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Förord 

I augusti 2003 blev jag volontär på Convictus daghärbärge Bryggan City. Under
ganska lång tid tillbringade jag en dag varannan vecka på enheten. Under tiden
fördes diskussioner inom Convictus och med Mobilisering mot narkotika (MOB)
om att genomföra en studie för att kartlägga vilka som kommer till daghärbärget.
Diskussionerna utmynnade i denna ettåriga studie som genomförts på SoRAD
(Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning), Stockholms univer-
sitet, finansierad av MOB.

Det är många personer som varit involverade i studiens genomförande. Jag vill 
tacka MOB för finansiering av studien och Claes Heijbel, ordförande för Föreningen
Convictus, för att jag tillfrågades om intresse att planera och genomföra studien.
Ett tack riktas också till personalen på Convictus Bryggan City för hjälp på plats.

Det är flera personer som arbetat med datainsamlingarna. Utan er hade det inte
blivit något datamaterial. Jag vill därför tacka Fabian Sjö, en räddare i nöden, för all
hjälp med både den kvantitativa och den kvalitativa delen, samt Anita Erdös, Marco
Napoleoni och Tove Swahn för gott intervjuarbete i den kvantitativa delen.

Jag vill också tacka Robin Room, Sharon Rødner, Klara Selin och Maria Abrahamsson
på SoRAD för goda kommentarer på studiens upplägg, genomförande och på denna
rapport.

Slutligen vill jag också rikta ett stort tack till alla gäster på Convictus Bryggan
City som deltagit i studien.Tack för att ni så tålmodigt svarat på våra frågor. Jag
hoppas att ni ska kunna få nytta av resultaten.

Stockholm, november 2006

Jessica Storbjörk
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1. Inledning

Hemlöshet i betydelsen att vara utan bostad är ingen ny företeelse i Sverige. Där-
emot är själva begreppet hemlös och hemlöshet av ett senare datum och hör sam-
man med 1900-talets historia. Exempelvis så var det i Stockholm under 1500-talet
vanligt med tiggare och lösdrivare, vilket kommunerna försökte motverka genom
olika förbud. I mitten av 1700-talet övergick förbudstanken till uppfattningen om
att varje socken var skyldig att underhålla sina fattiga. I mitten av 1800-talet domi-
nerade föreställningen om att de hemlösa var moraliskt farliga eftersom de ansågs
ägna sig åt kriminalitet, fylleri och olydnad. De betraktades som en ekonomisk last
och ett hot mot samhällets grundvalar. Urbaniseringen medförde ökad bostadsbrist 
i städerna vilket gjorde att nya och ”ordentligare” grupper blev hemlösa. I början av
1900-talet tillkom en lag enligt vilken fattigvården kom att betraktas som en med-
borgerlig rättighet, förutsatt att den fattige inte kunde betraktas som en lösdrivare
eller vars behov berodde på starka drycker. Bostadslösheten ökade under 1950-talet
som en följd av inflyttning, vilket avsågs att lösas genom ”miljonprogrammet” som
sjösattes 1965. En miljon bostäder skulle byggas under en 10-års period. Den ökade
tillgången till bostäder kombinerat med att samhället avsatte resurser till att hjälpa
hemlösa bidrog till att situationen förbättrades. I slutet av 1980-talet, och accelere-
rat av den ekonomiska krisen och avregleringen av bostadsmarknaden i början av
1990-talet, kom återigen rapporter om att det fanns grupper som levde i samhällets
utkant och att denna grupp blev större (Runquist, 2000; SOU 2000:14).

Trots hemlöshetens långa historia med skiftande samhälleliga reaktioner har hem-
lösheten och forskning kring hemlöshet haft en svag ställning i Sverige (Swärd &
Runquist, 2000). Hemlöshetsfrågan har emellertid under senare delen av 1990-
talet, till följd av de försämrade förhållandena, ägnats större uppmärksamhet (se
bl.a. SOU 2000:14).

Hemlöshet har således betraktats på olika sätt. Hemlöshetsbegreppet och synen
på hemlöshetens orsaker (vanligtvis individ- eller strukturinriktade) är på intet sätt
givna (Runquist & Swärd, 2000). Ingrid Sahlin visar att bostadslöshetsdefinitionerna
kan grupperas i två huvudkategorier. Asocialitetsrelaterade definitioner utgår från
individuella aspekter (avvikande livsstil, missbruk, kriminalitet och psykisk stör-
ning). Utgående från dessa definitioner betraktas bostadslöshet som utstötthet från
samhället och karaktäriseras av frånvaro av nära sociala relationer. Bostadsrelaterade
definitioner, å andra sidan, fokuserar på olika typer av boendesituationer och lägger
vikt vid avsaknad av egen bostad. Dessa två typer av definitioner representerar olika
perspektiv och grundantaganden och ger olika bilder av hemlösheten. Asocialitets-
definitionen kan kopplas samman med begrepp som avvikelse, delkultur, bristande
social anknytning och härbärgesgäst, medan den bostadsrelaterade definitionen hör
samman med begrepp som avsaknad av eget boende, bostadssökande, kötider mm.
(ref. i SOU 2000:14, s. 71–73).

Den aktuella studien kan placeras i den första av de två huvuddefinitionerna. Det
bör således påpekas att den grupp av hemlösa som här studeras inte är representativ
för den stora gruppen hemlösa i Sverige (jfr Socialstyrelsen, 2006; SOU 2000:14). I
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jämförelse med studier av till exempel vräkta personer (se t.ex. Flyghed, 2000) till-
hör de här studerade individerna en grupp av mer marginaliserade hemlösa.

1.1. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka vilka individer, samt hur många, som
besöker frivilligorganisationen Convictus’ daghärbärge Bryggan City, på Blekholms-
gatan 2 vid Stockholm Central.Vidare avses att få en bättre förståelse för individer-
nas nätverk, såväl kontakter med myndigheter som med familj och vänner, samt hur
de upplever kontakterna med de olika aktörerna. Särskild fokus läggs vid frivillig-
organisationers roll, då dessa förefaller möta utsatta individer som inte längre har
kontakt med det offentliga vårdsystemet.

Specifika frågeställningar är: Hur ser gruppen ut vad gäller kön, ålder, boende-
situation och alkohol- och drogproblematik? Hur omfattande kontakter har gästerna
med andra hemlösa, alkohol- och droganvändare, familj, frivilligorganisationer och
formella vårdgivare, samt polis och rättsväsende? Hur upplever gästerna kontakterna
med de olika aktörerna och instanserna? Varför söker sig utsatta grupper till frivillig-
organisationer i stället för till det offentliga vårdsystemet? Har frivilligorganisationen
en kompletterande eller ersättande roll? 

Studien och rapporten är indelad i två delar. I Del I genomfördes en kartläggning
av gästerna. I Del II gjordes mer djuplodande intervjuer med ett antal gäster om
deras nätverk och syn på olika samhällsinstanser.

1.2. Hemlöshet och hjälpinstanser

Hemlöshet och missbruk i Sverige
Det har i Sverige gjorts flera kartläggningar över antalet hemlösa. År 1999 beräkna-
des det finnas ca 8500 hemlösa (Socialstyrelsen, 1993 & 2000). Den tredje och
senaste kartläggningen av Socialstyrelsen för år 2005 visar att hemlösheten har ökat
sen 1999 (Socialstyrelsen 2006). Enligt mätningen som använde sig av en bredare
definition än tidigare1, var 17800 personer hemlösa under vecka 17 år 2005. Upp-
skattningen är att detta är 2000–3000 fler än år 1999. Hemlöshetsproblemet är
störst i Stockholm, Göteborg och Malmö.Andelen uteliggare eller tillfälligt härbär-
gesboende utgör ca 20 procent (3600 personer) och har inte förändrats nämnvärt
sedan 1999. Cirka 37 procent (8400) bodde på någon social institution eller stöd-
boenden och saknar bostad vid utskrivning och 26 procent (4700) bor ofrivilligt hos

1 Hemlöshet har av Socialstyrelsen tidigare (1993, 2000) och FoU-enheten i Stockholm definierats som: ”En
person är hemlös som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhål-
lande samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. Till hemlösa räknas också de som bor på
institution eller härbärge och som inte har någon ordnad bostad vid utskrivning.” I Socialstyrelsens (2006) kart-
läggning 2005 användes en bredare definition: 1) uteliggare eller härbärgesboende (kvinnojour, akutboende,
hotell, camping eller vandrarhem), 2) institutionsplacerad utan planerat boende vid utskrivning inom tre måna-
der (kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende, HVB-hem eller SiS-institution, 3) institutionspla-
cerad som inte planeras skrivas ut inom tre månader utan bostad (ny kategori 2005), 4) osäkra boendeförhållan-
den (kontraktslös, hos anhöriga eller bekanta, tillfälligt inneboende eller andrahandskontrakt kortare än tre
månader.
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släkt, vänner eller på annat sätt utan kontrakt eller med andrahandskontrakt kortare
än tre månader. Det är oklart hur de resterande 1100 personernas situation ser ut.

Tre fjärdedelar av de hemlösa är män och de flesta är födda i Sverige, men perso-
ner med utländsk bakgrund är överrepresenterade (26 procent är födda utomlands
jämfört med 12 procent i befolkningen). Medelåldern bland de hemlösa är 41 år. Få
har arbete eller löneinkomst och många är beroende av försörjningsstöd. En stor
andel har missbruksproblem, 62 procent, respektive psykiska problem, 40 procent.
Kvinnorna är yngre och har varit hemlösa under kortare tid. Kvinnorna uppges ofta-
re ha psykiska problem medan männen oftare har missbruksproblem. En majoritet,
tre fjärdedelar, hade fått någon form av boendeinsats, närmare hälften hade fått
minst en insats på grund av missbruk och en dryg tredjedel hade fått insatser mot
psykiska problem.

Sedan 1993 har kartläggningar gjorts i Stockholms stad, av socialtjänstens Forsk-
nings- och utvecklingsenhet, FoU-enheten, över antalet hemlösa. Under 1990-talet
fanns det i Stockholm ca 3000 hemlösa personer (enligt den tidigare definitionen).
Av dessa hade cirka tre fjärdedelar missbruksproblem (Finne, 2003).

