterar som viktigt för att kunna förstå och tolka hur fenomen 

blir meningsfulla i människors livsvärldar. Målet är att få människor att återge sina 

upplevelser med egna ord och att forskaren ska påverka i så liten grad som möjligt.  

Vikten av en kritisk förståelse av texter och berättelser 

Min syn på språk och text är viktig att lyfta fram eftersom jag ämnar tolka ungdomarnas 

livsvärldar genom texter som de skrivit. Jag väljer att anamma Ödmans (2007) beskrivning av 

text som ett socialt fenomen som kan ge inblick i människors livsvärldar genom att språk och 

text skapas i ett spänningsförhållande mellan den utom-textliga verkligheten och textens 

verklighet. Detta synsätt på text ska ses som en mellanväg mellan att betrakta språket som en 

spegel av verkligheten eller utifrån en extrem socialkonstruktivistisk synvinkel där språket 

endast ses som en diskurs och att ”verkligheten” inte existerar. Jag har också anammat 

Ricoeurs (1993) tankar om att språk alltid har referenser i det verkliga livet och när någon 

pratar eller skriver är det för att ge mening åt upplevelser i livsvärlden. Dock är språket bara 

en tolkning av vår egen livsvärld och därför alltid endast förmedlar en del av ett upplevt 

fenomen, då språket i sig är begränsat i vad det kan förmedla till andra människor. Vi kan 

därför aldrig via språket helt ge upplevelser i livsvärlden rättvisa. 

   Gadamer (1997:143) menade att en författare till en text inte har monopol på dess mening 

utan ”Textens mening överskrider alltid, och inte bara tillfälligtvis, upphovsmannens. Därför 

är förståelse aldrig bara ett reproduktivt utan alltid också ett produktivt förhållningssätt.” 

Texterna som jag tolkar kan således innehålla mening som överstiger författarens 

ursprungliga intentioner, samtidigt som kontexten som texten skapats i kan ge viktiga 

ledtrådar för dess meningsinnehåll och ska vägas in när tolkningarnas validitet prövas 

(Ödman, 2004). Enligt Ricoeur (1993) går det också att förstå de texter jag tolkat som 

berättelser, då han menade att berättelsers främsta funktion är att tolka och förstå våra liv. 

Genom att berätta om våra liv och om betydelsefulla fenomen navigerar vi för att finna vår 

plats i tillvaron genom att vi känner igen oss själva i vår egen berättelse och bekräftar vår 

inriktning samt moraliska och etiska värderingar. Vi presenterar oss för andra, men också för 

oss själva. På så sätt får jag kunskap om ungdomarnas tolkningar av sina egna liv genom att ta 

del av deras berättelser.  

   Några utgångspunkter som jag har använt för att avgöra om en text lämpat sig för att tolka, 
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och därmed kunna inkluderas i min uppsats, är att berättelserna skulle innehålla en förståelse 

av världen utifrån ungdomens horisont, samt att berättelserna skulle ge beskrivningar av 

emotionella förhållanden till tillvaron (jmf: Ekman, 2004; Larsson & Goldberg, 2008). 

   Ungdomarnas texter påverkas inte bara av deras egna värderingar och upplevelser, utan 

också av kollektivt etablerade sätt att berätta då vi alla är en del av ett sammanhang och därför 

kan berättelser vara lika varandra (Ekman, 2004). Berättelser kan dock också skilja sig åt 

beroende på om man har för avsikt att den egna gruppen ska ta del av den eller om det är 

personer som man inte identifierar sig med. Berättelser kan därmed ha olika karaktär 

beroende på hur mycket och i vilken riktning berättaren vill vinna fördelar med sin berättelse, 

eller återge en ärlig uppfattning av verkligheten. Detta menar Larsson & Goldberg (2008) är 

likt det som Ervin Goffman beskrivit som att människor har olika ”framträdanden”. Beroende 

på vem ungdomarna skrivit sina texter åt har de alltså valt olika framträdanden. En annan typ 

av berättelser är ”förtroliga berättelser” som kan anses vara utsagor som inte syftar till 

intrycksstyrning utan till en djupare kommunikation med människor man har förtroende för. 

   Att som forskare endast tro att jag utgår från förtroliga berättelser medför en stor risk för att 

jag feltolkar situationer och tror att texter är förtroliga då jag i själva verket har för lite 

kunskap om kontexten för att göra en korrekt bedömning. Den utgångspunkt som jag istället 

har valt är att utgå ifrån att vi människor ofta är ambivalenta och motsägelsefulla i våra 

utsagor beroende på situationer, tidpunkter, känslostämningar m.m. Detta gör att jag inte kan 

vara säker på vilka motiv som finns bakom ungdomarnas berättelser och därför har det viktiga 

varit att jag fått tillgång till ”… motstridiga berättelser, så att man har ett rikligt och 

djuplodande underlag att ta ställning till.” (Larsson & Goldberg, 2008:179).  

Min förståelse av ungdomarnas texter 

De texter som ingått i min undersökning är hämtade ifrån de två senast utgivna böcker som 

ingått i SiS-skrivarsatsning från 2011 och 2012. Genom en procedur som beskrivs mer 

detaljerat i min beskrivning av tolkningsprocessen, valde jag bort texter som inte stämde in 

med min förståelse av texter och berättelser. Det gjorde att av de 93 texter som ingick i 2011 

års textsamling använde jag 54 stycken texter. Och av de 123 texter som ingick i 2012 års 

textsamling använde jag mig av 47 stycken texter. Sammanlagt har jag alltså tolkat 101 texter 

och berättelser. Alla texter är skrivna av ungdomar som en del av den skolundervisning som 

bedrivs av SiS (SIS, 2011, 2012a) vilket innebär att de ungdomar som skrivit texterna har 

någon form av kontakt med socialtjänsten och innefattas av Lagen om Vård av Unga, Lagen 

om Sluten Ungdomsvård eller Socialtjänstlagen och kan vara mellan 11-21 år gamla (SiS, 
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2012b). SiS egen ambition att inte inverka på texterna beskrivs som att ” Vi har inte redigerat 

deras texter språkligt eller grammatiskt. Även det är ett medvetet val för att låta deras röster 

höras utan yttre påverkan från oss.” (SiS, 2012a:3). I en inbjudan till skrivarsatsningen för 

2013 som skickas ut via mejl från SiS-kommunikationsavdelning till landets SiS-institutioner 

ges en bild av möjliga bidrag, och vilka regler som gäller för ungdomarna om de vill komma 

med i textsamlingen. Där står det att texter, såsom dikter, noveller, korta historier och 

sångtexter är välkomna och de regler som anges är att texterna ska vara skrivna av 

ungdomarna själva som ska bifoga för- och efternamn. Det är tillåtet att ange en pseudonym, 

för att kunna vara anonym vid publiceringen men texterna får inte ha kränkande innehåll eller 

ett alltför grovt språk. Ungdomarna får endast lämna in ett bidrag på max två A4-sidor och 

texterna ska skickas in av lärare eller motsvarande (Bilaga 1).  

   Min förståelse av texterna blir därför att de är skrivna av ungdomar som mer eller mindre 

vistats i en institutionsmiljö, utan att påstå att de bor på institution då det är möjligt att de 

exempelvis befinner sig i ett utslussningsskede. Att jag väljer att tolka redan skrivna 

berättelser gör att jag inte har påverkat utformandet av dem men också att jag inte har haft 

möjlighet att undersöka omständigheterna och kontexten kring berättelsernas skapande. Jag 

vet inte hur instruktionerna från de enskilda lärarna sett ut, eller vilken motivation varje 

ungdom har haft i sitt skapande av en text. Jag vet inte heller vilka tänkta mottagare 

ungdomarna har haft med sina texter. Jag har inte heller haft möjlighet att kontrollera den 

population som skrivit texterna, vilket gör det möjligt att det endast är en speciell grupp av 

samhällsvårdade ungdomar som väljer att bidra med texter. Dessa omständigheter gör att jag 

inte kan hävda att texternas innehåll är möjligt att generalisera till andra ungdomar och därför 

har jag valt att betrakta texterna endast som möjliga förståelser som ungdomar som deltar i 

SiS-skolverksamhet kan ha av sin existens. Alltså exempel på förståelser av existensen som 

socialarbetare skulle kunna möta, och inte som generaliserbara sanningar kring vad ungdomar 

inom SiS-skolverksamhet faktiskt upplever.  

Förförståelsens betydelse 

Människans förförståelse är det som möjliggör att tolkningar kan göras överhuvudtaget då det 

enligt Gadamer (1997) är det gemensamma språket som möjliggör en tolkning av olika 

utsagor av människors livsvärldar. Gadamer kallade dessa utsagor för texter, men de kan även 

bestå av mer abstrakta yttringar som exempelvis konst. Målet är att textens och uttolkarens 

förståelsehorisonter ska smälta samman och bilda en horisontsammansmältning. Detta sker 

genom ett dialogiskt förhållningssätt med argument och motargument där 
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sammansmältningen sker stegvis. Det är därför viktigt att inneha en empatisk förmåga som 

forskare och inte försöka påverka texten utan försöka förstå dess budskap, dess horisont. 

   En fråga som blir aktuell i hermeneutiska studier som denna är hur jag ska undvika att 

ungdomarnas texter endast blir en projektionsduk för min egen förförståelse. I egenskap av att 

bland annat vara: vuxen, man och utbildad socionom med egna unika livserfarenheter har jag 

en förförståelse som påverkar hur jag tolkar min omvärld och därmed de texter som jag tolkar. 

Jag behöver alltså förhindra att min egen utgångspunkt med förväntningar och förhoppningar 

i alltför stor utsträckning påverkar hur jag tolkar texterna. Det har därför varit viktigt att jag 

reflekterat över min egen förförståelse och intagit en kritisk självreflekterande position för att 

undvika feltolkningar. Bengtsson (2005) beskriver det som att en forskare som genomför en 

undersökning med ambitionen att förstå någons livsvärld måste vara mån om att beakta 

människors livsvärldar i sitt sammanhang och respekterar dem på dess egna villkor. Detta 

betyder bland annat att barns livsvärldar inte får reduceras till vuxnas livsvärldar. 

   Jag har därför valt att hantera min egen förförståelse på det sätt som Dahlberg et. al (2008) 

argumenterar för, nämligen att sträva efter att ”tygla” den. Tyglandet av förförståelsen är inte 

ett specifikt moment som genomförs, utan snarare en attityd och en misstänksamhet som jag 

valde att ha med mig genom hela tolkningsprocessen, och därför kommer jag att beskriva hur 

detta gjordes mer detaljerat när jag beskriver tolkningsprocessen nedan. En viktig del i 

tyglandet är att vara medveten om att man själv som forskare är innesluten rumsligt och 

tidsligt. Rumsligt genom att man är en del av ett kulturellt och språkligt sammanhang. Tidsligt 

genom att tiden följer en logik som inte går att bortse ifrån, vilket påverkar de fenomen vi 

studerar. Detta gör att de tolkningar jag gör lika gärna kan ses som ett resultat av den 

tillfälliga rumsliga och tidsliga kontext som jag befinner mig i.  

Tolkningsprocessen 

Första steget: Helhetsförståelse 

Betydelsen av att skapa sig en första helhetsförståelse genom att läsa igenom materialet i sin 

helhet ett flertal gånger betonas av flera forskare (Dahlberg et. al, 2008; Lindseth & Norberg, 

2004). Denna helhetsförståelse är en viktig del av forskningsprocessen, vars främsta syfte är 

att låta materialet styra ingången i tolkningsprocessen och på så sätt tygla förförståelsen och 

garantera att det istället är ungdomarnas livsvärldar som tolkas. Jag läste således igenom de 

två böckerna med ungdomarnas texter ett flertal gånger. Jag valde ut texter där jag kunde hitta 

beskrivningar av ungdomars upplevelse av den existentiella tillvaron, genom olika fenomen, 

och valde bort texter som inte matchade min förståelse av en text eller berättelse. Exempelvis 
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valde jag då bort texter som inte förmedlade något utifrån berättarens horisont som 

exempelvis kunde vara politiska budskap, förklaringar av musikartisters texter, hälsningar 

osv. Jag valde även bort ett fåtal texter som var skrivna på andra språk än svenska för att 

slippa översättningsproblem. Ett flertal texter vilka jag betecknar som kärleksdikter där endast 

personliga reflektioner över kärleken till en annan person, och de egenskaper man tyckte om 

hos denne valdes också bort då jag anser att de inte beskrev ungdomens förhållanden till 

tillvaron och hur de såg på världen i tillräcklig utsträckning.  

   Jag anammade det sätt att tygla min förförståelse som Gadamer (1997: 173-181) beskriver 

som att ställa öppna frågor till en text och våga följa svaren. Det krävdes då att jag tillfälligt 

försökte upphäva mina egna givna föreställningar om vad svaren borde bli och lät texten svara 

på frågorna. Ricoeur (1993:60) formulerar denna metod som att läsaren ska ”ställa sig i den 

riktning” som textens svar anger. Jag läste därför texterna utifrån den öppna frågan: Hur 

förstår ungdomarna sin existentiella tillvaro? Annat uttryckt; Hur förhåller de sig till sina 

grundläggande förutsättningar?  

   Jag försökte läsa texterna med denna fråga i bakhuvudet, och anstränga mig för att följa de 

svar som texterna förmedlade. Jag försökte på detta sätt tygla min förförståelse till förmån för 

texternas budskap. Ett exempel på hur jag försökte låta textens svar styra mina tolkningar var 

när jag valde att följa de, för mig överraskande, beskrivningar av ungdomarnas personligheter 

som påtvingade, då de beskriver hur de fått genomlida mycket smärta i sitt förflutna, och 

därmed upplever det som att själva deras personlighet har förändrats. Dessa tolkningar var 

något som jag inte kom fram till omedelbart, utan först efter flera genomläsningar där jag 

gång på gång strävade efter att fråga vilken mening som ungdomarna gav upplevelsen av att 

de fått genomlida smärta i det förflutna, och inte hur jag själv tyckte att det borde ha påverkat 

dem. Genom detta tyglande anammade jag på samma gång själva den fenomenologiska 

metodens huvudsyfte, nämligen att ”… studera världen som den visar sig för den andre, dvs. 

som fenomen” (Bengtsson, 2005:32). 

Andra steget: Skapandet av meningsteman 

Efter att en helhetsförståelse av texterna hade uppnåtts genom ett flertal genomläsningar 

började jag dela upp materialet i olika meningsteman utifrån de svar som texterna gav. Dessa 

meningsteman utgjordes av textstycken eller enstaka meningar som förmedlade något 

meningsfullt kring ett och samma fenomen. I min tolkningsprocess har Gadamers tankar om 

att tolkningarnas validitet är beroende av att helheten överensstämmer med delen varit 

vägledande (Jmf: Lindseth & Norberg, 2004). Ett exempel var en text som beskrev 
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upplevelsen av att personal inte förstod ungdomens känslor, vilket jag tolkat som en 

upplevelse av att ha en ”dold sida”. Det var då både texten som helhet och den del som 

beskrev ungdomens upplevelse av att inte bli förstådd som var tvungna att bekräfta varandra 

för att jag skulle kunna göra en tolkning av upplevelsen att inte bli förstådd som att ha en dold 

sida. När mönster kunde tydas inom temana delade jag upp dem för att kunna urskilja olika 

förståelser av ett fenomen i ungdomarnas livsvärldar, och säkerställa att jag som forskare inte 

tvingade mina alltför snäva tolkningar på texterna. Efterhand när temana lästes igenom kunde 

jag se nya mönster och på så sätt göra nya och, i enlighet med Ricoeurs tankar kring 

tolkningarnas validitet, bättre omtolkningar (Ricoeur, 1993). 

   Efter att alla berättelser hade delats in i meningsteman lästes dessa igenom och jämfördes 

med min helhetsförståelse för att på så sätt validera att mina tolkningar av meningstemana 

inte hade avvikit från min helhetsförståelse av texterna. Jag kunde då upptäcka att en del 

meningsteman behövde delas upp ytterligare. Ett exempel var att det fenomen som 

ungdomarna upplevde som att tiden inne på en institution gick långsamt och nästan stod stilla, 

snarare kunde förstås som ett sätt att förstå tillvaron som ett ”Förlorat liv” och där utgöra ett 

eget meningstema, istället för som jag först tolkat fram endast ingå under ungdomarnas 

förståelse av ett ”Omfattande Lidande”. För att tygla min förförståelse var jag också vaksam 

och misstänksam när en text eller stycke svarade ”lite väl” bra på min öppna fråga om hur 

ungdomarna förstår sin existentiella tillvaro och undersökte då om det var en övertolkning. 

Jag var noggrann med att försöka klarlägga fenomenens meningsstrukturer och därmed endast 

skapa teman av mönster i texterna, och inte använda enskilda texter som exempel för att 

åskådliggöra existentialismens tankar. Detta var extra aktuellt att vara vaksam på då en del 

texter hade uttalade existentiella teman som döden eller meningen med livet. Målsättningen 

var att texterna skulle visa på olika förståelser av den existentiella tillvaron som ungdomar 

inom SiS skolverksamhet kan ha och som kan möta en socialarbetare, och inte hur 

existentialismen kan användas för att hantera enskilda texters existentiella frågor. 

Tredje steget: Tolkning med hjälp av existentialismen 

Till sist tolkade jag mina meningsteman med hjälp av existentialismen. Jag försökte alltså i 

detta steg tolka ungdomarnas förståelse av sin existentiella tillvaro utifrån Sartres och 

Heideggers teorier kring människans möjligheter och begränsningar. Min utgångspunkt var att 

Sartre och Heidegger skulle hjälpa till att förstå ungdomarnas beskrivningar av sin 

existentiella tillvaro, och inte tvärtom. Avgränsningar och framställning diskuteras i 

anslutning till avsnitten.   
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Redovisning av meningsteman 

Avgränsningar och framställning 

Jag har valt att redovisa mina meningsteman i löpande text, där jag genom att infoga 

formuleringar från ungdomarnas texter försökt att utgå ifrån hur de själva formulerar sin 

förståelse av sin existentiella tillvaro i så stor utsträckning som möjligt. Jag redovisar även ett 

kort citat efter varje meningstema i ett försök att beskriva meningstemat på ett talande och 

komprimerat sätt. Jag menar att det finns ett värde i att redovisa hur ungdomarna själva 

formulerar sina upplevelser, och därigenom visa hur uttryck som ”Fuck for life, hela jävla 

livet ut” eller ”mitt liv har varit fett kaos” är formuleringar som, enligt mina tolkningar är 

uttryck för en förståelse av den existentiella tillvaron i dessa fallen som en ”Begränsad frihet” 

eller ett ”Omfattande lidande”.  

   Att redovisa ungdomarnas egna formuleringar är också ett sätt att synliggöra mitt material, 

vilket ger läsaren möjlighet att kritiskt granska de tolkningar jag gjort (Jmf: Hedin, 2012). 

Dessa fördelar anser jag överväger nackdelen att texten till viss del blir klumpig och svårläst, 

då ungdomarnas formuleringar ibland varit svåra att få in i löpande text. 

   Jag redovisar i enlighet med den fenomenologiska delen av min metod ungdomarnas 

förståelse av den existentiella tillvaron utifrån fenomen förstådda som något vilket gör att 

varje rubrik innehar denna formulering. I citaten från ungdomarna har jag markerat att 

ungdomarna gör ny rad med ett snedstreck för att spara plats. Jag vill också medvetandegöra 

läsaren om att valet att relativt kortfattat redovisa min tolkning av ungdomarnas texter (ca 9 

sidor) och istället ge plats åt de tolkningar jag gjort med hjälp av existentialismen (ca 14 

sidor) och diskussion (ca 9 sidor) enligt mig är i enlighet med huvudsyftet med uppsatsen; att 

undersöka på vilket sätt existentialismen kan bidra till socialt arbete. 

Begränsad frihet 

Ungdomarna förstår sin frihet som begränsad av en påtvingad utsatthet 

Ungdomarna upplever att de tvingats in i ett liv som består av en utsatthet vilket gör att deras 

frihet är begränsad. De beskriver hur de mötte utsattheten i livet genom olika händelser och 

förmedlar en upplevelse av att de var alltför unga när de tvingades konfrontera livets 

prövningar. Ungdomarna betonar att ”jag är bara 11 år”, ”bara 13 år” och ”bara 3 år” när de 

tvingades hantera olika sorters utsatthet. Ungdomarna känner att utsattheten inte var ett eget 

val utan något som de blev påtvingade som små: ”Jag kom ihåg när jag var liten, jag fastna så 

snabbt i skiten” och de ”hamnade i tidig ålder i missbruk”. Ungdomarna upplever alltså att de 
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inte själva valde utan snarare hamnade i en utsatthet i form av bl.a. missbruk, kriminalitet och 

dåliga familjeförhållande. De upplever sin frihet vara begränsad, eftersom de redan när de 

föddes var tvingade in i ett liv som bestod av utsatthet på olika sätt. De har därigenom 

tvingats leva med ”soc i mitt liv sen jag föddes”. De förstår det också som att de föddes in i 

”fel område” och därför tvingades växa upp ”för fort”. (SiS, 2011:59, 64, 103) (SiS, 

2012a:37, 41, 51, 84) 

Där är jag uppväxt bland mycket droger och kriminalitet. Som ung hamnade jag, precis som mina 

vänner, i drogernas värld. Jag var bara 12 år. Vidare till rån och allt som hade att göra med 

kriminalitet. (SiS, 2011, sid 8) 

Ungdomarna förstår sin frihet som begränsad av en påtvingad personlighet 

Ungdomarnas beskriver att de själva inte kunde välja den personlighet som de upplever sig ha 

idag. En påtvingad utsatthet i det förflutna har förändrat dem utan att de kunnat påverka det 

och upplever därför att ”jag är inte samma person” som de var innan utsattheten förändrade 

dem. De beskriver hur de tvingats till en förändring och att tidigare goda drag i deras 

personlighet därför har försvunnit: ”Ärligheten man hade innan är som bortblåst”, och de är 

osäkra på om den personlighet de en gång hade är möjlig att få tillbaka då de inte vem ”Om 

jag någonsin blir mig själv igen”. I texten nedan beskriver författaren hur hon blev påtvingad 

en utsatthet genom att hon inte visste bättre, och därmed upplever sin frihet begränsad av att 

hon inte själv kunde påverka att hon inte längre är en go tjej med glädje inombords. (SiS, 

2011:27, 75, 90) 

Jag sitter här och tänker på minnena från förr,/ Det var innan jag släppte in dig innanför min 

dörr./Då var jag en go tjej med så mycket glädje inombords,/Att du inte var bra för mig var något 

jag då inte förstod. (SiS, 2012a, sid 143) 

Ungdomarna förstår sin frihet som begränsad av att man är fast i en påtvingad utsatthet och 

personlighet 

Ungdomarna beskriver inte bara att de blivit påtvingade en utsatthet och personlighet, utan 

betonar också att de upplever sig vara fast i den utsatthet och personlighet de blivit 

påtvingade. De känner att de själva inte kan påverka sin situation, utan snarare ”hamnade mer 

å mer snett” och de ”kunde i alla fall inte sluta” trots att man ”tyckte inte alls om det livet som 

jag började få men jag var för stolt för att sluta med det”. De upplever att de redan i ung ålder 

var fast i utsatthet då de var ”12 bast och fast”. Friheten att bryta sig loss var begränsad 

eftersom de var ”fast i en cirkel/ ja, vad fan skulle man göra då/samma fucking knaz, år efter 

år”. De beskriver att de ”bara sett en enda väg och jag har fortsatt att gå den trots att jag har 
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velat vända tillbaka” och känner att de är ”Fuck for life, hela jävla livet ut”. Ungdomarnas 

texter beskriver också upplevelsen av att vara fast i en utsatthet som att ”Har du en gång fått 

samhällets klor i dig, så är greppet hårt”. Ungdomarnas påtvingade personlighet upplevs som 

något de inte kunnat förändra eftersom ”jag kan inte ändra på hur jag är liksom” eftersom ”på 

så sätt blev jag skapad”. De känner att de ”kan inte stoppa mig själv” eller inte ”kan 

kontrollera mig själv”. Det är den personlighet de är fast i som är orsaken till att de ”väljer 

mörka vägar som leder en i skiten” och därför har ”fuckat mitt liv”. De upplever att de inte 

kan ändra på sin personlighet utan ”ramlar alltid in i samma spår det här är vad jag kan inget 

jag kan ändra på”. (SiS, 2011:16, 27, 48, 76, 90, 96) (SiS, 2012a:15, 49, 60, 148)  

Började från liten till stor med kriminalitet och nu sitter jag i skiten. (SiS, 2011, sid 62) 

Ungdomarna förstår friheten som begränsad av institutionslivets förutsättningar 

Ungdomarnas upplever att deras frihet är begränsad på grund av att de lever på en institution 

där själva institutionsmiljön begränsar deras frihet. Ungdomarnas texter beskriver tillvaron 

med en betoning på detaljer som går att tolka som orsaken till att de upplever sin frihet som 

begränsad, då de beskriver att de lever på ”ett ställe med vita väggar, fastskruvad säng, 

pansarfönster och personal med larm” eller ”ett litet rum med pansarglas och fönster utan 

öppning”. Ungdomarna upplever att denna miljö begränsar deras frihet eftersom de är ”i 

klistret”, ”inlåst” och ”frihetsberövad”. De känner det som att de lever i ”en jävla kista” eller 

”i en bur” och ”bestämmer inte över sig själv längre”. Eftersom tillvaron endast består av 

”Normer, regler och lagar. Socialtjänstens bibel” är det inte de själva som bestämmer över 

sina liv utan ”Socialen bestämmer om ens liv/ Jävla SiS-unge”. Ungdomarna upplever också 

sin frihet vara begränsad då de måste ”spela med i deras jävla spel” trots att man ”avskyr att 

låta dem ha makten/ Att styra över mitt liv hur jag ska bete mig och må”. (SiS, 2011:37, 46, 

50, 61, 84) (SiS, 2012a:45, 67, 71, 132)  

För det känns som att jag sitter i en oändlig hiss/ Jag kommer ingenstans och allt känns bara piss/ 

Och vet ni vad det kallas?/ Det e att bo under SIS. (SiS, 2011,sid 122) 

Lidandet 

Ungdomarna förstår lidandet som omfattade  

Ungdomarna upplever den utsatthet de fått uppleva i sina liv som något som kan betecknas 

som ett lidande. Det lidande som ungdomarna fått uppleva förstår de som alltför omfattande. 

De beskriver att de är ”en tjej på 13 år och har fått uppleva så mycket knas i mitt liv”. Deras 

”liv har varit fett kaos” och de upplever sina liv som att de ”har varit med om mycket” och att 
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livet fram till institutionsplaceringen har varit ”… lång och snårig, jag trodde inte jag skulle 

överleva detta”. Det omfattande lidandet har gjort att deras liv upplevs som ”en lång resa”. 

Eftersom deras liv präglas av ett omfattande lidande frågar de sig ”Vad har egentligen hänt?” 

och ”hur kunde allt gå så fel?”. De förstår det som att de måste hantera allt lidande och 

”bearbeta allt som har hänt”. De beskriver det omfattande lidandet som ”detta helvete som 

kallades mitt liv”. (SiS, 2011:23, 25, 31, 71, 132) (SiS, 2012a:38, 51, 82, 153) 

...så jävla mycket knas som hänt! Min farsha vill lixom döda mej, min familj hatar mej, eller 

vilken familj, har ingen familj… jag sitter nu på låst sen typ en månad sen, det har varit en lång 

resa, flyttat runt till typ 10 olika ställen. (SiS, 2012a, sid 139) 

Ungdomarna förstår lidandet som en hopplöshet 

Ungdomarna beskriver hur det omfattande lidande gjort att de känner en hopplöshet inför 

livet. Att tvingas hantera lidandet gör att de känner att ”det inte finns rättvisa i världen” och 

att ”det känns oftast omöjligt att fortsätta”. På grund av lidandet känner de ”en stor hopplöshet 

när jag försöker tänka framåt i tiden.” och upplever att de är ”fast i misären, djupt inne i 

depressionen” och ”Jag orkar inte mer”. Lidandet gör också att de har ”tappat livslusten” är 

”nere på botten”, ”less på allt” och ”vill bara dö, tina bort som snö” eller ”bara vill lägga sig 

ner och dö, skita i allt”. De upplever att de har ”försökt stå på egna ben och ta allt i egna 

händer men alltid så är det turen som vänder”. De beskriver att de gör ”allt för att orka men 

känner bara att jag faller” och undrar därför ”När fan ska de ta slut” och känner för att säga 

”fuck detta livet”. (SiS, 2011:27, 38, 49, 50, 55) (SiS, 2012a:35, 38, 45, 51, 74, 87, 125)  

Det finns inget hopp/och ingen framtid/Mitt liv är ett enda helvete. (SiS, 2011,sid 29) 