År 1998 fanns det, enligt den s.k. MAX-studien, ca 26.000 tunga narkomaner2 i
Sverige. Utgående ifrån deras beräkningar över den förväntade ökningen borde det
idag finnas omkring 30.000 tunga narkomaner. Gruppen har också blivit alltmer
marginaliserad med svagare förankring på arbets- och bostadsmarknaden (Lander
m.fl., 2002; Olsson m.fl., 2001).

Den offentliga sektorn och missbrukarvården
Den svenska välfärdsstaten är omfattande och inkluderande, med stor statlig inbland-
ning och offentlig sektor. Sverige har också, i en internationell jämförelse, en ovan-
ligt betydande social- och missbrukarvård. Under det senaste decenniet har emeller-
tid nedskärningar gjorts, både vad gäller vårdplatser och ekonomiska resurser som
satsas på missbrukarvården (se bl.a. Halldin, 2000; SOU 2004:3, s. 86–94).Vården
har byggt på två huvudpelare: kommunerna och landstingen. Kraven på en bättre
samordning av vården har varit återkommande, ända sedan missbrukarvården fick
behandlingsambitioner (se bl.a. Socialstyrelsen, 1978; SOU 1994:27). I effektivi-
tetens och specialiseringens namn har man försökt skapa fungerande vårdkedjor
med olika huvudmän: stat, kommun, frivilligorganisationer, kyrkor, aktiebolag och
privata företagare.

Under de senaste decennierna har vården ytterligare differentierats med nya
utmaningar för samordningen. Den kommunala missbrukarvården och också lands-
tingsvården har rört sig alltmer i riktning mot ett köp-sälj system, där olika icke-
offentliga vårdgivare fått en större roll och den ekonomiska styrningen blivit starka-
re. Det är fortfarande oklart hur detta påverkat relationerna mellan vårdgivare och
klienter (se bl.a. Stenius, 1999; Stenius & Storbjörk, 2003; Halldin, 2002).Av samt-
liga behandlingsenheter för missbrukare i landet år 2001 drevs 23 procent av privat
företag eller privatperson, 13 procent av ideell organisation eller stiftelse och resten
av olika offentliga huvudmän (Holmberg, 2001). I detta alltmer diversifierade vård-
systemet kan ansvars- och rollfördelningen kompliceras. I Socialstyrelsens kartlägg-
ning över antalet hemlösa från 2002 fastslogs också att samordningen kring de hem-

2 Definierat som injektionsbruk under det senaste året, eller dagligt eller så gott som dagligt droganvändande
under de senaste fyra veckorna.



lösa var bristfällig. Flertalet hemlösa var bara kända hos en myndighet, och ofta inte
av socialtjänsten.Vissa frivilligorganisationer har under senare tid hävdat att den
offentliga vårdens otillräcklighet gett dem en ny, viktigare roll, ersättande och inte
bara kompletterande (se bl.a. Dagens nyheter, 2003-11-10; Socialstyrelsen, 2002).
Dessa frågor har bland annat uppmärksammats i Mobilisering mot narkotikas (MOB)
agenda för en effektivare narkotikabekämpning (MOB 2004). I rapporten förslås att
en vårdgaranti införs för personer med ett narkotikaberoende.Vidare framhålls att
gemensamma riktlinjer för olika vårdgivare kan förbättra vården, som även bör
individanpassas mer.

Ett uppmärksammat problem har varit huruvida den omfattande vården svarar
mot samtliga klientgruppers behov. Brott i vårdkedjan kan bero på att klienterna är
missnöjda med den vård de får eller att den av olika skäl inte är tillgänglig för alla
grupper som behöver vård. Det finns vissa tecken på att särskilt utsatta grupper
riskerar att hamna utanför det egentliga behandlingssystemet (se bl.a. Oscarsson,
2000). En dansk studie av Margareta Järvinen (2002) visar att vården i stort sett är
obefintlig för personer med långvariga missbruksproblem. Hon menar att miss-
brukarvården präglas av en selektionsprocess enligt vilken klienter bedöms som
antingen värda att satsa resurser på, eller som för gamla eller med för svåra problem
för att satsas på. Svensson och Kristiansen (2004) menar att man i Sverige kan se ett
paradigmskifte inom socialtjänsten. Den offensiva narkomanvården, då socialtjänsten
var pådrivare för vård, har ersatts med en defensiv vård, enligt vilken det är klienterna
som måste övertyga socialtjänsten om att de är motiverade till vård. I studien ”Kvin-
nor och män i svensk missbruksbehandling” (se Room m.fl., 2003) har man också
funnit att en majoritet av personalen inom beroendevården i Stockholms län inte
anser att personer med tunga missbruksproblem får den vård de behöver. De anser
inte heller att denna grupp ska prioriteras (Palm, 2006). Det finns å andra sidan mar-
ginaliserade grupper som har ett problematiskt stort antal olika kontakter med det
professionella hjälpsystemet (se bl.a. Fondén & Leiknes, 2003; Skårner, 2001).

Några studier fokuserar på hinder att söka vård eller omvänt vad som motiverar
till vårdsökande (Cunningham et al., 1993; Cunningham et al., 1994; Storbjörk,
2003b; Storbjörk, 2006). Bland orsaker till att individer med alkohol- och drog-
problem inte söker vård finns en negativ syn på vården. Många söker hjälp först när
de negativa konsekvenserna blir påtagliga eller till följd av yttre påtryckningar, samt
kommer för att få praktisk hjälp i sitt liv (Storbjörk, 2006). Studier visar också på
att vårdens ”Byråkrati och narkomani går inte ihop…” (Svensson & Kristiansen,
2004), dvs. att de krav som ställs inom vården är svåra att leva upp till som narko-
man eller hemlös (se också Beijer, 2004).

När den offentliga sektorns insatser inte räcker till
För utsatta grupper är insatserna ofta fragmenterade och ineffektiva (se bl.a. Svensson
& Kristiansen, 2004). I en uppföljning av utsatta hemlösa män i Stockholm framkom
att insatserna riktade till denna grupp oftast var episodiska och dåligt anpassade efter
deras behov (Beijer, 2004). Studien visade att männen fått många insatser under fem
år, men pga. deras problematik, deras nätverk bestående av andra hemlösa, och pga.
bristfälligt hållbara vård- och boendeinsatser hade det inte skett någon förbättring
under uppföljningstiden. För flertalet hade livssituationen försämrats. Beijer fastslår
att det strukturella hjälpsystemet inte har varit till någon hjälp för denna grupp i den
mening att systemet kunnat bidra till att förbättra deras livssituation. En viktig fråga
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relaterad till detta är tillgången till bostäder. En vräkning leder lätt till vidare margina-
lisering och en hemlös missbrukare förutsätts oftast vara drogfri innan han eller hon
har ”rätt” till en lägenhet (Nilsson & Flyghed, 2004; Sahlin 2000).

Uppgifter från dem som arbetar på ”fältet” i Stockholm tyder på att det bland
besökarna på frivilligorganisationernas verksamheter för hemlösa och för missbru-
kare finns en grupp som inte har någon kontakt med samhällets offentliga hjälp-
system (Stockholms stadsmission, 2004a & b). Claes Heijbel (2004) menar att det
finns de som, trots sin utsatthet, hellre går till frivilligorganisationer än till ställen
där den professionella hjälpen finns. Det finns idag, i Sverige, inga kartläggningar
som på ett tillfredsställande sätt visar vilka som besöker frivilligorganisationers verk-
samheter för hemlösa och personer med missbruksproblem. Det finns luckor i kun-
skaperna om deras antal, bakgrund, problematik, resurser och behov, samt kontakter
med det omgivande vårdsystemet. Hur denna grupp ser ut och förändras över tid är
av vikt för att förstå och förbättra det övriga vårdsystemet. Dessa individer befinner
sig oftast längst ner i systemet och deras erfarenheter ger en inblick i hur vården
fungerar eller inte fungerar för samhällets utsatta grupper. Utgående ifrån deras
uppfattningar och problem kan samhällets insatser utformas till att bättre ta hänsyn
till hur individerna ser på sin situation.

1.3. Frivilligorganisationers roll

Frivilligorganisationer har sedan 1800-talet varit verksamma och avsett att hjälpa hem-
lösa. Deras roll för de hemlösa betraktas ofta som oproblematisk. Massmedia, politiker,
forskare och framför allt frivilligorganisationerna själva, presenterar frivilligorganisatio-
ner som goda hjälpare. De presenteras ofta som ett komplement till den offentliga sek-
torn, vilka kan nå personer som inte (längre) vill ha kontakt med myndigheter. Frivillig-
organisationer utgör också ett mellanled och fungerar som medlare mellan hemlösa
och myndigheter. En mörkare bild som ibland hävdas är att frivilligorganisationer
möjliggör för den offentliga sektorn att dra sig tillbaka genom att de tar ansvar för de
individer som fallit utanför det offentliga hjälpsystemet (Nordfeldt, 2000).

Marie Nordfeldt (2000) problematiserar den oftast positiva och onyanserade bil-
den av frivilligorganisationer som goda hjälpare. I en jämförelse mellan Stockholm
och Göteborg framkommer att frivilligsektorn i Stockholm i lägre grad har införli-
vats med den offentliga sektorn. Hon menar vidare att frivilligsektorns förändrade
finansieringsformer (kortare ramavtal, minskade offentliga medel och större behov
av egengenererande medel samt gåvor) ökar kommunernas möjligheter att vältra
över delar av kostnaderna för offentliga tjänster till frivilligsektorn. ”En otydlig
ansvarsfördelning mellan aktörer inom den offentliga sektorn – mellan landstinget
och kommunen och inom kommunen mellan stadsdelarna och kommunövergripan-
de verksamhet, har skapat behov av organisationer som riktar sina verksamheter
mot de nischer som uppkommer när individer ’faller mellan stolarna’.Att profilera
en nisch är också effektivt ur marknadsföringssynpunkt och ger de frivilliga organi-
sationerna större möjlighet till alternativ finansiering” (Nordfeldt, 2000:163f). Under
dessa förutsättningar är det viktigt för en frivilligorganisation, som Convictus, att
kunna visa vilket arbete de utför för att således kunna hävda sig i konkurrensen om
ekonomiska medel.
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1.4. Convictus och Bryggan City 3

Föreningen Convictus utgör, tillsammans med Stadsmissionen och Frälsningsarmén,
en av de tre största frivilligorganisationerna som arbetar med hemlösa i Stockholm.
Convictus bildades i mitten av 1980-talet och är en ideell partipolitiskt och religiöst
obunden förening.

Vid Stockholm Central i Stockholm, på Blekholmsgatan 2, driver Convictus
Bryggan City, som är ett daghärbärge för hemlösa, HIV-positiva och drogmissbru-
kare. Bryggan City kräver inte drogfrihet av gästerna

4
. Däremot accepteras inte

droganvändning på plats. På Bryggan City erbjuds gästerna gemenskap, mat, en
sovstund, samt möjlighet att få rena kläder och duscha.

Arbetet inom föreningen bygger, enligt föreningens ordförande Claes Heijbel
(2004), på medmänsklighet och medvetenhet. Convictus arbetar på gatunivå och
når de mest utsatta – tiggare, uteliggare och personer med psykisk ohälsa. Individen
välkomnas som han eller hon är och bemötandet anses vara mycket viktigt. I det
ingår också att lära känna den hemlöse på ett personligt plan för att därigenom lägga
grunden till en förändring. Convictus ”ambition är att medverka till att de (hemlö-
sa) kommer in i processer som leder till positiva förändringar är självklart. Det bör-
jar med att vi lär känna våra gäster på ett individuell plan som människor. Därefter
anstränger vi oss mycket för att länka in dem i samhället” (Heijbel, 2004: 77).
Convictus betraktar sig själv som en länk mellan den hemlösa och den hjälp som
finns i samhället. Ett nära och jämställt samarbete med socialtjänst och sjukvård är
därför nödvändigt (Heijbel, 2004).

Vid en volontärutbildning (Presentation av Convictus Bryggan City, 2006) presen-
terade personalen hur de arbetar på Convictus Bryggan City. Flera av de anställda
har själv erfarenhet av missbruk men har arbetat inom verksamheten i flera år, vilket
gör att de känner många av gästerna och vet hur de tänker. De menar att de ”trasi-
gaste hemlösa” kommer till Bryggan City jämfört med Convictus dagverksamheter i
Vantör och på Östermalm. De flesta bor på natthärbärgen, i portar eller i tält, även
fast det är vinter. De kommer till Bryggan City för att få gratis frukost, sova en
stund, duscha och få rena kläder och för att få äta för tio kronor. Convictus strategi
är också att försöka hjälpa gästerna, slussa dem vidare och förmedla kontakter med
socialtjänsten. Flera säger emellertid att de i första hand låter gästerna komma till
dem med sina önskemål istället för att tränga sig på.

Personalen är engagerad i sitt arbete och pratar om att man som anställd går igenom
flera faser när man börjar arbeta på enheten. Först överväldigas man av alla livsöden,
vill motivera och hjälpa alla. Därefter följer en ”trötthetsfas” när det känns lite me-
ningslöst, som att det inte går framåt för gästerna. Man övergår då snarare till att låta
gästerna själva ta kontakt och berätta vad de vill uppnå och hur personalen kan hjälpa
dem med det. Slutligen hittar man som anställd tillbaka och tycker att arbetet känns
givande igen. Som anställd får man mycket tillbaka av gästerna, vilket gör att man
orkar med det hela. ”Vi skrattar mycket här varje dag, även om allt kan verka väldigt
tragiskt så har vi väldigt kul. Det är toppar och dalar hela tiden. Det är ett väldigt
speciellt jobb.”
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4 Inom Convictus kallas de som kommer till Bryggan City för ”gäster”. Den benämningen används därför också i
denna rapport, kombinerat med benämningen ”intervjupersoner”.



1.5. Etiska överväganden

Den viktigaste forskningsetiska frågan i denna studie är hur man kan skydda de stu-
derade gästernas anonymitet. Convictus kommer att ha tillgång till det insamlade
materialet från kartläggningen i Del I. Materialet innehåller bl.a. gästernas rikskod.
För att skydda gästernas identitet kommer det insamlade materialet att överföras till
forskaren Jessica Storbjörk efter varje insamlingsdag (var åttonde dag) och därefter
töms handdatorerna på information. Hon tillskriver varje individ ett fiktivt id-num-
mer, som inte kan hänföras till en enskild individ, innan materialet återförs till Con-
victus. Material (papperskopior och datafiler) som innehåller rikskoden kommer av
Storbjörk att förvaras inlåst och kommer enbart att sparas på CD, dvs. inte på någon
hårddisk eller något nätverk. Därigenom skyddas intervjupersonernas identitet,
samtidigt som Storbjörk kan analysera materialet och skatta antalet enskilda indivi-
der som besöker Bryggan City (utan att dubbelräkna gäster). Storbjörk samt de per-
soner som genomför kartläggningen har tystnadsplikt gentemot övrig personal på
Convictus avseende uppgifter inhämtade från gästerna.

Insamlandet av intervjupersonernas rikskod för Del I gjordes med informerat
samtycke, om att svaren kommer att registreras, från intervjupersonerna.Vad gäller
Del II informeras de intervjuade om undersökningen samt om vad frivillighets- och
samtyckesprinciperna innebär i ett särskilt informationsbrev.Anonymitet, frivillig-
het och samtycke är särskilt viktigt då dessa personer tillhör en grupp som kan ha
svårt att försvara sina rättigheter. Endast forskaren, dvs. inte Convictus personal,
kommer att ha tillgång till intervjumaterialet och resultaten kommer att presenteras
så att enskilda personer inte kan urskiljas. Forskaren har således tystnadsplikt beträf-
fande uppgifter om individerna.

Inledningsvis så önskade Convictus, genom denna studie, få ett slags dokumenta-
tionssystem som möjliggjorde en fortlöpande kartläggning av deras gäster.Tanken
var således att kartläggningen skulle fortsätta efter att denna studie avslutats. För att
möjliggöra detta utformades kartläggningen så att personalen själva skulle göra de
korta intervjuerna med gästerna (Del I). Detta kan ifrågasättas etiskt och det visade
sig även att det uppstod problem när personalen inte önskade ställa obekväma frå-
gor i rädsla att dessa frågor skulle förändra deras relation till gästerna. Därför, vilket
framkommer senare, anlitades senare utomstående intervjuare för detta syfte.

En ansökan om etikprövning lämnades in till Regionala etikprövningsnämnden i
Stockholm. Nämnden sammanträdde 19 januari 2005 och återkom med beskedet
att forskningen behandlar känsliga personuppgifter enligt 3 § etikprövningslagen.
Enligt beslutet utförs forskningen ”sedan forskningspersonerna lämnat ett i vederbörlig
ordning inhämtat samtycke till behandlingen. Forskningen omfattas därför inte av etik-
prövningslagen. Ansökan om godkännande av forskningen tas därför inte upp till pröv-
ning.” Nämnden uttalade vidare att det ”inte föreligger något hinder mot att utföra
forskningen” (Protokoll 2005/5:1, Bilaga, Dnr 04-1033/5).
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2. Del I: Vilka kommer till
Convictus Bryggan City?

2.1. Metod Del I: Kontinuerlig kartläggning

Det första delmomentet avser att med hjälp av ett kort och strukturerat frågefor-
mulär kartlägga den grupp som besöker Bryggan City. Nedan redovisas den metod
som använts, datainsamlingens genomförande samt resultat.

Ett kort intervjuformulär
De frågor som ställdes hämtades från det intervjuformulär som användes i studien
”Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling” (förkortas här med KvM) (beskrivs
under 2.4.1). Detta förfarande möjliggör jämförelser med andra studier. I denna
rapport jämförs således också Bryggan Citys gäster med de klienter som intervjua-
des i KvM, som är representativa för klienter i landstingets och socialtjänstens miss-
brukarvård i Stockholms län.

Personalen vid Bryggan City fick i januari 2005 ta ställning till vilka frågor som
skulle ingå i formuläret. Syftet var att behålla formuleringarna så att svaren skulle
vara jämförbara med de i KvM. En del frågor förfinades emellertid, t.ex. boende-
frågan, och en del förenklades enligt personalens intresse och för att göra formuläret
så enkelt och kort som möjligt, men utan att förlora jämförbarheten med KvM.

Den version som användes är tvåsidig och består av 14 frågor plus tre frågor som
intervjuaren fyllde i. Formuläret finns i en intervjuversion (se Bilaga 1) och gjordes
om till en mer specificerad enkätversion i de fall en intervjuperson ville fylla i for-
muläret själv. Endast ett fåtal gäster fyllde i enkäten själva. Intervjun tog mellan 2–3
minuter att genomföra. Svaren fördes genast, under intervjun, in på en handdator. I
en del fall fyllde intervjuaren in svaren i enkätversionen och kodade därefter svaren.

Det slutgiltiga frågeformuläret var således kort och strukturerat och innehåller
demografiska uppgifter (en id-kod, kön, ålder, kommuntillhörighet, nationalitet, typ
av boende, sysselsättning), alkohol- och droganvändning (antal dagar druckit minst
5 drinkar, dvs. c. 5 glas sprit a 4 cl, 5 glas vin eller tre burkar starköl, antal dagar
använt andra droger, injektion av droger samt huvuddrog), frågor om när intervju-
personen senast haft kontakt med socialtjänsten och genomgått behandling för
alkohol- eller drogproblem samt hur ofta intervjupersonen besöker Bryggan City.

Användningen av id-koden (initialer, födelsemånad och födelsedag, ex JS0418)
möjliggör en beskrivning av gästerna utan att dubbelräkna personer som deltagit i
intervjun vid flera tillfällen (se sektion 2.2), samt möjliggör en enkel uppföljning av
hur gästernas boendesituation samt alkohol- och drogbruk förändras över tid (se sek-
tion 2.5). En enskild individs identitet kan inte identifieras med hjälp av denna kod.

Genomförande, urvalsförfarande och datainsamling
Det är praktiskt omöjligt och inte heller önskvärt att genomföra en kartläggning
som denna dagligen. Det skulle troligtvis förändra känslan av frivillighet och anony-
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mitet på Bryggan City och därigenom påverka verksamheten i en oönskad riktning.
Det skulle också troligtvis upplevas som påträngande för de gäster som ofta besöker
Bryggan City att ofta behöva besvara samma frågor. Däremot går det inte att und-
vika att regelbundna besökare upprepade gånger tillfrågas om att delta i intervjun 
i och med att datainsamlingen sker kontinuerligt.