Ungdomarna förstår lidandet som ånger  

Ungdomarna upplever ett lidande som orsakas av att man ångrar saker man gjort mot sig själv 

och andra. De beskriver det som att ”nu när hon väl sitter där hon sitter så ångrar hon sig” och 

att de ”tyvärr ångrar” sig och vill säga ”Förlåt för all skit jag ställt till i mitt liv” och ”förlåt 

mina bröder för det jag har gjort”. De plågas av sin ånger och ”tänker efter hur ledsen jag har 

gjort min mamma så blir jag själv ledsen” och därför undrar de ”Hur kunde jag” och de ”Sitter 

på kvällarna och tänker varför?”. När de tänker på det förflutna ”får jag så dåligt samvete. All 

skam som kommer upp. Jag skäms över mitt eget beteende” och ”Ännu så ångrar jag allt som 

hänt” och de ”Ångrar att jag inte växte upp till att bli snäll”. (SiS, 2011:46, 56, 106, 110) (SiS, 

2012a:24, 39, 65, 67, 154) 
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Vill bli förlåten för mina synder jag gjort,/Vill få en chans att visa min ånger,/Men jag får det 

aldrig,/Så hela tiden plågas mitt samvete,/Det förstör mig,/Det dödar mig/Och det finns ingenting 

jag kan göra,/För mitt samvete vill plåga mig till döden,/För dom synder jag gjort mot mina 

vänner,/För dom synder jag gjort mot min familj./Jag ångrar mig för alla gånger jag slog dig 

mamma,/För alla gången du vart tvingad att se mig påverkad (SiS, 2012a,sid 49) 

Ungdomarna förstår lidandet som obegripligt  

Ungdomarna beskriver hur de inte kan förstå hur samhället kan tycka att en institutionstillvaro 

som endast orsakar lidande kan vara bra för dem. De tycker därför att det ”känns helt knas” 

att de tvingas bo på en institution. De beskriver att institutionstillvaron inte leder till något 

bra, och därför sitter de bara och väntar på att få komma ut. De beskriver hur de i ”17 jävla 

månader har jag suttet och längtat” och känner det därför som att de ”har suttit inlåst för 

många dagar i mitt liv”. Eftersom ungdomarna bara upplever att institutionstillvaron orsakar 

lidande och inte förstår hur det ska kunna leda till något bra undrar de ”varför ska jag sitta och 

kosta pengar”? (SiS, 2011:81) (SiS, 2012a:35, 64, 125) 

Soc hjälper mig ändå inte ett skit./ Dom säger att dom hjälper till/ Men fuckit dom bara låser in oss 

och gömmer oss./ Hur kan det vara bra att sitta inne?/ Ni har tagit mig från min familj, mina 

vänner och tjej./ Hur kan detta vara bra för mig? (SiS, 2011,sid 105) 

Ungdomarna förstår lidandet som ofrånkomligt 

Ungdomarna upplever sitt lidande som ofrånkomligt och något de inte kan komma bort ifrån. 

Lidandet i form av minnen ”följer med mig varje dag” och ”Förföljer en på nätterna” och de 

upplever att ” Man kan inte bara ta bort alla hemska minnen. Dom kommer alltid att finnas 

där.”. De upplever att ”Såren sitter kvar o kommer göra de hela livet”. Eftersom lidandet som 

minnena orsakar är ofrånkomligt gör fysiskt våld ”ont i 10 minuter, men orden gör ont livet 

ut”. De upplever att de måste acceptera eller lära sig att hantera lidandet ”annars kommer det 

att jaga mig resten av mitt liv.” (SiS, 2011: 25, 98) (SIS, 2012a: 23, 51, 139) 

Jag trycker bort alla tankarna som legat och gnagt i huvudet de senaste timmarna, precis som jag 

alltid gör, precis som jag alltid gjort. Men irriterande nog återvänder de ett tag senare igen, som ett 

stim med myggor som aldrig ger sig hur mycket man än smäller bort dom. (SiS, 2012a, sid 42) 

Dolda sidor 

Ungdomarna förstår sitt förflutna som dolt för andra 

Ungdomarna upplever att andra inte kan förstå känslor som orsakas av deras förflutna. De 

beskriver att ”Ingen här kan svara på vad jag gått igenom” och att ”dom vet inte hur det 

känns” eller att ”dom kan inte förstå” det som de varit med om. Ungdomarna upplever det 
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därför som att de själva består av dolda sidor och därför ibland kan välja att bara visa upp 

”min fasad”. Eftersom de förstår det som att de har sidor som är dolda för andra tvingas de 

ensamma hantera känslor som orsakas av tankarna på det förflutna genom ”Min egen terapi, 

det enda som funkar för mig”. (SiS 2011:88, 97, 98) (SiS, 2012a:16) 

Om du sett det jag sett hört det jag hört, upplevt det jag upplevt/ Gråtit så mycket som jag har 

gråtit och om du förlorat allt jag har förlorat/ Skulle du aldrig någonsin le igen (SiS, 2011,sid 30) 

Ungdomarna förstår sina känslor som dolda för andra 

Ungdomarna upplever att de känslor som deras nuvarande situation orsakar är något som 

andra inte kan förstå fullt ut. De upplever det därför som att personal de möter på 

institutionerna ”fattar inte hur man egentligen mår” och därför är det så mycket ”som soc och 

personalen inte har insett”. De beskriver hur personalen” vet inte hur de är” att behöva stå ut 

med de känslor som de känner. Ungdomarna upplever sina känslor som dolda eftersom ”ingen 

vet hur det känns för mig” och att ingen kan förstå deras känslor eftersom ”Ni har inte känt på 

samma rädsla och samma smärta”. Ungdomarnas upplevelser av att deras känslor inte går att 

förmedla till personalen gör dem frustrerade då ”Sånna som inte förstår gör mig bara 

skitlack”. De upplever att personalen ”vägrar lyssna” och de frågar sig ”När kan någon 

försöka lyssna på riktigt?”. Frustrationen av att andra inte kan förstå deras känslor gör att de 

upplever att det inte är lönt att försöka förmedla dem, och det påverkar deras motivation att 

försöka ta emot hjälp. De säger därför: ”fuck hjälp”. (SiS, 2011:42) (SiS, 2012a:45, 119, 150, 

171) 

Sluta snacka skit och tro att ni vet nått! (SiS, 2011,sid 88) 

Relationer 

Ungdomarna förstår relationer som kraftgivande  

Ungdomarna upplever sina relationer till vänner, partners och familj vara det som ger kraft i 

tillvaron. Deras relationer är kraftgivande eftersom det stärker ungdomarna ”Att varje dag 

tänka på alla er därute”. Relationerna är det som fått ungdomarna att förstå sig själva och de 

beskriver att ” Utan er skulle jag vara kvar i mitt gamla jag”. Ungdomarna upplever att om 

man inte hade haft relationerna ”vet jag inte om vi klarat av det” och man är tacksam att 

relationerna ”stannade kvar” och längtar ”tills du får se mitt nya jag”. De känner att de ”gör 

vad som helst” för sina relationer eftersom de ger ”skitmycket stöd” och ”ger mig styrka att 

med det jobbiga stå ut” och därför är ”det enda jag har!”. Ungdomarna upplever att om de inte 

haft relationerna ” hade jag inte klarat detta. Jag hade tagit mitt jävla liv!”. De känner sig 

starka när de upplever att någon står ”vid min sida” och tycker att relationen är så pass viktiga 
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att de är ”som min hairspray, jag klarar mig inte utan den.”. (SiS, 2011:23, 25) (SiS, 

2012a:26, 40, 45, 54, 132) 

För dig ska jag sköta allt och ta ansvar. För dig så ska jag leva varje dag som det vore min sista 

och jag aldrig tänka en tanke på att få slut på det./För dig ska jag göra vad som helst. (SiS, 2012a, 

sid 183) 

Ungdomarna förstår relationer som riskfyllda 

Ungdomarna upplever relationer vara riskfyllda då svek som de tidigare blivit utsatta för gör 

att de har svårt att lita på andra. De upplever att ”det är alltid någon som sviker”. De ”kommer 

aldrig glömma ditt svek” och de ”Grät när du mig svek” och därför kan de ”inte lita på nån”. 

De upplever att ”Jag hade över hundra vänner och idag är det en.” och att de har ”sett alla 

falska vänner försvinna”. Ungdomarna beskriver hur tidigare relationer har brustit eller att de 

blivit lämnade. De upplever därför att deras närstående har ”övergivit mig eller inte älskade 

mig längre” och ”när jag bara var 3 år blev jag lämnad”. De känner sig lämnade eftersom 

”min mor slängde ut mig hon sa att jag inte var hennes dotter och att hon ångrar min födsel”. 

Detta gör att de upplever att ”ingen skulle sakna mig” och de känner ”sig ensam”. 

Ungdomarna upplever relationer som riskfyllda eftersom de förlorat relationer som var ”mitt 

allt” och därför undrar de ”Vad gjorde jag för fel?” eftersom ” allt började när du lämnade 

mig”. Förlusten av tidigare relationer känns ”som det värsta som hänt” och ”Jag saknar det vi 

hade”. De upplever att relationer är något som kan förloras och att de därför är ”... så rädd, så 

rädd att förlora dig.”. (SiS, 2011:7, 16, 29, 38, 41, 42, 53, 63, 64, 68, 71, 129) (SiS, 2012a:21, 

26, 51) 

… vänner som pratar massa skit bara för att man väljer andra vägar å inte deras vägar men jag 

skiter i det helt å hållet för att dom alla är bara ruttna människor utan moral eller respekt för sin 

egen själ inte så konstigt att man blir iskall mott folk… (SiS, 2012a, sid 135) 

Förlorat liv 

Ungdomarna förstår sitt liv som förlorat av tidens långsamhet 

Ungdomarna upplever att de förlorar möjligheten att leva sitt liv eftersom tiden på institution 

går så långsamt och beskriver därför hur livet på institution ”har varit seg”. De känner inte att 

de lever på riktigt då tiden inne på institutionen ”står stilla” och att institutionsplaceringen 

känns som ”en evighet”. Ungdomarna beskriver tiden som annorlunda inne på institutionen 

och något man förstår först ”när man väl är här” och att tillvaron präglas av att de ”väntar”. 

(SiS, 2012a:25, 35, 69)  
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Här inne står tiden stilla, här inne är ingenting som det ska./ Det går bara att förklara för någon 

som vart med om samma sak./ Där ute är mitt gäng kvar, dom skrattar och röker som vanligt./ Hur 

kan tiden så stilla här inne? Men fortsätta där ute?/ Undra hur länge jag egentligen var borta,/ 

undra om jag missat 1 dag,/ eller 1 år. (SiS, 2011,sid 126) 

Ungdomarna förstår sitt liv som förlorat av att man blivit fråntagen sitt liv 

Ungdomarna upplever att deras eget liv har blivit taget ifrån dem och beskriver hur ”Jag 

älskade mitt liv, innan socialen kom och tog det ifrån mig”. Ungdomarna upplever att de 

tidigare levde sitt eget liv men på grund av att de tvingats in i en institutionstillvaro har de fått 

det taget ifrån sig utan att de själva ville det och beskriver att ”jag behövde inte detta!”. De 

beskriver att de först ”Ska göra klart min behandling, sen ska jag börja leva!”. De upplever att 

de inte kan leva sitt eget liv inne på institutionerna, och därför tvingas leva ett ”jävla 

svenneliv som alla andra”. De känner därför att ”Soc har fuckat mitt liv!” (SiS, 2011:113) 

(SiS, 2012a:23, 27, 119) 

Lås är inget liv, det är ett fängelseliv (SiS, 2012a, sid 66) 

Ungdomarna förstår sitt liv som förlorat av att man slösat bort det 

Ungdomarna upplever att de har förlorat sitt liv eftersom de inte har tagit tillvara på det liv 

som de levt. De känner att ”Jag sabbade mitt liv” eller att de ”slösat bort så mycket” och de 

”undrar vad jag gjort med mitt liv”. De upplever att ”vilket skitliv jag levt, så många år jag 

slösat”. Ungdomarnas texter beskriver en känsla av att de har ”stått och stampat på exakt 

samma ställe” och de vill därför ge rådet till andra institutionsplacerade ungdomar att ”håll er 

borta från allt skit för det är inget liv” (SiS, 2011:51, 68, 89, 92) (SiS, 2012a:46) 

Jag tittar på klockan, och ser tiden rusa förbi. Jag tittar ut genom fönstret, och ser årstiderna/ bara 

spola förbi mig./Jag ser en man springa förbi mitt fönster,/Och just då så inser jag,/Hur mycket jag 

har förlorat av mitt liv, tack vare mig själv. (SiS, 2011,sid 60) 

Framtiden 

Ungdomarna förstår framtiden som en nystart med nya möjligheter 

Ungdomarna uppfattar tillvaron som en längtan efter att få börja leva det liv man vill leva. De 

beskriver sin tillvaro som ”En ny början! Mitt nya liv!” och som en möjlighet att ”bygga upp 

ett nytt liv”. De ser fram emot livet efter institutionsplaceringen och att få ”känna smaken av 

livet” och därför är det viktigt att ”inte kolla bak på det som hänt, det gäller att se fram nu” för 

”mitt nya liv börjar nu”. De känner det som att dagen då man kan leva ett bra liv ”kanske 

kommer imorgon eller idag” och de känner att ”Det finns hopp om en bättre framtid” och ”jag 
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vill bara till det riktiga livet”. Ungdomarnas texter beskriver hur de ”LÄNGTAR EFTER ETT 

LIV!!!!!!!”. Det liv som ungdomarna längtar efter är ett liv där de vill ta tillvara på nya 

möjligheter som de upptäckt. De beskriver framtiden som att ”När jag kommer ut har jag 

förändrat hela livet”. De uppfattar att de upptäckt möjligheterna i livet genom att de vågat 

”öppna dörren” och ”va med om dom”. Den process som ungdomarna gått igenom har 

”öppnat mina ögon” och nu känner de ”Shit vad glad jag är för denna chansen jag fick” och 

”snart är det Jag som ska ta frihetens andetag och börja jobba på mitt Nya Liv”. Eftersom de 

har lärt sig att det finns möjligheter i tillvaron har de förstått att det inte var dem det var fel på, 

utan att de endast länge trott ”att det var något fel på mig”, men har nu upptäckt möjligheten 

att se på sig själv på ett annat sätt och konstaterar att ”så är det inte!”. (SiS, 2011:20, 23, 25, 

43, 51, 53, 54, 66) (SiS, 2012a:20, 23, 56) 

Dags att sluta med all denna börda, ta chansen som dom ger mig, innan de är för sent (SiS, 2012a, 

sid 142) 