Enligt urvalsförfarandet skulle datainsamlingen genomföras var åttonde dag för
att täcka in olika veckodagar, inklusive helger, för att således fånga olika typer av
gäster.T.ex. har Bryggan City fler gäster på onsdagar och helger då andra daghär-
bärgen har stängt. Enligt schemat skulle intervjuer göras på måndag, tisdag följande
vecka, därpå följande onsdag osv. I praktiken gjordes en del avsteg från detta i de fall
Bryggan City var stängd någon dag eller om det inte fanns en intervjuare att tillgå
den dagen. I Tabell 1 redovisas datum för datainsamling och antal intervjuer som
gjordes per insamlingsdag. Datainsamlingen genomfördes under 18 olika dagar.
Datamaterialet saknas från en av dessa dagar, eftersom handdatorn stals innan
materialet överförts till forskaren.

På datainsamlingsdagarna ställdes ett bord fram strax utanför ingången till själva
lokalen (inomhus). Intervjuerna gjordes där i avskildhet. I de flesta fall gjorde en
intervjuare intervjuerna, ibland arbetade två intervjuare samtidigt. Målsättningen
var att samtliga som befann sig på Bryggan City under datainsamlingsdagarna skulle
tillfrågas om att delta i intervjun.Vanligtvis var det intervjuaren själv som gick ut i
lokalen och tillfrågade gästerna om att delta. Ibland frågade intervjuaren enskilda
personer, ibland ett helt gäng samtidigt och ibland bad intervjuaren en intervjuad
person att fråga andra gäster om de också ville vara med. Ibland tillfrågade övrig
personal gästerna om de ville delta i intervjun.

Gästerna som besvarade frågorna bevarar sin anonymitet så till vida att de inte
behövde uppge sitt namn. Uppgifterna som kodas in kan inte att kopplas till en-
skilda individer.

För att motivera gästerna att delta meddelas de om syftet med kartläggningen
genom att lappar sattes upp på Bryggan City. Det visade sig emellertid ganska svårt
att motivera gästerna till att delta och från och med hösten 2005 fick de som deltog
en matkupong per intervju som tack för deltagandet. Kupongen motsvarade en
lunch på Bryggan City.
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Tabell 1. Datainsamlingsdagar, datum och veckodag samt antal intervjuer

Datum Veckodag
Antal 

intervjuer
Kommentar

2005-02-07 Måndag 33

2005-02-15 Tisdag 27

2005-02-23 Onsdag 26

2005-03-03 Torsdag 29

2005-09-05 Måndag 26

2005-09-13 Tisdag 27

2005-09-21 Onsdag 20

2005-09-29 Torsdag 16

2005-10-07 Fredag 0
Data saknas pga. att handdatorn stals innan

materialet förts över till annan dator.

2005-10-15 Lördag 34

2005-10-23 Söndag 23

2005-10-31 Måndag 24

2005-11-08 Tisdag 31

2005-11-15 Tisdag 22
Istället för onsdag 2005-11-16 (intervjuare

saknades).

2005-11-24 Torsdag 19

2005-12-03 Lördag 17 Istället för fredag 2005-12-02 (stängt).

2005-12-10 Lördag 16

2005-12-18 Söndag 22

Tot. 412

Svarsfrekvens och representativitet
Totalt registrerades 412 intervjuer (exklusive den dag handdatorn stals).Av dessa
hade 67 personer deltagit vid upprepade tillfällen (enligt id-koden)

5
. För de perso-

ner som deltagit flera gånger användes den sista intervjun i resultatdelen i Del I.

5 39 personer hade deltagit vid 2 tillfällen, 10 personer 3 gånger, 8 personer 4 gånger, 3 personer 5 gånger, 
3 personer 6 gånger, 1 person 7 gånger, 2 personer 9 gånger och 1 person 12 gånger.



Totalt intervjuades 268 enskilda individer minst en gång.
Avsikten var att även räkna hur många gäster som inte deltog i intervjun.

Enhetens organisation och struktur gjorde det emellertid mycket svårt att göra en
sådan räkning. Det material som samlats in jämförs därför i stället med Bryggan
Citys egna räkningar över antalet besökare per dag, uppdelat på män och kvinnor.

En sammanställning (Tabell 2) över antalet gäster som besökt Bryggan City per
dag, totalt och uppdelat på våren (fram till sommarstängning 1 juli) och hösten
2005 (från 1 augusti), visar att Bryggan City i snitt under 2005 besöktes av 82 per-
soner per dag (69 män och 13 kvinnor).Totalt så intervjuades i snitt 24 personer 
per datainsamlingsdag, 20 män och 4 kvinnor. Detta kan sägas ge en svarsfrekvens
på 29 procent och en något högre svarsfrekvens för kvinnor (31%). Samman-
ställningen visar vidare att svarsfrekvensen var högre undre våren (35 procent).
Då var svarsfrekvensen lägre för kvinnor än för män (23% jämfört med 37%).

Tabell 2. Antal besökare och antal intervjuade, vår och höst och totalt 2005.

Andelen gäster som deltog vid varje datainsamlingsdag är således ganska lågt, vilket
medför att materialets representativitet kan ifrågasättas. Intervjuarna ombads vara
observanta på vilka som inte deltog. Samtal med en av intervjuarna i slutet av data-
insamlingsperioden tyder på att många gäster inte deltog av det enkla skälet att
intervjuaren inte hann med flera. Det är också vanligt att gäster dyker upp en stund
för att kort därefter gå igen, vilket gör det praktiskt svårt att hinna tillfråga personen
om deltagande i intervjun. Dessa personer ingår i Bryggan Citys egen besöksstatistik,
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Genomsnittligt antal besökare 
per dag och procent

Genomsnittligt antal 
intervjuer per data-

insamlingsdag och procent

Deltagarfrekvens
(%)

Totalt 2005 % %

Medeltal = 82 24 intervjuer 24/82*100 = 29%

69 män 84 20 män 83 20/69*100 = 29%

13 kvinnor 16 4 kvinnor 17 4/13*100 = 31%

Våren 2005

Medeltal = 82 29 intervjuer 29/82*100 = 35 %

70 män 84 26 män 89 26/70*100 = 37 %

13 kvinnor 15 3 kvinnor 11 3/13 *100 = 23 %

Hösten 2005

Medeltal = 82 23 intervjuer 23/82*100 = 28%

68 män 83 19 män 81 19/68*100 = 28%

14 kvinnor 17 4 kvinnor 19 4/14*100 = 29%



som det insamlade materialet verifieras mot. Intervjuaren uppgav emellertid att hon
vid varje datainsamling försökte tillfråga nya gäster, som inte deltagit tidigare. Hen-
nes bedömning är att matkupongen kunde locka en del nya och mer sporadiska gäs-
ter till att delta, medan en del ”stammisar” ofta deltog för att få prata en stund.Vart
efter tiden gick blev det svårare och svårare att motivera gästerna till att delta.
Intervjuaren möttes då av kommentarer som: ”Inte nu igen”, ”Gud, vad du tjatar”
och ”Igen? Men jag har ju redan svarat”. En del deltagande gäster uttryckte att det
var bra med en studie som denna och att det var trevligt att få prata en stund.

Intervjuaren bedömer att personer med utländsk bakgrund och med psykiska
problem ofta tackade nej till att delta.Vad gäller utländska gäster fanns också språk-
problem. En möjlig förklaring till att andelen kvinnor bland de intervjuade var sär-
skilt låg under våren är att Stockholms Stadsmission driver ett härbärge speciellt för
hemlösa kvinnor, Klaragården, som då låg centralt placerad nära Bryggan City. Klara-
gården var emellertid stängd mellan april och december 2005, vilket kan förklara 
att andelen kvinnor var något högre på hösten.

Hur stora dessa effekter är och hur datamaterialet skulle påverkas av att få med
flera personer ur dessa grupper är omöjligt att säga. Detta medför att man vid tolk-
ningen av resultaten bör vara extra försiktig med att dra slutsatser om könsskillnader
och medborgarskap. Frågor om psykisk hälsa ingick inte i frågeformuläret, eftersom
det är mycket svårt att få en bra bild av en persons psykiska ohälsa utifrån en myck-
et kort intervju.

Det faktum att datainsamlingen resulterade i ett så pass stort urval med enskilda
individer (n=268) och att intervjuaren aktivt försökte få med nya personer vid varje
datainsamlingsdag pekar emellertid på att sannolikheten är hög för att en stor andel
av Bryggan Citys gäster deltagit vid åtminstone ett datainsamlingstillfälle. Materialet
och resultaten ger därför en fingervisning för vilka som besöker daghärbärget.

Utbildning av intervjuare
Samtliga i personalen på Bryggan City informerades om forskningen och forsknings-
etik utifrån Vetenskapsrådets principer diskuterades grundligt (Forskningsetiska
principer….) . Därefter fick de som skulle göra intervjuerna en mer utförlig genom-
gång av frågeformuläret och intervjuteknik samt handledning i det inledande skedet
av intervjuandet.Totalt har fem intervjuare deltagit i datainsamlingen

6
.

Metodproblem
Utöver problem med bortfall och representativitet som beskrivits ovan, lider en
kartläggning som denna av många metodproblem. Det största problemet avseende
genomförandet av Del I har varit att få intervjuandet att fungera som en integrerad
del i den vardagliga verksamheten.

Det visade sig bland annat vara mycket svårt att starta upp och genomföra en
studie på ett daghärbärge inom frivilligsektorn utan fast struktur i form av tillräcliga
personalresurser, och utan vana att dokumentera gästerna eller ställa frågor som
ibland kan upplevas som obekväma eller påträngande. Meningen var att Bryggan
Citys personal skulle genomföra intervjuarbetet i Del I för att därefter, efter studi-
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6 Under våren 2005 utförde Fabian Sjö (SoRAD/fristående) och Marco Napoleoni (Convictus) insamlingen.
Under hösten övertogs därefter intervjuandet av Anita Erdös (fristående), samt i viss mån Tove Swahn
(Convictus) och Fabian Sjö.



ens slut, kunna överta och fortsätta använda datainsamlingssystemet. När persona-
len inledningsvis fick information om intervjuformuläret och forskningsetik upplev-
de de det som problematiskt. De ansåg det svårt att ställa denna typ av frågor, dels
för att de oroade sig för att intervjuandet skulle inverka på deras upparbetade rela-
tion med gästerna. I praktiken visade det sig också att forskningen inte var en prio-
riterad del av deras arbete. När deras insats behövdes för att få verksamheten att
fungera i det dagliga arbetet lades forskningen åt sidan. Slutligen kan tilläggas att
man ställs inför ett etiskt dilemma när gästerna ska svara på frågor till personal. Det
är svårt att garantera att uppgifterna inte kommer att användas även i de vardagliga
samtalen, utanför forskningens ramar.

Detta medförde att datainsamlingen haltade under våren 2005. Mycket tid lades
på att informera personal och utbilda ett antal personer som skulle genomföra själva
datainsamlingen. Några insamlingar genomfördes men därefter fick personalen
andra uppgifter och datainsamlingen lades tillfälligt ner. Slutligen bestämdes, i sam-
råd med Convictus, att ta in utomstående intervjuare som kom på datainsamlings-
dagen enbart för att göra intervjuer. Detta inleddes i slutet av sommaren och har
därefter använts under hösten. Detta visade sig vara ett fruktsamt beslut och data-
insamlingen fungerade då bättre.

Man bör också tänka på att införandet av denna typ av kartläggning eller doku-
mentation kan påverka en verksamhet. Det är t.ex. ingen självklarhet att gästerna
ska vilja – eller behöva – besvara frågor om sitt liv när de kommer till enheten för att
kanske få en kopp kaffe eller få hjälp genom att låna telefonen.

Resultatredovisning 
Resultaten redovisas i tabeller.Tabellerna visar den totala frekvensfördelningen samt
uppdelat efter olika grupper i form av korstabeller. I tabellerna visas procentfördel-
ningen kolumnvis. I Tabell 3 är det således 9 procent av männen och 12 procent av
de intervjuade kvinnorna som är mellan 18 och 34 år. I tabellerna redovisas också
olika mått för om man kan anta att det finns en faktisk skillnad mellan de jämförda
grupperna eller om en eventuell skillnad troligtvis är slumpmässig, dvs. om skillna-
den är tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. De mått som används är
chi2,ANOVA och t-test. De signifikansnivåer som anges (p ≤ 0.01; p ≤ 0.05; p ≤ 0.10)
avser att sannolikheten för att en eventuell skillnad är slumpmässig är 1-, 5- och 
10-procentig (se vidare i t.ex. Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Signifikans-
test påverkas av antalet individer i de olika kategorierna.Vid lågt antal är det vanligt
att testet visar en icke-signifikant skillnad även fast skillnaden framstår som ganska
stor. Det är då vanligare med slumpfel. Därför tolkas resultaten även som tendenser
för att det finns skillnader om skillnaden genomgående går i samma riktning.

I redovisningen visas först resultat för hela besöksgruppen samt uppdelat efter
kön, därefter jämförs gästerna efter hur ofta de besöker Bryggan City. I en egen sek-
tion jämförs gästerna med dem som intervjuades i KvM-studien (se 2.4.1. ”Kvinnor
och män i svensk missbruksbehandling”), med hela urvalet och med de klienter som
rekryterades från Stockholms stads Enheten för hemlösa, samt en jämförelse mellan
Convictus gäster och personer i den vuxna allmänna befolkningen. Slutligen görs en
redovisning av det kvantitativa materialet som avser att visa på hur gästerna situa-
tion förändras över tid.
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2.2. En beskrivning av hela gruppen

I 2.2. redovisas karaktäristika hos de 268 enskilda personer som intervjuats minst en
gång under datainsamlingsperioden. Som nämnts deltog 67 personer vid upprepade
tillfällen. I denna sektion ingår emellertid bara data för varje person från den senaste,
dvs. den mest aktuella, datainsamlingsdagen personen deltog. Resultaten redovisas
dels för hela gruppen och dels uppdelat på kvinnor och män.
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Kön Sig.* Totalt

Män Kvinnor

n=224 n=24 n=268

Kön 

Män 100 0 84

Ålder

Medelålder 46 år 43 år t= .074 46 år

18–34 år 9 12 p= .842 9

35–44 år 37 37 37

45–54 år 36 37 36

55–64 år 17 14 16

65+ år 2 – 2

Kommuntillhörighet

Sthlm stad – Inner, norr 15 21 p= .978 16

Sthlm stad – Inner, södermalm 11 9 11

Sthlm stad – Västerort 12 9 12

Sthlm stad – Söderort 17 21 18

Stockholms län – Norr 10 7 9

Stockholms län – Syd 12 11 12

Saknar tillhörighet/Enheten för hemlösa 16 16 16

Utanför Stockholm/Sverige 7 7 7

Medborgarskap

Svenskt 69 82 p= .074 71

Nordiskt 14 18 15

Europeiskt 5 – 4

Utomeuropeiskt 11 – 9

Saknar medborgarskap/vet ej 1 – 1

Tabell 3. Kön, ålder, kommuntillhörighet och nationalitet, totalt och efter kön med
signifikanstestet chi2 och t-test (procent om inget annat anges).

* p signifikansnivån baseras på Chi2 och t baseras på t-test: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå 
(p ≤ 0.05) och 10% nivå (p ≤ 0.10). 



2.2.1. Demografi och boende 
I denna del redovisas gästernas kön, ålder, kommuntillhörighet, nationalitet, typ av
boende under de senaste 30 dagarna och vilka källor de fått pengar från under de
senaste 30 dagarna.

Tabell 3 visar att en majoritet av de intervjuade är män (84%). De svarande är
mellan 19 och 68 år med en medelålder på 46 år. Skillnaderna mellan kvinnor och
män är inte särskilt stora och vanligtvis inte signifikanta. Kvinnorna är emellertid
något yngre än männen med en medelålder på 43 år jämfört med 46 år. En samman-
räkning över gästernas kommuntillhörighet visar att över hälften (57%) av gästerna
tillhör stadsdelar inom Stockholms stad, medan ca 10 procent har sin hemvist i
norra respektive södra länet.Vidare finns en grupp (16%) som antingen tillhör
Enheten för hemlösa eller som uppger att de inte har någon kommuntillhörighet.
Den senare gruppen avser individer som varit hemlösa en tid och kanske vistas i en
annan kommun än den de senast var skrivna i. Denna situation medför svårigheter
att fastslå vilken kommun som ska ta ansvar för individen i fråga. Denna grupp kan
också utvidgas med de personer som tillhör andra delar av Sverige eller som är skriv-
na i ett annat land (7 % av de intervjuade).Av resultaten framkommer också att 29
procent inte har svenskt medborgarskap. Det är då vanligast med medborgarskap i
ett annat nordiskt land. En högre andel av de intervjuade männen har utländska
medborgarskap.Vidare har 16 procent av de intervjuade männen utomnordiskt
medborgarskap. Samtliga intervjuade kvinnor som inte har svenska medborgarskap
har nordiskt medborgarskap.

Svaren i Tabell 4 visar på en marginaliserad boendesituation bland de intervjuade
gästerna. Endast 11 procent uppger att de har en egen bostad (förstahands hyres-
kontrakt, bostadsrätt etc.). Procentuellt sett är det något vanligare bland kvinnorna
att de uppger att de har en egen bostad, 18 jämfört med 9 procent bland männen
(skillnaden är dock inte signifikant).Av samtliga uppger ungefär en femtedel andra-
handsboenden. Denna kategori inkluderar också inneboende samt de personer som
uppger att de bor hos sina föräldrar eller andra släktingar. Nästan hälften (48%)
uppger att de är bostadslösa. En knapp femtedel hade under den senaste månaden
haft tillfälliga härbärgesplaceringar.Totalt uppgav en fjärdedel av de intervjuade
(25%) att de nattetid hade vistats på olika offentliga platser, över hälften av dessa
uppgav att de sovit utomhus i parker o. dyl. Resten uppgav att de sovit i trappupp-
gångar, källare eller tunnelbanan.

Intervjupersonerna ombads svara ja eller nej på om de under de senaste 30 dagar-
na fått pengar från olika källor. I tabellen anges hur stor andel som uppgett att de
fått pengar från de olika listade källorna. Svaren visar att endast 10 procent av de
intervjuade fått pengar från arbete,A-kassa eller studiemedel. En hög andel (40%)
uppger att de fått pension eller sjukbidrag och 30 procent uppger att de erhållit
socialbidrag.Tio procent sa att de fått pengar från sin partner, familj eller vänner och
9 procent hade fått pengar genom att tigga eller spela instrument o. dyl. Det är
ingen signifikant skillnad mellan könen. En högre andel av männen uppger emeller-
tid att de fått pengar av sin partner än kvinnorna.