Ungdomarna förstår framtiden som en svår utmaning  

Ungdomarna beskriver sin framtid som en utmaning som de upplever kommer att bli svår att 

ta sig an. De tror det kommer bli svårt att klara sig eftersom ”man vet aldrig vad soc säger” 

och undrar ”Hur fan ska man vara för att bli accepterad av samhället?”. De känner att de enda 

de kan göra är att hoppas på att något ändrar sig och beskriver att de ”sitter här & väntar på 

livets kalla vändning/ Jag hoppas att det kan bli någon förändring”. Ungdomarna uppfattar 

också framtiden som något som kommer att sätta dem på prov och att de därför måste kämpa 

och visa att de klarar av att leva. De upplever att ”Nu måste jag visa att jag kan det här” och 

att de måste ”slåss för sin rätt och sin tro om att få leva”. De har ”börjat kämpa för mitt liv,/ 

kommer blir bra till slut/ det är bara att kämpa/hela vägen ut” och de vet att ”Det kan bli svårt, 

men jag ska kämpa”. Ungdomarna beskriver hur de ska ”visa att jag kan”. De måste klara av 

utmaningar i framtiden eftersom de ”har inga livlinor kvar, så jag tar det försiktigt så jag inte 

åker in” och de ”kommer gå steg för steg, jag gör allt som krävs” (SiS, 2011:38, 66, 76, 80, 

85, 107, 136) (SiS, 2012a: 150, 176)  

Jag är snart vuxen och det finns så mycket jag inte vet. Jag är rädd för framtiden. Jag har inte den 

blekaste aning om vad som kommer hända. Kommer det att gå bra för mig? (SiS, 2011, sid 109) 
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Tolkning med hjälp av existentialismen 

Avgränsningar och framställning 

Jag har tolkat det som att ungdomarna förstår sin existentiella tillvaro utifrån fenomenen: 

Begränsad frihet, Lidande, Dolda sidor, Relationer, Förlorat liv och Framtiden. I detta avsnitt 

ska jag undersöka hur dessa fenomen kan förstås med hjälp av existentialismen. Jag väljer, för 

att göra texten mer lättläst, att hämta citat från ungdomarnas texter utan att redovisa källan då 

det redan gjorts i föregående avsnitt. Jag kommer också för läsvänlighetens skull skriva att 

Heidegger eller Sartre menar att ungdomarna upplever eller gör olika saker. Detta istället för 

att varje gång beskriva att det är jag som via mina tolkningar av ungdomarnas texter 

applicerar mina tolkningar av Heidegger eller Sartres filosofiska teorier på dessa tolkningar, 

trots att det är det jag gör. Jag kommer även av läsvänlighetsskäl att beskriva de tolkningar jag 

gör av hur ungdomarna förstår sin existentiella tillvaro som något ungdomar som skrivit 

texterna upplever eller förstår sin existentiella situation som. Dock är det värt att återigen 

nämna att jag inte menar att mina tolkningar överensstämmer med vad de faktiskt upplever, 

utan är endast så som jag tolkat deras förståelse av sin existentiella tillvaro genom deras 

texter. I vad mån mina tolkningar faktiskt överensstämmer med ungdomarnas upplevelser 

eller förståelse av sin existentiella tillvaro är inom ramen för denna uppsats inte möjligt att 

säga något om. Trots detta är min ambition att mina tolkningar ska vara relevanta och 

användbara och jag använder tidigare forskning som ett sätt att påvisa detta. Jag väljer i detta 

avsnitt att utelämna de tidigare teoretiska försök som gjorts att applicera existentialismen på 

socialt arbete för att istället tydliggöra mina egna tolkningar. Dock kommer jag att visa hur 

mina tolkningar överensstämmer eller skiljer sig ifrån tidigare försök i det sista 

diskussionsavsnittet. Eftersom jag vill göra det enkelt för läsaren att följa min 

tolkningsprocess har jag valt att tematisera detta avsnitt utifrån mina tolkningar av 

ungdomarnas texter vilket gör att jag tvingas till en del upprepningar. 

 

Begränsad frihet 

Att vara fast är att vara inkastade och tvingade att tolka  

Ungdomarnas förstår sin frihet som begränsad eftersom de upplever att de är fast i en 

påtvingad utsatthet och en påtvingad personlighet. Ungdomarna upplever även att 

institutionslivets förutsättningar begränsar deras frihet. Att ungdomarna upplever att de är fast 

i en påtvingad utsatthet och personlighet samt att institutionstillvaron hindrar deras frihet, är 

enligt Heidegger ett resultat av ungdomarnas möte med en av människans existentiella 
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förutsättningar; att ständigt finna sig inkastad i en situation och tvingad att svara genom att 

tolka situationen. Heidegger menade att människan ständigt finner sig inkastad i olika 

situationer som hon tvingas att tolka, och därför är den mänskliga existensens utgångspunkt 

att ständigt tolka och ge mening åt tillvaron. Därför blir ungdomarnas förståelse av att vara 

fast eller att institutionslivet hindrar deras frihet en tolkning av den situation som de är 

inkastade i. Deras tolkning av situationen är enligt Heidegger en tolkning som de själva gör, 

och inte något som orsakas av yttre omständigheter. Det betyder inte att Heidegger 

ifrågasätter de faktiska omständigheter som ungdomarna tvingas förhålla sig till, som 

exempelvis kan vara att de tvingas göra vissa saker på institutionerna, eller att de fick kontakt 

med socialtjänsten i ung ålder och fortfarande har det. Dock menar Heidegger att ungdomarna 

tolkar dessa faktiska omständigheter i sin nuvarande situation och ger dem en mening genom 

att förstå deras frihet som begränsad av faktumet att de tvingas göra vissa saker eller att deras 

kontinuerliga kontakt med socialtjänsten gör att de är fast, och som de själva uttrycker det 

”Fucked for life”. 

   Att friheten begränsas av omständigheterna är alltså en tolkning vilket gör att meningen inte 

tillhör de faktiska omständigheterna i sig, utan meningen skapas i ungdomarnas livsvärld. 

Sartre har i sina beskrivningar av den fundamentala friheten exemplifierat just med att även 

en fånges frihet är fundamental, då det endast är fången själv som väljer hur situationen att 

vara inlåst ska förstås. Sartre menar att det är människans fundamentala frihet som gör att 

fängelsestraffet blir meningsfullt då det inte skulle finnas någon mening med att fängsla en 

sten eftersom den inte har någon frihet (Stenström, 1966:101). 

   Enligt Heidegger är det obehag som ungdomarna upplever av att vara fast, eller av att 

institutionsmiljön begränsar deras frihet, alltså inte orsakat av de faktiska omständigheterna i 

sig, utan beror istället på det rop från samvetet som manar ungdomarna att leva ett autentiskt 

liv. På samma sätt som Heidegger menade att ångest inte orsakas av människans världsliga 

situation, utan av en anpassning efter existensens grundstrukturer, är det ungdomarnas 

tolkning av sin situation som orsakar ångest. Det är således inte institutionens pansarglas eller 

regler i sig som orsakar ångest, utan tolkningen av dem som orsaken till att ungdomarna inte 

kan leva ett autentiskt liv anpassat efter existensens grundstrukturer. Heidegger menar väldigt 

förenklat att om ungdomarna identifierar och accepterar begränsningarna i sin existens, kan de 

lättare leva ett autentiskt liv och därmed inte behöva uppleva ångest. Exempel skulle kunna 

vara att ungdomarna accepterar att de har ett förflutet som innehåller vissa upplevelser, eller 

att deras nuvarande liv på en institution innebär vissa tvång, och därmed utifrån dessa 

begränsningar i existensen uppleva en frihet att kunna välja hur de vill leva ett autentiskt liv. 
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Det innebär inte att de behöver acceptera ett liv på en institution, men de slipper uppleva 

ångest medan de strävar efter att leva ett autentiskt liv. 

 

Att leva i Ond tro på en institution 

Ungdomarna upplever alltså ångest genom att de tolkar den situation de är inkastade i som att 

de är fast i en påtvingad utsatthet eller personlighet och att institutionsmiljön hindrar deras 

frihet. Severinsson (2010) och Levin (1998) menar att institutionsplacerade ungdomar ofta 

upplever att de har begränsade möjligheter att identifiera sig utifrån positiva värden på 

institutioner då institutionerna ofta kräver att de väljer roller som legitimerar en behandling. 

Jag menar att detta går att uttolka även i de texter jag tolkat då en del av ungdomarna hanterar 

sin ångest genom att fullt ut identifiera sig med den situationen de tolkar att de befinner sig i, 

och därmed förstår det som att de är någon som är ”inlåsta”, ”i klistrat” eller en ”Jävla SiS-

unge”. 

   Dessa ungdomar lever enligt Sartre i Ond tro då han menar att de hanterar ångesten över att 

vara dömda till en frihet att själva kunna förstå varje situation genom att identifierar sig fullt 

ut med sin fakticitet. De tillskriver alltså den förståelse de gör av låsta dörrar och pansarglas 

som något som gör att de är någon, de flyr in i en identitet, en roll, som ”inlåsta”, ”i klistrat” 

och en ”SiS-unge”. De begränsar därmed sin frihet, genom att de bildar en identitet utifrån 

den nuvarande fakticiteten, vilket därmed påverkar deras förståelse av det förflutna och 

framtiden. Även Levin (1997:228–229) fann att samhällsvården påverkade ungdomars 

identitetsval då han konstaterar att institutionsvistelsen påverkade många ungdomar negativt 

genom att deras kriminella beteende förstärktes. Severinsson (2010) drar liknande slutsatser 

eftersom många ungdomar i hennes studie talade om sig själva som problembarn.  

   Sartre menar att människans vilja att gå in i en roll är ett sätt att fly den fundamentala 

friheten genom att låta rollen definiera vem man är och motivera de val man gör. Sartre menar 

alltså att ungdomarna, genom att gå in i en roll som ”SiS-unge”, förnekar alla andra möjliga 

roller. De kommer då också att välja vissa handlingar, och tolka sitt förflutna och en föreställd 

framtid utifrån rollen. Sartre beskrev att människan genom att fullt ut gå upp i den nuvarande 

identiteten ”föreställer” eller ”spelar” den roll hon väljer. Det är enligt Sartre ungdomarnas 

törst efter en essens, och ångest inför tillvarons fundamentala frihet som gör att de försöker 

skapa stabilitet i den roll de väljer. För att förstå varför någon väljer att se sig själva utifrån en 

specifik roll menade Sartre att man kan använda den progressiva-regressiva-metoden. Denna 

metod klargör att människan väljer en roll för att göra förståelsen av det förflutna och nuet 

meningsfull inom ramen för människans projekt. Ungdomarnas val av en roll görs alltså för 
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att kunna förstå sin nuvarande situation i förhållande till det förflutna och framtiden. En roll 

skapar alltså en meningsfullhet genom att knyta samman de olika tidsliga aspekterna i en 

sammansatt identitet. Därför påverkar ungdomarnas tolkning av institutionstillvaron även 

deras tolkning av det förflutna och framtid, då rollen som en ”SiS-unge” även påverkar hur 

dessa tolkas.  

 

En påtvingad personlighet och utsatthet är en förnimmelse av Intet 

Ungdomarna upplever att de har blivit påtvingade en personlighet eftersom de inte längre är 

samma person med önskvärda personlighetsdrag som de en gång var. Utifrån existentialismen 

går det att beskriva denna tolkning som att ungdomarna finner sig inkastade i en situation där 

de ger mening åt det förflutna genom att förstå det som att ett lidande i det förflutna har gjort 

att de inte längre är ”en go tjej” och att insikten om att den goa tjej man en gång var inte är 

samma person som man är idag skapar ångest. Då ungdomarna upplever att de ofrivilligt 

blivit förändrade av ett lidande i det förflutna, genom att de kommer ihåg sig själva som 

någon som inte behövde bära det lidande som de nu tvingas bära, menar Sartre att de anar 

Intet vilket skapar ångest. Upplevelsen av ångest orsakas alltså av att ungdomarna anar de 

möjligheter som den personlighet hade som man upplever att man var i det förflutna. Dessa 

förlorade möjligheter menar Sartre utgörs av Intet. Även upplevelsen av att ha blivit 

påtvingad en utsatthet kan förstås på samma sätt eftersom ungdomarna då anar de förlorade 

möjligheter de hade innan de hamnade i utsatthet. Dessa upplevelser kan med hjälp av Sartres 

beskrivning av människans vara-för-sig-tillvaro förstås som orsakad av en förnimmelse av 

Intet i form av oförmågan att hålla fast vid en positiv essens i det förflutna. Ungdomarnas 

ångest över att de förlorat en essens i det förflutna är deras förnimmelse av Intet, då det aldrig 

är möjligt för en människa att uppnå en fast essens. Det som ungdomarna uppfattar som 

förlorade möjligheter genom att de upplever att de förlorat en essens i det förflutna, består 

istället av Intet som utgjorde deras medvetande även i det förflutna. 

   Sartre menar att människan hela tiden lever med Intet i form av minnet av de möjligheter 

som inte blev eller kommer att bli, och denna aning av Intets möjligheter skapar oundvikligen 

ångest. Därför kommer ungdomarna alltid att förstå sig själva som mer än vad de gjort eller 

blivit, eftersom människan i sin förståelse av sig själv enligt Sartre också är allt det som inte 

blivit förverkligat, dess tidigare essensers möjligheter, och även tänkta essensers möjligheter i 

framtiden. Ungdomarna förstår alltså sig själva utifrån allt det som inte har blivit i det 

förflutna. Det vill säga att de förstår sig själva som någon som kunde blivit mer än vad de 

blivit. De förstår även sig själva utifrån de möjligheter de uppfattar finns i framtiden, vilket 
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också utgörs av ett Intet. Sartres devis om att människan ”är det jag inte är och är inte det jag 

är” (Sartre, 1983:158) beskriver hur Sartre kan mena att ungdomarna upplever ångest över att 

de ”är” det de inte är eftersom de förstår sig själva som det som inte blev, på grund av 

förlorade essensers möjligheter. Eftersom Sartre menar att människan ”är det jag inte är” ska 

upplevelsen av förlorade möjligheter inte förstås som en motsats till livet, utan som Intets 

möjligheter som visar sig för oss. 

   Alltså, det som gör att ungdomarna förstår sig själva utifrån alla möjligheter som inte blev 

förverkligade i deras förflutna är deras förnimmelse av Intet också det som öppnar upp för 

möjligheter i framtiden. Intet ska därför enligt Sartre inte förstås som något negativt utan 

ungdomarna bör istället förstå sitt icke förverkligade liv som ett Intet som är det i deras 

existens som öppnar upp för frihet och möjligheter. Sartre menar att samma Intet som gjort att 

ungdomarna förändrat sin förståelse av sig själva från en ”go tjej” till ”frihetsberövad”, gör 

också att det är möjligt för ungdomarna att kunna uppfatta sig som något annat i nuet och 

framtiden. Sartre har formulerat detta som att ”Intet ligger hopringlat i varats hjärta – som en 

mask” (Börjeson, 2001:73). Denna beskrivning av Intet ska förstås som att Intet är en 

oundviklig kategori i medvetandet som möjliggör en fundamental frihet som finns med oss så 

länge vi lever, för när vi slutar att existera så finns inte längre Intet, eftersom vår frihet att 

förstå oss själva då är borta.  