Varifrån en individ får sin inkomst säger en del om individens samhällsförankring.
En sammanslagning av de olika inkomstkällorna visar att hälften av de intervjuade
fått pengar från arbete,A-kassa, studiemedel, pension eller sjukbidrag, vilket pekar
på en viss förankring i samhället. Likaså fick ytterligare 28 procent socialbidrag, vil-
ket tyder på att intervjupersonen har en viss koppling till samhällets hjälpinstanser
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genom att han/hon inte får pengar från arbete el. dyl. men har kontakt med social-
tjänsten. Däremot uppger 10 procent av de intervjuade att de varken fått pengar
från arbete, pension, sjukersättning eller socialtjänsten. Denna grupp har fått sina
pengar från närstående eller genom att tigga. Sammanslagningen av intervjuperso-
nernas inkomstkällor visar vidare att 12 procent inte fått pengar från någon av de
listade inkomstkällorna (arbete, pension/sjukförsäkring, socialbidrag, partner/familj,
tiggeri).Vid intervjun uppgav flera av dessa (som en extra kommentar) att de fått
sina pengar genom småkriminalitet eller genom att panta burkar och tomglas eller
plocka skrot i containers.Andra varianter förekom också, men nämndes inte av så
många, såsom att få pengar från kyrkan, från arv eller genom prostitution.Två per-
soner sa att de inte haft några pengar alls under den efterfrågade tidsperioden.
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Kön Sig.* Totalt

Män Kvinnor

n=224 n=24 n=268

Boende senaste 30 dagar (vanligast)

Eget boende 9 18 p= .533 11

Andra hand etc. 22 23 22

Organiserat av myndighet 16 18 17

Bostadslös – tillfälliga härbärgen 20 11 19

Bostadslös – bil eller husvagn 4 5 4

Bostadslös – offentliga platser inne 11 11 11

Bostadslös – offentliga platser ute 14 14 14

Annat, t.ex. fängelse 4 – 3

Inkomstkällor senaste 30 dagar (ja)

Arbete/studiemedel/A-kassa 11 9 p= .785 10

Sjukersättning/pension 38 50 p= .144 40

Socialbidrag 31 27 p= .674 30

Partner/familj/vänner 11 2 p= .065 10

Tiggeri 9 7 p= .626 9

Sammanslagning: pengar från… 

…arbete eller sjukersättning/pension 48 59 p= .156 50

…socialbidrag (ej arb/sjuk enl. ovan) 29 23 28

…partner eller tiggeri (ej arb/sjuk, 
socialbidrag enl. ovan)

12 2 10

…ingen av de nämnda kategorierna 11 16 12

* p signifikansnivån baseras på Chi
2
och t baseras på t-test: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå (p ≤

0.05) och 10% nivå (p ≤ 0.10).

Tabell 4. Boende och inkomstkällor, totalt och efter kön med signifikanstestet 
chi2 (procent)
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Det finns således en grupp bland gästerna, bestående av ungefär 22 procent som
under en 30-dagarsperiod inte fått några pengar från arbete eller genom de allmän-
na sociala försäkringarna.

2.2.2. Alkohol- och droganvändning
Gästerna tillfrågades om under hur många dagar av de senaste 30 de hade druckit
en alkoholmängd motsvarande minst fem drinkar, vilket motsvarar cirka fem glas
sprit á 4 cl, fem glas vin eller tre burkar starköl.Vad gäller andra droger än alkohol
tillfrågades gästerna om hur många dagar av de senaste 30 de tagit någon drog ”på
egen hand”. Denna fråga avser alltså att både fånga upp användandet av illegala dro-
ger och droganvändning i form av läkemedel eller överanvändning av t.ex. metadon
som tagits utan läkarrecept, eller med läkarrecept men i större mängder eller under
längre tid än vad som föreskrivits. De som uppgav att de använt andra droger än
alkohol fick därefter uppge vilken drog de ansåg vara deras huvuddrog – den drog 
de använt mest – samt svara på frågan om de injicerat en drog vid minst ett tillfälle
under de senaste 30 dagarna.

Hälften (52%) av de intervjuade hade inte alls druckit motsvarande fem drinkar
under en dag den senaste månaden och 43 procent hade inte använt någon annan
drog. Det var vanligare bland kvinnor att inte dricka alkohol. Däremot var det van-
ligare bland männen att inte använda andra droger.

I genomsnitt hade gästerna dock druckit alkohol motsvarande minst fem drinkar
under sex av de senaste 30 dagarna (Tabell 5). Kvinnorna hade i genomsnitt druckit
under fyra dagar jämfört med männens sex dagar.Tjugonio procent av kvinnorna
uppgav att de druckit den mängden alkohol under de senaste 30 dagarna jämfört
med att över hälften av männen hade gjort det (52%). Bland både kvinnorna och
männen finns en grupp, under tio procent, som uppgav att de druckit dagligen.
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Kön Sig.* Totalt

Män Kvinnor

n=224 n=24 n=268

Alkohol, minst 5 drinkar/dag

Medelvärde (antal dagar) 6 d. 4 d. t= .082 6 d.

Inte alls 48 71 p= .070 52

1–7 dagar 25 14 22

8–14 dagar 6 – 5

15–21 dagar 7 7 7

22–29 dagar 5 – 4

Dagligen 9 7 9

Droger, antal dagar använt

Medelvärde (antal dagar) 10 d. 13 d. t= .148 11 d.

Inte alls 44 38 p= .461 43

1–7 dagar 13 12 13

8–14 dagar 8 7 8

15–21 dagar 12 7 11

22–29 dagar 6 5 6

Dagligen 17 31 19

Huvuddrog [av de som använt, n=151]

Heroin 15 19 p= .060 15

Metadon – 4 1

Subutex 2 – 1

Dämpande – 4 1

Amfetamin 70 67 70

Cannabis 14 7 13

Injicerat [av de som använt, n=151] 57 78 p= .131 69

Vad gäller droganvändning uppgav en högre andel av kvinnorna (62%) än av män-
nen (56%) att de använt droger den senaste månaden. Kvinnorna hade i genomsnitt
använt droger under 13 dagar, medan männen i genomsnitt hade använt droger
under tio dagar. Nästan en tredjedel av kvinnorna (31%) uppgav en daglig drog-
användning, medan under en femtedel av männen (17%) uppgav det.

Tabell 5. Alkohol- och droganvändning under de senaste 30 dagarna, totalt och efter
kön med signifikanstestet chi2 och t-test (procent om inget annat anges).

* p signifikansnivån baseras på Chi
2
och t baseras på t-test: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå (p ≤ 0.05)

och 10% nivå (p ≤ 0.10).



25

Amfetamin är den vanligaste huvuddrogen bland dem som använt droger. Sjuttio
procent uppgav amfetamin, 15 procent heroin och 13 procent cannabis som huvud-
drog. Skillnaden mellan könen är inte stor, men det kan noteras att det bland kvin-
norna finns de som uppgav metadon och dämpande mediciner som huvuddrog,
medan ingen man uppgav detta.Vidare uppgav en något högre andel av männen
cannabis som huvuddrog jämfört med av kvinnorna.

En hög andel av de 151 personer som använt droger uppgav att de även har injicerat
droger under de senaste 30 dagarna (69%). Det var vanligare bland de kvinnliga dro-
ganvändarna att ha injicerat (78%) än bland de manliga (57%). En uppdelning efter
huvuddrog (som inte visas i tabellform här) visar att det var vanligare bland dem som
uppgett en opiat som huvuddrog att ha injicerat droger under de senaste 30 dagarna
(89%) jämfört med dem som rapporterade att amfetamin (75%) var deras huvud-
drog.Ytterligare en jämförelse med klienter i referensmaterialet ”Kvinnor och män 
i svensk missbruksbehandling” (se 2.4.1. ”Kvinnor och män i svensk missbruksbe-
handling”) visar att injektionsbruk är vanligare bland Bryggan Citys gäster (69%)
jämfört med droganvändare i landstingets eller socialtjänstens missbrukarvård (33%).
Även i referensmaterialet är det vanligare med injektionsbruk bland dem som uppgett
en opiat som huvuddrog (62%) jämfört med amfetaminister (34%). Notera emeller-
tid att kategorierna blir särskilt små när delar av materialet analyseras vilket gör signi-
fikanstesten mindre säkra.

Tabell 6. En kategorisering av alkohol- och/eller droganvändning under de senaste 
30 dagarna, totalt och efter kön med signifikanstestet chi2 (procent).

I Tabell 6 har gästerna grupperats utifrån om de uppgett att de druckit alkohol mot-
svarande fem drinkar och/eller använt en drog under minst en dag av de senaste 30
dagarna.Vanligast är det att gästerna bara använt droger, och ingen alkohol (35%),
följt av 26 procent som druckit alkohol men inte tagit några andra droger. Drygt en
femtedel har använt både alkohol och droger (22%).Av tabellen framgår vidare att
knappt en femtedel (17%) uppger att de varken använt droger eller druckit alkohol
motsvarande fem drinkar under de senaste 30 dagarna.Vidare framkommer en skill-
nad mellan könen. Hälften av kvinnorna uppger att de bara använt droger jämfört
med en tredjedel av männen. Det är vidare vanligare bland kvinnorna än bland
männen att varken använda alkohol eller droger (21% jämfört med 16%). En högre
andel av männen än av kvinnorna uppger att de både druckit och använt droger
(24% jämfört med 12%).

* p signifikansnivån baseras på Chi
2
och t baseras på t-test: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå (p ≤

0.05) och 10% nivå (p ≤ 0.10). 

Kön Sig.* Totalt

Män Kvinnor

n=224 n=24 n=268

Varken alkohol eller droger 16 21 p= .044 17

Bara alkohol 28 17 26

Bara droger 32 50 35

Både alkohol och droger 24 12 22



2.2.3. Vårdkontakter
I intervjun tillfrågades gästerna om de haft kontakt med socialtjänsten eller fått
någon form av vård för alkohol- och/eller drogproblem och i så fall när detta senast
inträffat. Kontakten med socialtjänsten kunde ha skett per telefon eller besök,
medan kontakt med socialtjänstens uppsökare på stan inte skulle inkluderas i frå-
gan. Som alkohol- och drogbehandling räknades, förutom mer traditionell vård,
även avgiftning och självhjälpsgrupper i form av t.ex.Anonyma alkoholister eller
Anonyma narkomaner (AA eller NA).

Det var vanligare att gästerna uppgav kontakt med socialtjänsten än missbrukar-
vård (Tabell 7). En majoritet av gästerna är aktuella hos socialtjänsten, dvs. har haft
kontakt under de senaste tre månaderna (65%). Det finns också en liten grupp som
aldrig haft kontakt med socialtjänsten (6%), och ytterligare 14 procent som uppger
att det var mer än två år sen de senast hade haft kontakt. En analys av relationen
mellan inkomstkällor och kontakt med socialtjänsten, som inte visas i tabellform
här, visar att en hög andel (58%) av de som får pengar från dessa listade källorna
(utöver partner och tiggeri), och främst förtidspension och sjukersättning, har en
aktuell kontakt med socialtjänsten.