 

Lidande 

Meningen i lidandet beroende av Intet 

Enligt Sartre behöver ungdomarna för att kunna upptäcka sin fundamentala frihet att själva ge 

mening åt lidandet bli medvetna om att deras medvetande består av ett Intet och att de därmed 

är dömda till frihet att själva tillskriva sin fakticitet mening. Ungdomarnas tolkning av 

lidandet som hopplöst, obegripligt och ofrånkomligt kan enligt Sartre därför tolkas vara 

orsakat av en oförmåga att uppfatta Intet i tillvaron. För att ungdomarna ska kunna uppfatta en 

möjlighet att förstå sitt lidande som annorlunda, behöver de alltså kunna uppfatta ett Intet, 

men Levin (1998 & 2012) menar att tvångsomhändertagna ungdomar ofta känner sig så 

kränkta av att bli omhändertagna mot sin vilja att själva omhändertagandet endast bidrar till 

en förståelse av lidandet i tillvaron som omfattande och hopplöst. Palm (2003) menar också 

att merparten av tvångsomhändertagna ungdomar ser sin vistelse på en institution som ett 

straff som endast förstärker känslor av negativ karaktär. Även Hill (2005:1) resonerar kring 

”Den motstridiga signalen att döma någon till behandling, d v s den närmast 
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definitionsmässiga motsättningen mellan behandling och tvångsvård…” Arlebrink (2004) 

beskriver hur även vuxna personer som är tvångsvårdade upplever själva begränsningen av 

friheten som en så pass stor kränkning att det påverkar deras känsloliv och möjligheten till en 

behandling negativt. 

   Sartre menar att det som krävs för att ungdomarna ska upptäcka sin frihet att förstå sitt 

lidande som något annat än hopplöst, obegripligt och ofrånkomligt, är att de kan föreställa sig 

sin nuvarande situation och ett möjligt Intet, i form av det som situationen inte är, dvs. hur 

situationen kan se annorlunda ut. Då skapas motiv för en handling och därmed en vilja att 

identifiera sig med situationen och erkänna människans fundamentala frihet. Eftersom den 

frihet som ungdomarna upplever i varje situationen utgörs av Intet är det alltså inte situationen 

i sig som skapar en vilja att handla utan medvetandet om situationens Intet. Sartre menar att 

en vilja att handla är beroende av att människan upplever Intet som en del av ett projekt, där 

Intet är meningsfullt inom ramen för detta projekt. Sartre exemplifierar det med hur vi 

upplever situationen när vi går i en backe. Det är inte lutningen i sig eller den faktiska längden 

vi gått som utgör vår upplevelse av trötthet. Dessa faktorer kan vara orsaken till att vi är trötta, 

men förklarar inte varför vi upplever själva tröttheten på ett visst sätt. Istället är det i vilket 

projekt vi upplever situationen ”att vara trött” i. Det går att uppleva tröttheten bland annat 

som själva meningen med vandringen eller som en plåga. Det är alltså projektet som 

situationen medvetandegörs i som ger mening åt Intet, dvs. möjliga situationer. Detta avgör 

sedan vårt motiv för handling, om vi exempelvis ska stanna eller gå vidare (Warnock, 

1966:122–124). I relation till ungdomarnas upplevelser av lidandet menar Sartre att om 

ungdomarna erfar sitt lidande i ett projekt där lidandet upplevs som meningsfullt, erfar de 

lidandet på ett annat sätt än om de inom ramen för sitt projekt inte upplever lidandet 

meningsfullt och därmed riskerar att förstå det som hopplöst, obegripligt eller ofrånkomligt. 

Därför är ungdomarna, genom deras fundamentala frihet, själva ansvariga för att göra lidandet 

meningsfullt, då det inte är lidandet i sig som bär någon mening, utan det projekt som 

ungdomarna skapar. 

   Alltså, på samma sätt som två människor i samma backe kan uppleva sin trötthet olika, 

beroende på deras olika projekt, kan även ungdomarna ge mening åt lidandet i olika projekt, 

och därmed förstå upplevelsen av lidandet på olika sätt. Om ungdomarna uppfattar Intet och 

därmed kan föreställa sig en annorlunda framtid, kan de också påverka hur deras lidande får 

en mening och därmed inse att den mening som lidandet får påverkas av det projekt som de 

själva skapar. 
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Lidandet förstått utifrån hänvisningar till andra fenomen 

Heidegger har beskrivit hur människor ger mening åt olika fenomen genom att förstå dem 

som ständigt hänvisande till varandra där hammaren förstås i sin relation till spiken, bordet 

osv. På samma sätt är det olika fenomen i ungdomarnas livsvärld som relaterar till lidandet, 

vilket påverkar dess mening. Detta gör att när hammaren förstås utifrån sin relation till bordet, 

förstås lidandet utifrån sin relation till fenomen som livssituationen, framtiden osv. Det är 

utifrån denna princip som Sartre menar att ungdomarna själva ger en mening åt lidandet 

utifrån ett projekt som de själva kan skapa genom att bli medvetna om Intet. På samma sätt är 

det också ungdomarna själva som ger mening åt lidandet när de uppfattar det som exempelvis 

omfattande. Lidandet blir då omfattande i relation till andra fenomen i ungdomarnas livsvärld 

på samma sätt som Spånberger Weitz (2011) menar att ungdomar inom barnavården kopplar 

samman sin förståelse av sig själv i skolan, fritid och familj och Hedin (2012) att 

familjehemsplacerade ungdomar förstår sin situation som familjehemsplacerade utifrån 

fenomen som skratt och skämt.  

   Att ungdomarna upplever lidandet på olika sätt kan därmed bero på att de ger mening åt 

lidandet utifrån olika fenomen i deras livsvärld vilket medför att ungdomarna kan ge olika 

mening åt ett lidande som orsakas av liknande erfarenheter. Alltså är det inte bara det som 

ungdomarna faktiskt har upplevt eller upplever som påverkar hur de ger mening åt lidandet, 

utan även exempelvis den ännu icke förverkligade framtid i form av ett fenomen som lidandet 

i livsvärlden hänvisar till.  

   På samma sätt som Spånberger Weitz (2011) fann att ett misslyckande i skolan även 

påverkar ungdomens förståelse av sig själv på fritiden eller som Hedin (2012) fann att 

förståelsen av att någon skämtade med ungdomarna i ett familjehem påverkade deras 

förståelse av själva familjehemsplaceringen, påverkar förståelsen av framtiden ungdomarnas 

förståelse av lidandet. Alltså är ”framtiden” då ett fenomen i livsvärlden på samma sätt som 

”ett misslyckande i skolan” eller ”skämt”. 

 

Ånger kan vägleda mot ett autentiskt liv 

När ungdomarna upplever lidandet som ånger går det att tolka som att ungdomarna genom att 

uppfatta Intet skapat ett projekt där de förstår sina handlingar i det förflutna utifrån ett 

annorlunda projekt än de gjorde tidigare. Intet, som gjort att de kunnat skapa ett nytt projekt, 

gör också att de uppfattar sina handlingar i det förflutna som något de inte identifierar som 

önskvärt inom ramen för deras nuvarande projekt, och därmed ångrar. 

   Heidegger menar att ungdomarnas upplevelse av lidande i form av ånger är ångest som 
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orsakas av ett rop från samvetet om att leva ett autentiskt liv. Det gör att när ungdomarna 

upplever lidandet genom att de ”Ångrar att jag inte växte upp till att bli snäll” är det ropet från 

samvetet om att leva ett autentiskt liv vilket de förstår innefattar att vara snäll, som gör att 

ungdomarna upplever en ångest. Och när de upplever lidande genom att de ”ångrar mig för 

alla gånger jag slog dig mamma” orsakas ångesten av längtan efter att leva ett autentiskt liv 

som innefattar att inte slå sin mamma. På så sätt menade Heidegger att ångesten vägleder 

människan mot ett autentiskt liv, vilket gör att han välkomnande ångesten.  

   Heidegger och Sartre menar att människan inte kan komma undan ångesten utan att 

människans existens innefattar att stå ut med ångesten som skapas av en strävan efter 

anpassning till existensens grundstrukturer. Människan är därför dömd till att erfara ångest 

genom att stundtals ångra sig, eftersom människan hela tiden omskapar sitt projekt vilket gör 

tillvaron meningsfull. Att känna ånger blir således en oundviklig upplevelse, som människan 

kan se som vägledande mot ett autentiskt liv. 

  

Dolda sidor 

Människans existentiella ensamhet 

Ungdomarna upplever att deras förflutna och känslor är dolda sidor som andra personer inte 

kan förstå. De undrar varför ”ingen förstår” och upplever det som att ”ingen lyssnar”. Även 

Spånberger Weitz (2011) och Claezon (2004) konstaterar att ungdomar i samhällsvården 

upplever att personal inte kan förstå dem fullt ut vilket, genom att ungdomarna då gör 

motstånd på olika sätt, skapar en distans till personalen. 

   Att ungdomar på institution har en känsla av att andra inte kan förstå dem fullt ut och därför 

gör motstånd när personal försöker stoppa in dem i ofullständiga förståelsemallar, blir enligt 

Sartre oundvikligt eftersom Intet ständigt är närvarande i människans medvetande. Jag finner 

stora likheter mellan ungdomarnas beskrivning av personalens oförmåga att förstå dem och 

Börjesons (2001) beskrivning av hur Sartre uppfattar mötet med andra människor som: 

… att bli upptäckt som det man icke är, man blir sedd som ett objekt. Så uppträder 

jag för min egen blick – och för den andres. Hjälplöst ertappad, ja just hjälplöst. 

Jag kan inte nå fram med min sanning som ju är ’jag är inte den du ser’. Alla 

ertappanden, rannsakningar, avslöjanden och alla domslut är orättfärdiga. De slår 

fast en sanning som inte är min. (Börjeson, 2001:142) 

Det Sartre uppfattar som att jag inte är den du ser är ett resultat av hans förståelse av 

medvetandet som bestående av ett Intet. Sartre menade att människan upplever sig själv som 
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mer än vad andra kan uppfatta vilket jag tidigare beskrivit (sid. 43-44). Orsaken är att Intet 

alltid utgör en del av det som finns i en relation mellan två personer hur nära de än kommer 

varandra. Intet gör alltså att en annan människa aldrig kan känna en känsla precis på samma 

sätt som vi känner den, eftersom vi aldrig fullt ut kan dela livsvärld då den alltid till viss del 

består av Intet, vilket skapar ångest. Ungdomarna upplever denna ångest som att de har dolda 

sidor som gör det omöjligt för andra att uppleva utsattheten så som just de gör, eller bära på 

just de känslor som deras minnen orsakar. Det gör att personalens oförmåga att dela livsvärld 

med ungdomarna upplevs som att de endast ”låssas förstå”, vilket skapar en frustration och 

känsla av ångest.  

   Denna ångest är således ett resultat av ungdomarnas möte med en av existensens 

grundstrukturer, att vi aldrig fullt ut kan dela någon annans livsvärld. Därför kan deras ångest 

beskrivas som en upplevelse av det som Landau et. al (2004) beskriver som den existentiella 

ensamheten. Landau et. al (2004) har kunnat visa att människor strävar efter att motverka 

känslan av existentiell ensamhet vilket gör att ungdomarnas frustration över att personal inte 

kan förstå dem går att tolka som en vilja att motverka den existentiella ensamheten genom att 

vilja dela erfarandet av minnen eller känslan av utsattheten med personalen. Att ungdomarna 

känner att ”Sånna som inte förstår gör mig bara skitlack” är något som alltså orsakas av att 

personalen aldrig fullt ut kan dela deras känslor. Så när ungdomarna försöker motverka sin 

ensamhet som allra mest, är det också då som de upptäcker den existentiella ensamheten som 

inte har att göra med att ungdomarna är fysiskt ensamma eller inte. Den existentiella 

ensamheten upptäcks istället i mötet med andra. Nyström (2003) har visat att ångestkänslor av 

att uppleva den existentiella ensamheten förstärks genom att personal inte förstår klienters 

vårdbehov, vilket jag också tolkar är vad som sker när ungdomarna möter personal och 

försöker dela känslorna som orsakas av det förflutna eller deras nuvarande situation.  

 

Relationer 

Ungdomarna skapar sig själva i ständigt närvarande relationer 

Ungdomarna förstår relationer som kraftgivande och enligt existentialismen är det bl.a. genom 

relationer som människan förstår sig själv och sin existens. Heidegger menade att tillvaron 

oundvikligen är en vara-med-andra-tillvaro och Sartre menade att människan alltid förstod sin 

existens som en vara-för-andra-tillvaro. Trots att dessa två olika tillvaro-tillstånd skiljer sig åt 

på olika sätt har de båda det gemensamt att de inte kan undvikas då människan alltid förstår 

sig själv i relation till andra även när hon isolerar sig. Att leva i relationer till andra människor 
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är således en av existensens grundstrukturer och därmed en oundviklig del av att vara 

människa, vilket gör att våra relationer påverkar vår förståelse av vår egen existens, våra val 

och intentionalitet.  

   Ungdomarnas relationer är därför också ständigt närvarande och det blir en viktig insikt för 

dem att hantera för att kunna välja ett autentiskt liv. Att de förstår relationer som kraftgivande 

beror enligt Sartre på att det är först i relationerna som de upplever sig själva innehållandes en 

essens. Enligt Sartre är det först i mötet med en annan människa vi har möjlighet att upptäcka 

oss själva, och när ungdomarna känner att de har någon ”vid sin sida”, eller att de får 

”skitmycket stöd” av en relation, beror det enligt Sartre på att ungdomarna i relationen blir 

någon som de uppfattar har möjlighet att leva ett autentiskt liv. Detta i motsats till hur de 

förstår sig själva i mötet med personalen, som förstår dem utifrån en situation som inte tillåter 

dem att identifiera sig som någon som de uppfattar har möjlighet att leva ett autentiskt liv. De 

får alltså i sina relationer till personer utanför institutionen en essens som gör det möjligt att 

leva ett autentiskt liv och känner därför att dessa relationer är kraftgivande, då det är i 

relationerna som de känner att de är någon som de vill vara.  

   Då relationerna finns i ungdomarnas livsvärldar påverkar kamratrelationer, och andra 

relationer till människor utanför institutionen, hur ungdomarna förstår sin egen existens, trots 

att relationerna inte är fysiskt närvarande. Ungdomarnas relationer till andra människor 

utanför institutionen blir därför med en existentialistisk utgångspunkt något som inte kan ses 

endast beröra deras liv efter institutionsplaceringen, eller deras liv utanför institutionen, utan 

utgör en viktig del i deras livsvärld.  