Tabell 7. Kontakt med socialtjänst och alkohol- och/eller drogbehandling, totalt och
efter kön med signifikanstestet chi2 ( procent).
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Kön Sig.* Totalt

Män Kvinnor

n=224 n=24 n=268

Senast kontakt med socialtjänsten

Senaste månad (aktuell kontakt) 52 51 p= .155 52

1–3 månader sen (aktuell kontakt) 13 14 13

4–6 månader sen 8 7 8

6–12 månader sen 1 7 2

1–2 år sen 5 7 6

Mer än två år sen 16 7 14

Aldrig haft kontakt 5 7 6

Senast fått vård för alkohol- och/eller drogproblem

Senaste månad 13 21 p= .066 15

1–3 månader sen 5 – 4

4–6 månader sen 2 7 3

6–12 månader sen 2 2 2

1–2 år sen 5 12 6

Mer än två år sen 31 19 29

Aldrig haft kontakt 42 38 41

* p signifikansnivån baseras på Chi2 och t baseras på t-test: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå (p ≤ 0.05)
och 10% nivå (p ≤ 0.10). 



Som framgår av Tabell 7 uppger en majoritet av gästerna (59%) att de fått vård
för alkohol- eller drogproblem. Nästan en tredjedel (29%) uppger emellertid att det
var mer än två år sedan, men nästan en femtedel har fått vård under de senaste tre
månaderna (19%). Det var vanligare bland männen att uppge att det var mer än två
år sedan eller att de aldrig fått vård än bland kvinnorna (73% jämfört med 57%).
Vidare förefaller det vanligare bland männen att uppge att det var två år sedan de
haft kontakt med socialtjänsten eller att de aldrig hade haft det. Skillnaden är dock
inte signifikant.

2.2.4. Besöksfrekvens
Slutligen tillfrågades gästerna om hur ofta de besöker Bryggan City. Frågan avsåg
hur många dagar av de senaste 30 som intervjupersonen besökt enheten.

Tabell 8. Antal dagar intervjupersonerna besökt Convictus Bryggan City under de senaste
30 dagarna, totalt och efter kön med signifikanstestet chi2 och t-test (procent om inget
annat anges).

* p signifikansnivån baseras på Chi
2
och t baseras på t-test: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå (p ≤ 0.05)

och 10% nivå (p ≤ 0.10). 

Tabell 8 visar att gästerna i genomsnitt besökt Bryggan City 14 dagar av de senaste
30. Nästan hälften av de intervjuade (46%) uppger att de besökt enheten 15 dagar
eller flera, dvs. varannan dag eller oftare.Tretton procent besöker enheten dagligen.
En ganska stor grupp bestående av fyrtio procent av gästerna kan emellertid räknas
som mer sporadiska gäster som bara kommit mellan 1–7 dagar. Männen hade i
genomsnitt kommit 14 dagar jämfört med kvinnornas 10 dagar. Det är vidare en
högre andel av männen (15%) som besöker enheten varje dag jämfört med kvin-
norna (5%).

2.3. Frekventa och mer sporadiska gäster

Min tid på Bryggan gav mig en känsla av att de som ofta besöker Bryggan skiljer sig
från dem som kommer mera sällan. Därför jämförs här mer sporadiska gäster med
mer frekventa besökare. Baserat på hur många dagar av de senaste 30 intervjuperso-
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Kön Sig.* Totalt

Män Kvinnor

n=224 n=24 n=268

Antal dagar besökt Bryggan City

Medelvärde (antal dagar) 14 d. 10 d. t= .011 14 d.

1–7 dagar 37 59 p= .004 40

8–14 dagar 12 20 13

15–21 dagar 27 5 23

22–29 dagar 10 12 10

Dagligen 15 5 13



nerna uppger att de besökt Bryggan City så har gästerna delats in i följande besöks-
kategorier: 1–14 dagar, 15–21 dagar och 22–30 dagar. Denna sektion följer samma
struktur som den föregående. Det är således de 268 enskilda personerna som inter-
vjuats som ingår i resultatredovisningen.

2.3.1. Demografi och boende

Tabell 9. Kön, ålder, kommuntillhörighet och nationalitet, totalt och efter besöksfrekvens
med signifikanstestet chi2 och ANOVA ( procent om inget annat anges).
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Besök antal dagar Sig.*

1–14 15–21 22+

n=141 n=61 n=62

Kön 

Kvinnor 23 3 11

Män 77 97 89 p= .001

Ålder

Medelålder 46 år 46 år 46 år A= .982

18–34 år 8 10 11 p= .885

35–44 år 40 39 27

45–54 år 34 33 42

55–64 år 16 16 18

65+ år 2 2 2

Kommuntillhörighet

Sthlm stad – Inner, norr 17 17 15 p= .872

Sthlm stad – Inner, södermalm 8 17 10

Sthlm stad – Västerort 10 10 13

Sthlm stad – Söderort 19 14 20

Stockholms län – Norr 9 9 12

Stockholms län – Syd 13 10 12

Saknar tillhörighet/Enheten för hemlösa 16 20 13

Utanför Stockholm/Sverige 9 3 7

Medborgarskap

Svenskt 75 62 69 p= .122

Nordiskt 14 15 18

Europeiskt 4 3 5

Utomeuropeiskt 7 17 8

Saknar medborgarskap/vet ej – 3 –

* p signifikansnivån baseras på Chi
2
och A baseras på ANOVA-test: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå 

(p ≤ 0.05) och 10% nivå (p ≤ 0.10). 



Bland mer frekventa gäster finns en högre andel män (Tabell 9). Hela 89 procent
av de mest frekventa gästerna är män, jämfört med 77 procent bland dem som kom-
mer mer sällan. Grupperna skiljer sig inte nämnvärt åt vad gäller ålder förutom att
det finns en svag tendens till att de mest frekventa gästerna är något äldre än de
mindre frekventa besökarna. Grupperna liknar också varandra avseende kommun-
tillhörighet. Däremot förefaller de mer sporadiska gästerna i högre utsträckning 
ha svenskt medborgarskap jämfört med de andra besöksgrupperna. Bland de mest
frekventa gästerna finns en något högre andel nordiska medborgare och i mellan-
kategorin finns den högsta andelen utomeuropéer.

Tabell 10. Boende och inkomstkällor, totalt och efter besöksfrekvens med signifikanstestet
chi2 (procent).

* p signifikansnivån baseras på Chi
2
: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå (p ≤ 0.05) och 10% nivå 

(p ≤ 0.10). 

Besöksgrupperna skiljer sig åt vad gäller deras boendeförhållanden under de senaste
30 dagarna (Tabell 10). Bland de mer sporadiska gästerna finns en högre andel som
har eget boende eller sitt boende organiserat av myndigheter jämfört med bland de
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Besök antal dagar Sig.*

1–14 15–21 22+

n=141 n=61 n=62

Boende senaste 30 dagar (vanligast)

Eget boende 14 8 7 p= .000

Andra hand etc. 24 25 13

Organiserat av myndighet 21 16 8

Bostadslös – tillfälliga härbärgen 16 16 27

Bostadslös – bil eller husvagn 4 7 2

Bostadslös – offentliga platser inne 7 15 15

Bostadslös – offentliga platser ute 8 13 29

Annat, t.ex. fängelse 6 – –

Inkomstkällor senaste 30 dagar (ja)

Arbete/studiemedel/A-kassa 14 5 7 p= .070

Socialbidrag 32 30 24 p= .561

Sjukersättning/pension 40 43 39 p= .850

Partner/familj/vänner 10 12 8 p= .800

Tiggeri 6 8 16 p= .056

Sammanslagning: pengar från… 

…arbete eller sjukersättning/pension 53 48 45 p= .405

…socialbidrag (ej arb/sjuk enl. ovan) 29 28 23

…partner eller tiggeri (ej arb/sjuk, 
socialbidrag enl. ovan) 7 13 15

…ingen av de nämnda kategorierna 11 10 18



andra gästerna. Däremot finns det bland de mest frekventa gästerna en högre andel
som är bostadslösa, som sovit på offentliga platser utomhus eller haft tillfälliga här-
bärgesplaceringar. På motsvarande sätt har en högre andel av de mest sporadiska
gästerna fått pengar från arbete, studiemedel eller A-kassa. Socialbidrag är vanligare
bland de sporadiska gästerna och mellangruppen jämfört med de mest frekventa
besökarna. Bland de mest frekventa gästerna finns istället en högre andel som tiggt
pengar. Det sammanslagna måttet visar att det bland de mer frekventa gästerna
finns en hög andel (33%) som inte fått pengar från arbete, pension, sjukersättning
eller socialbidrag, jämfört med 18 procent bland de mest sporadiska gästerna.

2.3.2. Alkohol- och droganvändning
Mer frekventa gäster rapporterar fler dagar med en alkoholkonsumtion motsvaran-
de fem drinkar och fler dagar då de använt någon annan drog än alkohol (Tabell 11).
De mest frekventa gästerna har i genomsnitt druckit alkohol nio av de senaste 30
dagarna, jämfört med 6 dagar bland intervjupersonerna i mellangruppen och 5
dagar bland de mest sporadiska gästerna. På liknande sätt har de frekventa gästerna
använt droger under 14 av de senaste 30 dagarna, mellangruppen 12 dagar och de
sporadiska gästerna nio dagar. Mönstret ser likadant ut för andelen som dricker
dagligen och för andelen som använder droger dagligen, samt för andelen som inte
dricker alls.Vad gäller huvuddrog så är cannabis vanligare bland mer sporadiska
gäster. Även heroin är något vanligare bland de sporadiska gästerna, medan amfe-
tamin är vanligare bland de mest frekventa besökarna. Det är också bland frekventa
gäster som man finner den högsta andelen som injicerat under den senaste 30-dagars
perioden, 78 procent av de som hade använt droger.

Sammantaget visar Tabell 11 på en skillnad mellan besöksgrupperna vad gäller
deras alkohol- och drogkonsumtion. Mer frekventa gäster dricker oftare, använder
droger i högre utsträckning samt injicerar i högre grad än mer sporadiska gäster.
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Tabell 11. Alkohol- och droganvändning under de senaste 30 dagarna, totalt och efter
besöksfrekvens med signifikanstestet chi2 och ANOVA (procent om inget annat anges).