 

Intet i relationen utgör en risk 

Ungdomarna förstår relationer som riskfyllda då de tidigare blivit lämnade och svikna och 

upplever därför en rädsla för att förlora sina relationer. Enligt Sartre är upplevelsen av 

relationer som en risk ett autentiskt sätt att förstå mänskliga relationer då människans 

medvetande utgörs av Intet vilket gör att relationer mellan människor också alltid innehåller 

ett Intet. På samma sätt som Intet i ungdomarnas medvetande utgör deras frihet att förstå sin 

egen situation utgör Intet i relationer den frihet som de har att förstå sina relationer. Det gör 

att relationer aldrig kan få en fast essens, utan hela tiden omskapas och därmed ständigt ges 

ny mening. Detta gör att relationer alltid innebär ett risktagande, då vi aldrig helt kan 

kontrollera dem. Upplevelsen av att vi inte fullt ut kan kontrollera hur en annan människa 

förstår relationen skapar ångest. Därför är ungdomarnas upplevelse av relationer som en risk 

orsakad av en förnimmelse av Intet i relationerna.  
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   Det är också Intet som gör att en människa som fysiskt är omgiven av vänner och andra 

personer är fri att förstå dessa relationer som att man känner sig ensam, och att en 

institutionsplacerad ungdom som är fysiskt isolerad ifrån sina relationer kan förstå det som att 

man inte är ensam eftersom man upplever det som att man är i kontakt och fortfarande i 

relation med andra i sin livsvärld. 

   Intet i relationerna gör alltså att relationernas faktiska premisser inte utgör dess essens, utan 

de består alltid till viss del av Intet vilket gör att ungdomarna alltid har en fundamental frihet 

att förstå sina relationer. Det gör att om ungdomarna upplever att de blivit lämnade i en 

relation, utgör deras förnimmelse av Intet i relationen de möjligheter som ungdomarna har att 

förstå relationen som något annat. De är inte tvingade att förstå sig själva som lämnade, dock 

gör denna frihet inte det möjligt att inte ta hänsyn till relationernas fakticitet, dvs. om en 

närstående faktiskt valt att inte träffa en, utan endast den mening som tillskrivs denna 

fakticitet. 

 

Förlorat liv 

Institutionstillvaron - ett möte med döden 
Ungdomarna förstår sitt liv som förlorat eftersom de upplever att de har blivit fråntagna sitt 

eget liv och att den nuvarande tillvaron känns långsam. Heidegger menar att ungdomarna, när 

de beskriver en frustration över att institutionstillvaron går långsamt, upplever ångest 

eftersom de tvingas hantera upplevelsen av livets ständiga fortskridande som sker även när de 

inte själva är i den tillvaro de önskar. Detta påtvingade avstannande av deras vanliga liv, 

tvingar enligt Heidegger ungdomarna att reflektera över tiden, sina livsval och framtiden. Då 

upplevelsen av att livet står stilla orsakar ångest flyr ungdomarna ångesten genom att förstå 

det som att deras eget liv är taget ifrån dem. De upplever därför att det liv som de lever inne 

på institutionen inte är deras egna riktiga liv, utan att det istället finns kvar någon annanstans i 

den värld utanför institutionen där tiden fortsätter som vanligt. Även Spånberger Weitz (2011) 

konstaterar att samhällsvårdade ungdomarna fäster stor vikt vid att identifiera sig själva med 

ett liv som inte är inne på institutionen, utan ofta relaterar sig själva till det som de anser vara 

ett normalt liv, vilket ofta är ett liv utanför institutionen. Levin (1998) konstaterar att 

samhällsvårdade ungdomar ofta anger just tidens långsamhet som något jobbigt.  

   Heidegger menar att då ungdomarna genom institutionstillvaron blir avskärmade från sina 

normala vardagsbestyr, och därmed inte kan existera i sina önskvärda projekt, upplever de att 

tiden går långsamt, och därför känner det som att de inte lever sina riktiga liv. Detta menar 
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Heidegger är en ångest som orsakas av att ungdomarna känner sig ensamma i förståelsen av 

livets ständiga fortskridande, även när de själva inte är i en önskvärd tillvaro. Att tvingas inse 

tidens ständiga fortskridande gör att människan tvingas inse sin egen ofrånkomliga död, och 

därför känner en ångest inför döden. Denna ångest individualiserar människan, eftersom hon 

inser att hon är ensam i den sista situation hon kommer att uppleva, nämligen döden. 

   Ångesten inför döden är en ångest som människan försöker värja sig mot och Heidegger 

menade att människan gör detta genom att förstå sin situation som att man vill leva efter ”Das 

man”. Att leva efter Das man är enligt Heidegger ett sätt att fly undan dödens 

individualiserande och människans känsla av utsatthet inför att stå ensam inför sin egen död. 

Heidegger tolkar därför ungdomarnas vilja att relatera sig själva till ett liv som för dem är det 

normala, utanför institutionen, som ett sätt att hantera den ångest de upplever i förståelsen av 

att livet oundvikligen fortskrider med riktning mot döden. Alltså är ungdomarnas ångest inför 

tidens fortskridande, som ungdomarna något motsägelsefullt bland annat upplever som att 

tiden står stilla, en ångest inför döden. Denna ångest får dem att vilja att leva som Das man 

gör, vilket enligt dem är att leva ett liv utanför institutionen. Att förstå sitt egentliga liv vara 

någon annanstans ger dem trygghet och en känsla av att vara normala och därmed inte 

ensamma inför döden.  

   Heidegger förespråkade att människan, istället för att handla i enlighet med Das man, med 

fördel bör acceptera livets förutsättning som riktat mot döden och inse att människan själv 

måste välja sitt liv just därför att alla är ensamma inför döden. Att hänvisa sina livsval till Das 

man, eller förstå det som att ens riktiga liv är där man uppfattar det som normalt att vara, är 

endast en tillfällig flykt, då ångesten inför döden inte går att undkomma. Att förstå livet 

autentiskt innebär att erkänna tillvarons begränsningar, där döden är den yttersta 

begränsningen. Heidegger menade att människan förr eller senare blir konfronterad med 

döden genom att ångesten inför döden gör sig påmind, och detta sker oftast när vardagens 

störningsmoment avlägsnas. Därför kan man säga att institutionsvistelsen genom att den 

tvingar ungdomarna till en avskärmning från vardagens störningsmoment, vilket Heidegger 

ansåg vara nödvändig för att kunna konfronteras med döden, också ger ungdomarna en 

möjlighet att inse sina möjligheter att välja att leva ett autentiskt liv utan att omedvetet styras 

av Das man.  

 

Upplevelsen av livet som bortslösat kan vägleda mot ett autentiskt liv 

Att ungdomarna upplever sitt tidigare liv som bortslösat beror enligt Sartre på ungdomarnas 

förnimmelse av Intet på liknande sätt som jag tidigare beskrivit hur upplevelsen av ånger kan 
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förstås som ett konstruktivt lidande (sid. 46-47). Alltså är det Intet, som gör att ungdomarna 

upplever en ångest i form av att livet upplevs som bortslösat. Dock är det samma Intet, som 

upplevs som ett bortslösat liv, som gör att de nu kan förstå sin framtid innehållandes 

möjligheter att leva ett autentiskt liv som de inte insett tidigare. Eftersom det är Intet som 

förhindrar att de har en fast essens är det också Intet som gör att ungdomarna på nya sätt kan 

förstå framtida möjligheter och därigenom förstå sitt sätt att leva i det förflutna som bortslösat 

liv. Därför är det enligt Sartre inte någon mening med att förstå möjligheterna att omtolka 

tillvaron som att man slösat bort sitt liv utan snarare som att det är just det som möjliggör att 

människan hela tiden är fri att ge ny mening åt sin existens, vilket gör att hon ständigt 

kommer att uppleva sitt sätt att leva i det förflutna som bortslösat. Istället menar Sartre att 

ungdomarna bör förstå upplevelsen av att tidigare ha slösat bort sitt liv som vägledande mot 

ett autentiskt liv i framtiden. 

 

Framtiden 

Att lyssna till ropet från samvetet 

Ungdomarna förstår framtiden som en nystart med nya möjligheter, och det är enligt Sartre i 

mötet med andra som ungdomarna har möjligheten att upptäcka den fundamentala friheten, 

vilket öppnar upp för en möjlighet att förstå framtiden som just en nystart.  

   I mötet med personalen kan ungdomarna upptäcka sin fundamentala frihet, och i texterna 

går det att tolka att ungdomarna gör just detta när de väljer att ”vägra lyssna” eller säga ”fuck 

hjälp, jag har inte bett om det”. Alltså är det när personalen agerar utifrån en situation som 

ungdomarna inte förstår på ett likartat sätt eller när personalen uppfattar ungdomarna som 

något de själva inte identifierar sig som, som ungdomarna också upptäcker att deras 

fundamentala frihet gör att de inte kan tvingas att uppfatta sig själva eller situationen på det 

sätt som personalen vill. Det gör att det som Claezon (2004) förstår som att 

tvångsomhändertagna ungdomar gör motstånd i behandlingen snarare utifrån ett existentiellt 

perspektiv är ungdomarnas upptäckt och utnyttjande av sin fundamentala frihet.  

   Detta sätt att tolka ungdomarnas upptäckande av sin fundamentala frihet, genom att inte 

delta i behandling eller acceptera personalens förståelse av dem, gör att dessa handlingar 

också blir en möjlighet för ungdomarna att i sin vägran förstå att det är deras fundamentala 

frihet som gör det möjligt för dem att själva tolka sin framtid och de möjligheter som den 

innehåller. På det viset blir framtiden en nystart, när ungdomarna väljer att förstå den som det. 

Det gör att de kan tvingas att befinna sig på vissa platser, eller göra vissa saker och därmed 
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inte välja den fakticitet som deras livssituation utgörs av. Dock är de alltid ansvariga för hur 

denna fakticitet blir meningsfull och därmed hur de väljer att agera. Genom denna insikt blir 

det möjligt för ungdomarna att när som helst förstå sin framtid som innehållandes möjligheter. 

Dock bidrar institutionstillvarons fakticitet inte till att det är lätt för ungdomarna att inse detta, 

vilket jag tidigare diskuterat (sid. 42).  

   När ungdomarna förstår framtiden som en ny chans med nya möjligheter tolkar jag det som 

att ungdomarna har valt att förstå framtiden utifrån en vilja att leva ett autentiskt liv. De har 

enligt Heidegger lyssnat till det ”rop från samvetet” som manat dem att leva ett autentiskt liv 

baserat på deras egna val och värderingar. Sartre menar att ungdomarna när de beskriver att 

de upptäckt tillvarons möjligheter genom att de ”öppnat ögonen” har vaknat upp ur ett liv i 

Ond tro.  

   Att förstå sin framtid som en svår utmaning är enligt Sartre ett autentiskt sätt att förstå den 

då det är just framtidens osäkerhet som skiljer människans existens från tingens genom att 

tingen inte har möjligheter att existera på annat vis i framtiden jämfört med i nuet. Tingen är 

vad de är, medan människan genom Intet har möjlighet att existera och därmed träda fram 

som något som hon inte är. Att leva autentiskt är enligt både Heidegger och Sartre förknippat 

med en risk att inte lyckas nå de mål man strävar emot. Ett autentiskt liv innebär istället 

endast att hela tiden erkänna sin fundamentala frihet i en värld som bjuder motstånd. Det gör 

att framtiden ständigt riskerar att inte bli vad ungdomarna trott, men att det också är det som 

gör dem till människor. Det enda de kan veta om framtiden är att deras medvetande även då 

kommer att bestå av Intet vilket gör att de även då kommer ha en fundamental frihet att förstå 

sin situation och på så sätt vara fria att skapa en mening i tillvaron. 
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Sammanfattning 

Begränsad frihet 

Enligt min tolkning upplever ungdomarna sin existentiella tillvaro som att deras frihet är 

begränsad genom att de är fast i en påtvingad utsatthet och personlighet, samt av 

institutionslivets förutsättningar. Med hjälp av existentialismen har jag tolkat dessa 

upplevelser som att ungdomarna upplever ångest eftersom de ger en mening åt sin situation 

genom att förstå den som att de är hindrade från att leva ett autentiskt liv. De upplever även 

ångest av att förnimma Intet i form av förlorade möjligheter. De flyr Intet genom att 

identifiera sig själva fullt ut med sin aktuella situation och går in i olika roller som skapar 

mening, och kan därför sägas leva i Ond tro. 

Lidandet 

Enligt min tolkning upplever ungdomarna sin existentiella tillvaro som att lidandet är 

omfattande, hopplöst, ångerfullt, obegripligt och ofrånkomligt. Jag har med hjälp av 

existentialismen tolkat att den mening som lidandet får av ungdomarna till viss del är 

beroende av att de inte uppfattar Intet i tillvaron. Jag har tolkat att ungdomarna upplever sitt 

lidande genom att förstå det i hänvisning till olika fenomen i sin livsvärld och exemplifierat 

genom att visa hur de tolkar lidandet som omfattande i relation till framtiden som ett 

fenomen. Jag har också tolkat att ungdomarnas strävan efter ett autentiskt liv gör att de 

upplever ånger, vilket därför kan ses som ett konstruktivt lidande. 

Dolda sidor 

Enligt min tolkning upplever ungdomarna sin existentiella tillvaro som att de har dolda sidor 

genom att andra inte kan förstå deras förflutna och känslor. Jag har med hjälp av 

existentialismen tolkat upplevelsen av att ha dolda sidor beror på ungdomarnas upplevelse av 

den existentiella ensamheten som orsakas av människans oförmåga att fullt ut dela livsvärld 

med en annan människa. 

Relationer 

Enligt min tolkning upplever ungdomarnas sin existentiella tillvaro genom relationer som 

kraftgivande och riskfyllda. Jag har med hjälp av existentialismen tolkat deras upplevelse av 

relationer som kraftgivande vara beroende av att det är i relationer som ungdomarna upplever 

en möjlighet att leva ett autentiskt liv. Jag har också tolkat upplevelsen av relationer som 

riskfyllda vara en upplevelse av Intet i relationerna. 
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Förlorat liv 

Enligt min tolkning upplever ungdomarna sin existentiella tillvaro som ett förlorat liv genom 

att de har blivit fråntagna sitt eget liv, att de slösat bort det eller att den nuvarande tillvaron 

känns långsam. Jag har med hjälp av existentialismen tolkat deras upplevelse av att tillvaron 

känns långsam bidra till att de erfar en ångest inför döden, vilket de hanterar genom att förstå 

det som att deras liv blivit taget ifrån dem. Detta har jag tolkat som att de väljer att leva efter 

Das man. Ungdomarnas upplevelse av att de slösat bort sitt liv har jag tolkat bero på Intet, 

som har gjort det möjligt för dem att förstå sin situation på ett annorlunda sätt än i det 

förflutna, vilket gör att det kan förstås som en konstruktiv vägledning mot ett autentiskt liv. 

Framtiden 

Enligt min tolkning upplever ungdomarna sin existentiella tillvaro som en nystart med nya 

möjligheter och som en svår utmaning. Jag har med hjälp av existentialismen tolkat 

upplevelsen av framtiden som nystart med nya möjligheter som att ungdomarna har utnyttjat 

sin fundamentala frihet och lyssnat efter samvetets rop. Ungdomarnas upplevelse av 

framtiden som en svår utmaning har jag tolkat vara en autentisk förståelse av framtiden, då 

Intet gör att ungdomarnas framtida existens är oförutsägbar. 
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Diskussion 

Avgränsningar och framställning 

Jag ämnar i detta avsnitt diskutera möjligheter och risker med att tolka ungdomarnas 

förståelse av sin existentiella tillvaro med hjälp av existentialismen, där inte minst etiska 

hänsynstaganden spelar en viktig roll. Jag ska även ge exempel på hur existentialismen kan 

användas i det sociala arbetet. Jag har i detta avsnitt avvikit från tillvägagångssättet att utgå 

ifrån de meningsteman jag funnit i ungdomarnas texter, för att istället utgå ifrån 

existentialismens möjligheter och risker. Jag har dock ansträngt mig för att koppla 

diskussionen till min empiri så tydligt det går. Jag kommer diskutera hur de möjligheter och 

risker jag identifierar bekräftar eller avviker ifrån tidigare forskning, och i de fall jag är kritisk 

presenterar jag den som kritiken riktas mot lite mer utförligt.  

Den fundamentala frihetens risker 

Jag kommer senare i detta diskussionsavsnitt peka på flera olika möjligheter som 

existentialismens syn på människans fundamentala frihet öppnar upp för i socialt arbete. Dock 

vill jag inleda med att framhäva en risk med att utgå ifrån att ungdomar inom samhällsvården 

själva, utifrån deras fundamentala frihet, kan sägas vara ansvariga för hur att de upplever 

exempelvis ett lidande eller en begränsad frihet på olika sätt. Denna risk hör ihop med det 

som Arlebrink (2004), Egelund & Jacobsen (2009) och Palm (2003) redovisar; att 

tvångsvården ofta uppfattas som ett straff vilket riskerar att göra ett motivationsarbete eller 

behandling omöjlig. Den risk jag vill peka på blir tydlig i Severinssons (2010) studie där 

personalen använde en psykologisk diskurs som var individfokuserad och som förmedlade ett 

strafftänkande genom att ansvaret för en förändring lades fullt ut på ungdomen själv. Detta 

gjordes trots att orsaken till ungdomarnas placering förklarades med svårigheter i 

hemförhållandena vilket ledde till ”… att det blir de unga själva som får bära både sina egna 

och andras tillkortakommanden, vilket ger dem en tung börda som inverkar på deras fortsatta 

liv och de identitetskonstruktioner ungdomarna ser som möjliga.” (Severinsson, 2010:238). 

   Jag menar att det finns en risk att ignorera upplevelsen av samhällsvården som ett straff, 

samt att bidra till det individualiserande och skuldbeläggande som konstaterades i 

Severinssons (2010) studie genom att bara använda utvalda delar av existentialismen som en 

grund för det sociala arbetet. Trots att det delvis är vad jag har gjort i denna uppsats menar jag 

att det finns en risk med att endast ytligt bekanta sig med existentialismen genom att man då 

riskerar att fokuserar alltför mycket på individens fundamentala frihet och då skuldbelägga 
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individen och bortse från de strukturella och kontextuella delarna i ungdomarnas upplevelse 

av sin situation. Detta är något som inte talar för att existentialismen på ett enkelt sätt kan bli 

användbar inom socialt arbete. För att undvika att existentialismen bidrar till en syn där 

individen själv isolerad från sin omgivning är ansvarig för hur ett lidande eller friheten 

upplevs menar jag att en av de viktigaste delarna att förstå innan man tillämpar 

existentialismen i socialt arbete är synen på individen som bestående av Intet (Sartre) eller 

som den kanal som förstår varat (Heidegger). Jag menar att existentialismen förespråkar att 

individen i sig själv inte kan vara någon eller något, utan att vi som människor endast är en 

återspegling av vår omgivning och de relationer vi ingår i. Därför blir det omöjligt att på egen 

hand i isolering omskapa oss själva, utan det måste göras i världen, i relationer. Även inom 

den existentilla psykologin är synen på människan som en del av ett större sammanhang en 

viktig utgångspunkt (May, 2011; van Deurzen, 2003).  

Fenomenologiskt arbetssätt 

En möjlighet att arbeta med den fundamentala friheten i socialt arbete är att anamma 

Gadamers (1997) epistemologiska tankar om att människors förståelsehorisonter ska mötas, 

för att på så sätt förstå ungdomarnas upplevelser, snarare än att koncentrera arbetet på att 

utreda yttre omständigheter. Man kan då sägas övergå till ett fenomenologiskt arbetssätt som 

syftar till att förstå hur olika erfarenheter och upplevelser får en mening i klienternas 

livsvärld. Det blir då möjligt för socialarbetare att, som jag försökt göra i denna uppsats, 

undersöka vilket mening som ungdomarna ger sin frihet, lidande, relationer och framtid. I sin 

genomgång av teoretiska perspektiv inom socialt arbete anger Payne (2002:266) att en 

övergång till en fenomenologisk utgångspunkt när det gäller det sociala arbetets epistemologi 

är det som ett existentiellt perspektiv bäst kan bidra med till socialt arbete. Det 

fenomenologiska arbetssättet är även grundläggande inom den existentiella psykologin och 

flera forskare (Fratenali, 2008, Krill, 2011, Stretch, 1967, Thompson, 1992) menar att det 

sociala arbetet också kan bli mer klientorienterat och effektivt med hjälp av fenomenologin.  

   Ett sätt att arbeta stödjande utifrån en fenomenologisk grund skildras av Heidegger 

(1992a:161) genom hans beskrivning av de två sätt som människan kan stödja andra 

människor genom att visa omsorg. Heidegger beskriver den övertagande omsorgen som att en 

människa hoppar in och försöker lösa den andres problem utifrån sina egna tolkningar av 

situationen och tvingar därmed den andre att träda tillbaka. Krill (2011) menar att 

socialarbetare genom en övertagande omsorg riskerar att förhindra klientens möjlighet att leva 

ett autentiskt liv. För att undvika detta menar Heidegger att människan istället kan hysa 
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omsorg genom att gå före den andre där dennes existens i sin fakticitet sätts i centrum och 

man försöker hjälpa genom att öppna medvetandet för de livsmöjligheter som finns, och 

stödja en frigörelse att hjälpa sig själv (Heidegger, 1992a:161). Genom att förespråka att 

människan visar omsorg genom att gå före blir det tydligt hur Heideggers syn på hur man kan 

hjälpa en annan människa överensstämmer med ett empowerment-inriktat arbete. Jag 

förespråkar att socialarbetare utifrån ett fenomenologiskt arbetssätt går före genom att 

tillsammans med klienten utforska hur mening i en situation skapats i livsvärlden som ett svar 

på klientens tolkning av sin fakticitet och sedan stödjer klientens naturliga strävan att finna en 

ny meningsfull anpassning till sin fakticitet, och därmed en möjlighet att leva ett autentiskt 

liv. Detta kräver att socialarbetare till viss del vågar avstå ifrån att försöka lindra den ångest 

som väcks i klienters möte med existensens grundstrukturer och inte försöker lindra ångesten 

genom att försöka visa en övertagande omsorg. Alltså i mötet med det som jag tolkat att 

ungdomarna upplever som ett lidande och en begränsad frihet måste socialarbetare avstå ifrån 

handlingar som syftar till att få ungdomarna att hantera ångesten utifrån socialarbetarens 

tolkning av situationen. Istället ska det vara ungdomarnas strävan efter autenticitet som är 

vägledande, och socialarbetaren bör se sig som en medresenär som vägleder ungdomarna i 

denna strävan, som tar sin början utifrån ungdomens egen tolkning av situationen. Thompson 

(1992:181) för ett liknande resonemang när han beskriver att socialarbetare bör gå från 

”paternalism to partnership”. Detta överensstämmer också väl med den betoning på 

flexibilitet och öppenhet som May (2011:165–166) menar utmärker behandlingstekniken 

inom den existentiella psykologin.  

   Udo (2012) och Strang (2011) har dock visat att det är svårt för professionella att lyckas 

med att inte agera utifrån sina egna tolkningar, då att endast närvara när en klient upplever 

ångest inför existentiella frågor ofta frammanar obehag och stresskänslor. Även Leveille 

(2001) menar i sin utvärdering av ett boende för ungdomar som arbetade utifrån 

existentialismen att en strikt fenomenologisk utgångspunkt ledde till att behandlingen 

upplevdes som oförutsägbar och ostrukturerad. Detta resulterade i en ökad frustration och 

osäkerhet bland klienterna i utvärderingen. Också en alltför stor fokusering på att man inte 

skulle låta personalens egna tolkningar gå före ungdomarnas ledde till ett olyckligt 

negligerande av fasta behandlingsstrukturer där exempelvis formaliserade avslut på en 

behandling inte genomfördes då man resonerade att det medförde en förväntan på att ett 

avslut skulle tolkas på ett visst sätt.  
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En flexibel självbild genom acceptans 

Ett användande av existentialismen i det sociala arbetet medför en möjlighet att betrakta 

ungdomarnas medvetande som bestående av Intet, vilket också kan hjälpa socialarbetare att 

stödja ungdomarna att bygga upp en självbild som är flexibel och anpassningsbar. Att betrakta 

ungdomarnas självbild som ett Intet som hela tiden måste omskapas och omtolkas, menar jag 

minskar risken för det som tidigare forskning (Claezon, 2004, Severinsson, 2010 & 

Spånberger Weitz, 2011) tydligt pekat på som ett problem; att i behandlingssyfte tvinga in 

klienterna i olika, ofta negativt betonade, roller. Även i de texter jag tolkat identifierade 

ungdomarna bland annat sig själva som fast i påtvingade personligheter eftersom de blivit 

någon som de själva inte velat, vilket Sartre menar är att leva i Ond tro. Jag anser att ett 

arbetssätt baserat på Sartres syn på medvetandet kan undvika att bygga upp en fast och rigid 

identitet hos ungdomarna och istället sträva efter att bygga upp en flexibel självbild som 

klarar av att hantera tillvarons begränsningar. Därmed kan de undvika att i Ond tro förstå sig 

själv som att de är en ”Jävla SiS-unge”. Denna flexibla självbild löper mindre risk att 

krackelera när olika delar, även positiva, i tillvaron försvinner. Genom att fokusera på en 

flexibel självbild undviker man alltså att en ungdom som exempelvis baserar sin självbild på 

att man är ”drogfri” eller ”snäll” flyr undan ansvar genom att uppleva det som att man inte är 

sig själv när man tar droger eller slåss. Istället bör Sartres devis om att människan aldrig kan 

få en fast essens, utan omskapar sig genom att hela tiden göra olika val, vara vägledande. 

   Jag menar utifrån denna ståndpunkt att det som Ingrid Claezon, docent och 

universitetslektor i socialt arbete, argumenterar för; att Sartres frihetsbegrepp kan bidra till att 

hjälpa ungdomar inom barnavården att skifta fokus från riskfaktorer till styrkor och 

möjligheter (Claezon, 2004), snarare innebär en risk att bygga upp en självbild som Sartre 

skulle mena är att leva i Ond tro. Claezon baserar sin argumentation på forskning kring barn 

som klarat sig trots svåra omständigheter och menar att socialarbetare bäst kan hjälpa utsatta 

ungdomar genom att göra ”… en omstrukturering av individens liv där svåra upplevelser finns 

med, men de flyttas till ett perifert plan. Det är i stället individens förmågor och goda 

erfarenheter som lyfts fram och förstärks och som finns i centrum av den nya 

levnadsbeskrivningen.” (Claezon (2004:56). Denna argumentation menar jag riskerar att ta 

alltför lätt på betydelsen av att bygga upp en flexibel självbild och kan leda till att klienter 

uppfattar det som att man inte ska låtsas om sina begräsningar, vilket är dömt att leda till ett 

lidande i framtiden då tillvarons begränsningar enligt existentialismen kommer att göra sig 

påminda för eller senare. Jag tolkar Sartres åsikt vara att ungdomarna istället bör sträva efter 
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att bygga upp en självbild utifrån den fakticitet de finner sig i genom att acceptera tillvarons 

begränsningar istället för att flytta dem till ett perifert plan. Genom att acceptera sina egna 

begränsningar kan de bygga upp en flexibel självbild med både styrkor och svagheter vilket 

medför att ungdomarna kan förstå sig som individer som hela tiden kan välja att inte dricka 

eller slåss, men att de även när de gör det, är sig själva. De kan då också förstå att ett lidande i 

det förflutna är en del av det förflutna som de genom att acceptera lättare kan förstå som en 

del av dem själva som de är fria att ge en ny mening. Jag tolkar Sartres budskap vara att det är 

först när de bygger upp en självbild baserat på en acceptans av tillvarons begränsningar som 

de kan upptäcka sin fundamentala frihet, vilket inte är möjligt när de försöker undkomma sina 

begränsningar genom att flytta dem till ett perifert plan, vilket snarare kan sägas vara att leva i 

Ond tro. Även (Krill, 2011) betonar vikten av att klienters självbild inom socialt arbete bör ses 

som flexibla och ständigt omskapandes, och Miehls & Moffat (2000) argumenterar att även 

socialarbetare bör betrakta sig själva utifrån det som de kallar ett ”Reflexive Self” för att 

bättre kunna hantera klienters existentiella kriser. I Jeanneaus & Åsbring (2006) studie visade 

det sig att en utbildningsintervention, kring bl.a. Sartres tankar om att existensen föregår 

essensen, kunde bidra till att en mer positiv och accepterande självbild kunde skapas.   

   Ett möjligt sätt att arbeta utifrån en förståelse av en eftersträvansvärd självbild som flexibel 

är så som Thompson & Walsh (2010) beskriver att socialarbetare kan hjälpa traumatiserade 

ungdomar att skapa en identitet utifrån Sartres progressiva-regressiva-metod, vilket har klara 

likheter med det som brukar benämnas som narrativ metod (jmf: Larsson, Lilja & Sjöblom, 

2008). Thompson & Walsh (2010) menar att socialarbetare kan hjälpa barn att bearbeta 

barndomstrauma genom att använda sig av människans förmåga att konstruera berättelser 

genom insikten att de projekt vi använder för att ge mening åt situationer inte är givna utan 

skapade. Därför kan en socialarbetare hjälpa ett barn att bygga upp en självbild genom att 

bistå i skapandet av en berättelse som innesluter barnet, traumat, nuet och en meningsfull 

framtid. Detta hjälper till att bygga upp en känsla av ett jag som ett handlande subjekt i ett 

meningsfullt framtidsprojekt, där traumat är en del som accepteras och finns med.  

   Att arbeta för att bygga upp en flexibel självbild på detta sätt menar jag kräver att klienten 

har en förmåga att skapa en meningsfull berättelse, vilket säkert är svårt för många. Det kan 

även anses vara otillräckligt att förstå att man är sig själv även när man slåss eller dricker, om 

man i sin tillvaro gång efter gång inte klarar av att hindra sig själv från att just slåss eller 

dricka. Även Leveille (2001) menar i sin utvärdering att existentialismens fokus på en flexibel 

självbild inte fungerade bra i praktiken med ungdomar med en psykisk problematik då de 

tenderade att regrediera i sin moraliska utveckling när ingen klar vägledning gavs. Detta talar 
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för att det sätt att arbeta som Claezon (2004) förespråkar, med fokus på styrkor och tillgångar, 

är mer lämpligt för vissa klienter. Detta empowerment-orienterade arbetssätt har också kunnat 

visa på önskvärda resultat. Men även då man väljer detta arbetssätt menar jag att det är värt att 

reflektera över Sartres syn på identitet, och vad det innebär att leva i Ond tro. 

Relationer till personal 

Önskvärda relationer i ett behandlingsarbete mellan personal och klienter, utifrån ett 

existentiellt perspektiv, skapas när personal erbjuder sin närvaro för klienten men samtidigt 

respekterar Intet, för att inte riskera att kränka klientens fundamentala frihet (Jacobsen, 

2003:171–173). Björn Blom (1996), som vid tidpunkten var doktorand och nu är professor i 

socialt arbete, förespråkar utifrån Sartres filosofi att socialarbetare ska betrakta sina 

behandlingsrelationer som att de erbjuder sin förnimmelse av ungdomarna som ett sätt för 

ungdomarna att upptäcka sin fundamentala frihet. Blom menar att socialarbetare ska låta 

klienter få erfara sig själva som objekt och i sitt motstånd mot att uppfattas som objekt också 

upptäcka sin fundamentala frihet, vilket öppnar upp för möjligheter att resonera kring frihet 

och val. Jag har tolkat att detta sker även i mina texter, då ungdomarna inte accepterar 

personalens förståelse av sig själva eller situationen, och därmed kan upptäcka sina 

möjligheter att förstå framtiden som en nystart. Trots att jag håller med Blom om att detta är 

ett möjligt sätt att arbeta på som kan resultera i konstruktiva samtal, menar jag samtidigt att 

han tar alltför lätt på den konsekvens som mötet med personalen för med sig för de 

institutionsplacerade ungdomarna i form av upplevelsen av den existentiella ensamheten, då 

han inte nämner den konsekvensen överhuvudtaget. Då Blom (1996:274) menar att hans 

arbetssätt är användbart just i arbetet med institutionsplacerade ungdomar blir det extra 

olyckligt eftersom Landau et. al (2004) kunnat visa att upplevelsen av den existentiella 

ensamheten förstärks när personer är isolerade och ensamma vilket institutionsplacerade 

ungdomar ofta upplever sig vara (Sallnäs, 2000). Jag har tolkat att den existentiella 

ensamheten är närvarande hos ungdomarna som skrivit de texter jag tolkat som en känsla av 

ett dolt jag, vilket jag därför menar socialarbetare bör ta hänsyn till i sitt arbete. Insikten att 

människan alltid är existentiellt ensam, trots att tillvaron ges en mening utifrån relationer, är 

en insikt som kan skapa ångest, både för socialarbetare och för klienter. Då det, som jag 

tidigare beskrivit, inte är önskvärt med en övertagande omsorg, bör socialarbetare sträva efter 

att få ungdomarna att stå ut med denna insikt istället för att hantera den utifrån 

socialarbetarnas tolkning. Ett möjligt sätt att stödja ungdomarna kan vara att arbeta på det sätt 

som Nyström (2003) förespråkar. Hon menar att personal först måste erkänna människans 
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ångest inför den existentiella ensamheten för att sedan stödja klienterna i denna upplevelse 

genom att visa uppskattning för de kvaliteter som klienter upplever som sina egna autentiska 

kvaliteteter. Detta kan göras genom att en socialarbetare då och då vågar träda ur sin yrkesroll 

och agerar utifrån klientens förståelse av tillvaron istället för att endast följa regler och rutiner. 

Detta ger klienten en känsla av samhörighet vilket kan lindra känslan av en existentiell 

ensamhet. Detta stöds också av den experimentella forskning som visat att ett gemensamt 

erfarande ger människan lindring i upplevelsen av den existentiella ensamheten (Landau et.al, 

2004).  

Relationer till andra  

Ungdomarna i min undersökning upplevde sina relationer som kraftgivande och Spånberger 

Weitz (2011) och Lagerlöf (2012) menar att socialarbetare fäster alltför liten vikt till den 

betydelse som relationer till personer utanför institutionerna har för ungdomar inom 

samhällsvården. Boss (1994:109), som utgår från Heideggers tankar kring att människan alltid 

förhåller sig till sina relationer, menar att både läkarvetenskapen och sociologin”… needs to 

see this primary togetherness of human beings…” för att bättre kunna hjälpa människor. Jag 

anser att en möjlighet med ett existentiellt perspektiv inom socialt arbete är att man då förstår 

ungdomars relationer som ständigt närvarande i deras livsvärld. Genom att utgå ifrån att 

tillvaron ständigt är en vara-med-andra-tillvaro kan socialarbetare undvika att betrakta 

relationer som något som inte påverkar ungdomarnas existens på institutioner och istället 

basera sitt arbete utifrån en förståelse för att ungdomarna endast har möjlighet att leva ett 

autentiskt liv just i sina relationer. För att kunna arbeta med klienters relationer, som ofta kan 

vara destruktiva och själva orsaken till ett omhändertagande, menar jag att Kominkiewicz 

(2006) förslag att låta klienter skriva dagliga anteckningar som sedan används för att 

medvetandegöra att förståelsen av relationer, och sorger förknippade med dessa, är skapade i 

livsvärlden, är ett möjligt arbetssätt. Även Lantz (2004) tankar kring att autenticitets-

begreppet inom existentialismen med fördel kan användas för att arbeta med klienters 

relationer bl.a. i familjeterapi, är värda att utforska. Utgångspunkten är att relationer inte 

behöver vara problemfria, men att en vilja att arbeta med relationerna kan göra att man 

upptäcker en ny mening med dem, och därför också upplever dem som mer autentiska.  

Ett oklart fokus på framtiden  

Jag menar att en möjlighet med att arbeta utifrån existentialismen är att socialarbetare inte 

riskerar att förmedla en bild av ungdomarnas förflutna som determinerande då synen på det 
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förflutna inom existentialismen är att det kan ha likheter med ungdomarnas nuvarande 

fakticitet, men att meningen i det förflutna inte har ett kausalt samband med meningen i nuet 

(Jacobsen, 2003). Istället för att riskera att bekräfta ungdomarnas känslor av att vara fast i en 

påtvingad utsatthet, eller att det omfattande lidandet i deras liv skapar en känsla av 

ofrånkomlighet och hopplöshet, kan socialarbetare utgå ifrån att det är ungdomen själv som 

väljer att koppla samman den mening man ger det förflutna med meningen i den nuvarande 

situationen i sin livsvärld. Genom denna utgångspunkt hamnar fokus automatiskt på 

framtidens möjligheter eftersom det existentiella perspektivet menar att ungdomarna tolkar 

sin situation utifrån sina projekt som är framåtriktade. Detta gör att likheterna mellan ett 

existentiellt perspektiv och det salutogena förhållningssättet blir tydliga. Denna utgångspunkt 

anammas även inom den existentiella psykologin där den utgör en viktig skiljelinje gentemot 

Freuds teorier om det förflutna som omedvetet determinerande (ibid.).   

   Den kritik som riktats mot Sartre kring att han inte ger människan någon klar riktning i sitt 

verk ”Varat och Intet” kan även sägas utgöra en risk i användningen av Sartres teorier i socialt 

arbete. Kritiken går i korta drag ut på att Sartre inte tillräckligt tydligt redogör varför 

människan ska sträva efter frihet, då människan redan innehar en fundamental frihet. Alltså, 

varför ska fången sträva efter att komma ut, när han i Sartres mening ändå alltid har en 

fundamental frihet? Sartre själv hanterade kritiken genom att alltmer argumentera för att 

människan bör sträva mot att kollektivt kämpa för en större frihet för alla, och sammanfogade 

därmed sin existentialism med marxismen (Österberg, 1993). Thompson (1992:151–169) 

menar att socialarbetare bör ta efter Sartre och alltid se sig själva som till viss del politiska 

aktörer som bör få klienter att sträva efter att uppnå en större politisk frihet. I relation till mina 

tolkningar av ungdomarnas texter, där jag bl.a. tolkat det som att framtiden förstås som 

riskfylld blir frågan; varför ska de då leva i riktning mot framtiden när de riskerar att förlora 

kampen? Jag menar att existentialismens förespråkande av att människan endast bör sträva 

efter en autentisk tillvaro medför just denna risk för att inte ange en önskvärd riktning för 

klienter, vilket även Payne (2002:266) betonar som ett problem. Detta behöver ett existentiellt 

socialt arbete ständigt hantera, inte minst i tider då evidenskraven ökar. En risk är alltså att ett 

existentiellt socialt arbete, med sin fenomenologiska utgångspunkt, riskerar att bli godtyckligt 

och sakna inriktning. Ett arbetssätt som jag vill framföra som ett möjligt sätt att undvika detta 

och istället konkretisera det existentiella sociala arbetets autenticitetssträvan är att 

socialarbetare erkänner Heideggers förespråkande av att en Vara-mot-döden-tillvaro leder till 

en känsla av autenticitet. Socialarbetare kan då också välja att använda de empiriska bevis 

som ligger till grund för ”Terror Management Theory” (TTM) som talar för att personer som 
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påminns om sin egen dödlighet, tenderar att agera för att hantera den ångest de då erfar 

(Greenberg. et. al, 2004). Utifrån de slutsatser som Campbell et. al (2004) gjort kring hur 

TTM kan användas i ett behandlingsarbete menar jag att socialarbetare kan överväga att på ett 

varsamt sätt föra in döden i samtal kring framtiden med samhällsvårdade ungdomar genom att 

resonera med dem om livets ändlighet. På så sätt uppmuntras ungdomarna att självmant 

bekräfta sin världsbild och resonera kring vad ett autentiskt liv innebär för just dem, utifrån 

deras egen fakticitet. Genom att på detta sätt föra in döden i samtalet medvetandegörs 

ungdomarna om det absurda i att låta sina val styras av Das man, och får en möjlighet att 

upptäcka mål och värden som är deras egna och autentiska. Denna strategi anser jag också 

vara möjlig att använda när ungdomarna upplever det som att de förlorat sitt liv genom 

tillvarons långsamhet, eller att de fått sitt liv taget ifrån sig. Detta måste självklart göras med 

stor försiktighet, men utgångspunkten inom existentialismen är att döden har en potential att 

hjälpa människan att förstå att ett autentiskt liv måste baseras på människans egen vilja, och 

att det inte behöver vara ledsamt eller destruktivt att prata om döden, utan tvärtom något 

konstruktivt. I samband med detta blir det även användbart att använda sig av Åkerbergs 

(1987) slutsatser om att kreativt skapande är ett vanligt och användbart sätt för ungdomar att 

förvandla destruktiv ångest till något konstruktivt, vilket jag menar att socialt arbete med 

ungdomar bör ta hänsyn till. De böcker som jag tolkat i denna uppsats ser jag som ett utmärkt 

exempel på just detta. 

Avslutande helhetssyn 

Genom arbetet med denna uppsats har jag insett att existentialismens omfattande teorier kring 

existentiella grundstrukturer innesluter redan använda metoder och teorier i socialt arbete som 

exempelvis narrativ metod, salutogent tänkande, empowerment, och ger dem ett övergripande 

teoretiskt ramverk. Jag är därför benängen att hålla med Thompson (2010:173–174) i att 

existentialismens främsta bidrag till socialt arbete kan anses vara som ”… an overall 

framework of understanding that enables us to link together ideas and insights from different 

theoretical sources and traditions in ways that provides a positive foundation for theorizing 

practice”. Jag har dock också blivit medveten om att det krävs många timmars slit för att 

verkligen kunna förstå dessa skrifters innebörd, och därmed kunna omvandla dem till 

användbara behandlingsverktyg. Inför framtida undersökningar föreslår jag att det 

mätinstrument som WHO tagit fram och som Mellder (2011) använt, och de 

utbildningsinterventioner som Jeanneau & Åsbring (2006) och Udo (2012) genomfört, prövas 

inom socialt arbete, exempelvis på en institution eller bland personal på ett socialkontor.  
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Bilaga 

Bilaga: 

Hej!  

Nu kör vi igång med nästa skrivarsatsning. Redan från och med den 1 december går det bra att skicka 

in bidrag till SiS unga berättar 2013. Fredagen den 15 mars 2013 är sista dagen vi tar emot 

ungdomarnas texter. 

Ordet är fritt, liksom formen. Dikter, noveller, korta historier och sångtexter – alla är lika välkomna så 

länge de följer nedanstående regler 

 Bidragen ska vara skrivna av ungdomarna själva. Texterna ska ha kommit  

till inom ramen för institutionens skolverksamhet.  

 Ett bidrag per deltagare är vad som gäller. Att skicka in fler hjälper inte.  

Det är bara ett bidrag som deltar.  

 Ungdomarna får skriva under pseudonym, men både för- och efternamn  

Måste bifogas. Det ska tydligt framgå vem som har skrivit vilken text.   

 Texterna får vara maximalt två A4-:or långa.  

 Bidragen får inte ha kränkande innehåll. Texter med för grovt språk riskerar  

att inte komma med i boken.   

 Texterna ska skickas in av lärare eller motsvarande. 

 Bidragen ska skickas till e-postadressen registrator@stat-inst.se senast  
den 15 mars. 

 

Om du har frågor om skrivarsatsningen är du välkommen att höra av dig till mig. 

Med vänlig hälsning 
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