* p signifikansnivån baseras på Chi
2
och A baseras på ANOVA-test: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå 

(p ≤ 0.05) och 10% nivå (p ≤ 0.10). 
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Besök antal dagar Sig.*

1–14 15–21 22+

n=141 n=61 n=62

Alkohol, minst 5 drinkar under en dag

Medelvärde (antal dagar) 5 d. 6 d. 9 d A = .085

Inte alls 54 56 42 p= .010

1–7 dagar 23 18 27

8–14 dagar 7 5 2

15–21 dagar 4 15 7

22–29 dagar 4 5 3

Dagligen 7 2 19

Droger, antal dagar använt

Medelvärde (antal dagar) 9 d. 12 d. 14 d A= .008

Inte alls 45 38 41 p= .028

1–7 dagar 17 12 5

8–14 dagar 7 7 10

15–21 dagar 14 12 5

22–29 dagar 6 7 7

Dagligen 11 25 33

Huvuddrog [av de som använt]

Heroin 17 13 14 p= .667

Metadon – 3 –

Subutex 1 3 –

Dämpande 1 – –

Amfetamin 68 63 78

Cannabis 12 18 8

Injicerat [av de som använt] 69 57 78 p= .131



Tabell 12. En kategorisering av alkohol- och/eller droganvändning under de senaste 
30 dagarna, totalt och efter besöksfrekvens med signifikanstestet chi2 (procent).

De skillnader som framkom i Tabell 11 (ovan) är även reflekterade i Tabell 12.
Bland mer sporadiska gäster finns den högsta andelen som varken druckit alkohol
motsvarande fem drinkar eller använt droger under de senaste 30 dagarna, en fem-
tedel jämfört med endast fem procent bland de mest frekventa gästerna. Bland de
frekventa gästerna finns även en ganska hög andel intervjupersoner som enbart
druckit alkohol under de senaste 30 dagarna. Däremot skiljer sig inte grupperna
markant åt avseende andelen som bara använt droger och som använt både alkohol
och andra droger.

2.3.3. Vårdkontakter
Tabell 13 visar slutligen kontakter med socialtjänst och missbrukarvård efter besöks-
frekvens. Sammantaget kan man inte säga att de som kommer ofta skiljer sig nämn-
värt från dem som kommer mer sällan vad gäller deras kontakter med socialtjänst
och missbrukarvård.Tabellen indikerar emellertid att de mer sporadiska gästerna i
högre utsträckning fått vård under den senaste månaden, vilket kanske förklarar
varför de inte besökt Bryggan City lika många dagar som mer frekventa gäster.
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Besök antal dagar Sig.*

1–14 15–21 22+

n=141 n=61 n=62

Varken alkohol eller droger 21 18 5 p= .104

Bara alkohol 25 20 36

Bara droger 33 38 37

Både alkohol och droger 21 25 23

* p signifikansnivån baseras på Chi
2
: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå (p ≤ 0.05) och 10% nivå 

(p ≤ 0.10). 



Tabell 13. Kontakt med socialtjänst och alkohol- och/eller drogbehandling, totalt och efter
besöksfrekvens med signifikanstestet chi2 ( procent).

* p signifikansnivån baseras på Chi
2
: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå (p ≤ 0.05) och 10% nivå 

(p ≤ 0.10). 

2.4. Convictus Bryggan Citys gäster och miss-
brukarvårdens klienter

I detta avsnitt görs en jämförelse mellan Bryggan Citys gäster (de 268 enskilda
personerna) och de klienter som vårdas inom socialtjänstens och landstingets be-
roendevård i Stockholms län.Avsikten är att se om Bryggan Citys gäster skiljer sig
avsevärt från dem som hanteras av det offentliga vårdsystemet. Referensmaterialet
är hämtat från studien ”Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling”.

2.4.1. ”Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling”
”Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling: en studie av klienter och behand-
lingsenheter i Stockholms län” (förkortas här som KvM) (se Room m.fl., 2003; Palm
& Storbjörk, 2003; Eriksson, Palm & Storbjörk, 2003; Storbjörk, 2003a; Palm, 2003;
Storbjörk, 2006), är en unikt omfattande studie av missbrukarvården, dess personal
och klienter. Studien utgör en undersökning av vården som ett behandlingssystem
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Besök antal dagar Sig.*

1–14 15–21 22+

n=141 n=61 n=62

Senast kontakt med socialtjänsten

Senaste månad 50 53 55 p= .869

1–3 månader sen 15 12 10

4–6 månader sen 8 7 8

6–12 månader sen 2 2 2

1–2 år sen 6 5 7

Mer än två år sen 13 21 11

Aldrig haft kontakt 7 2 8

Senast fått vård för alkohol- och/eller drogproblem

Senaste månad 18 13 8 p= .548

1–3 månader sen 4 5 5

4–6 månader sen 3 2 5

6–12 månader sen 2 2 2

1–2 år sen 5 3 10

Mer än två år sen 25 40 27

Aldrig haft kontakt 43 35 44



och utgår från ett socialekologiskt perspektiv (Weisner, 1986).Weisner definierar
begreppet ”social ecology” som:

”Behandlingens sociala miljö och processerna runt den,… oavsett hur
den genomförs. Begreppet riktar uppmärksamhet på generella möns-
ter för problemhantering och insatser i samhället – hur personer kom-
mer till systemen samt interaktions- och hänvisningsprocesser mellan
olika samhällssystem.Termen hänvisar också till interaktionen mellan
formell behandling utförd av olika myndigheter och de informella
processer som utspelar sig i samhällets vardag” (Weisner, 1986:204).

KvM-studien finansierades av Socialdepartementet och genomfördes vid SoRAD
(Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning), Stockholms univer-
sitet, år 2000–2004. Datamaterialet bearbetas och analyseras fortfarande

7
.

Studien kan indelas i en systemnivå, som berör vårdorganisationen och personal
inom missbrukarvården, en klientnivå, som avser de individer som vårdas i missbru-
karvården, samt slutligen en studie av den allmänna befolkningen i Stockholm län.
På systemnivå studeras missbrukarvårdens organisation och sociala funktioner. På
individnivå studeras karaktäristika hos missbrukarvårdens klienter samt hur alko-
hol- och drogproblem bemöts av samhället representerat av vårdsystemet.Vidare
kartläggs hur och varför personer kommer till vård och deras erfarenheter av vår-
den. Med hjälp av uppföljningsintervjuer studeras vidare förändringar i klienternas
alkohol- och drogbruk samt sociala situation.

Studien inkluderar flera delar och datainsamlingar. Här anges de som ingår i jäm-
förelsen i denna rapport:

Strukturerade face-to-face intervjuer (ca en timme) med 942 patienter inom
landstingets missbrukarvård, från ett urval av f.d. Beroendecentrum Nords (BCN)
och Beroendecentrum Syds (BCS), nuvarande Beroendecentrum Stockholms,
öppen- och slutenvårdsenheter. År 2000–2001.

Strukturerade face-to-face intervjuer (ca en timme) med 936 klienter inom so-
cialtjänsten som fick en insats riktad mot sitt missbruk. Intervjuerna genomfördes 
i elva kommuner och stadsdelar i Stockholms län, inklusive Enheten för hemlösa. År
2001–2002.

Telefonintervjuer med ett urval personer från länets vuxna befolkning, rörande
deras alkohol- och drogvanor, attityder till alkohol- och drogfrågor och erfarenheter
av och förväntningar på vårdsystemet. Intervjuerna gjordes av Statistiska central-
byrån (SCB). Det initiala urvalet innehöll 6000 personer, varav 3556 personer del-
tog. År 2002.

Klienturvalet har viktats till att representera de som vårdas inom landstingets och
socialtjänstens missbrukarvård i Stockholms län.

2.4.2. Likheter och skillnader
Här jämförs urvalet från Convictus Bryggan City först med samtliga intervjuade
patienter och klienter i KvM (med signifikanstest). Därefter jämförs Bryggan Citys
gäster med ett delurval ur KvM-studien, nämligen de klienter som intervjuades från
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7 Projektledare är Robin Room, övriga forskare är Jessica Palm, Jessica Storbjörk, Kerstin Stenius och Anders
Romelsjö. Intervjuer genomfördes av särskilt skolade intervjuare. 



Enheten för hemlösa (med signifikanstest). Denna jämförelse görs eftersom Enheten
för hemlösa är den enhet inom Stockholms socialtjänst som ansvarar för de personer
som är hemlösa i den bemärkelsen att de under minst två års tid har saknat annan
kommuntillhörighet. Dessa klienter borde rimligtvis vara den grupp som mest lik-
nar de gäster som besöker Bryggan City.

I tabellerna jämförs således kolumnen ”KvM Alla” med kolumnen ”Bryggan City”,
samt kolumnen ”KvM Enheten för hemlösa” med ”Bryggan City”-kolumnen. I slutet
av sektionen görs slutligen några jämförelser mellan Bryggan Citys gäster och de
personer som intervjuades ur den allmänna befolkningen i Stockholms län i KvM-
studien.Alla frågor är inte direkt jämförbara mellan studierna och delstudierna.
Därför har en del svar och frågor grupperats om och kategorierna har vanligtvis
gjorts lite större och färre.

Tabell 14. Kön, ålder, kommuntillhörighet och nationalitet, Convictus Bryggan Citys
gäster jämfört med KvM-klienter, signifikanstest chi2 och t-test (procent om inget annat
anges).

* p signifikansnivån baseras på Chi
2
och t baseras på t-test: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå 

(p ≤ 0.05) och 10% nivå (p ≤ 0.10). 

Tabell 14 visar på skillnader mellan missbrukarvårdens klienter och Bryggan Citys
gäster. Bryggan City har en något högre andel män bland sina besökare än vad som är
fallet inom missbrukarvården (84% jämfört med 71%).Att notera är dock att även
Enheten för hemlösa har en högre andel män jämfört med samtliga intervjuade klien-
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KvM alla
klienter

Sig.*
KvM

Enheten för
hemlösa

Sig.*
Bryggan

City

n = 1865 n = 98 n = 268

Kön 

Män 71 p= .000 77 p= .138 84

Ålder

Medelålder 43 år t= .000 44 år t= .097 46 år

18–34 år 27 p= .000 20 p= .020 9

35–44 år 28 39 37

45–54 år 26 24 36

55–64 år 15 13 16

65+ år 4 5 2

Medborgarskap

Svenskt 86 p= .000 71 p= .038 71

Nordiskt 8 24 15

Europeiskt 2 – 4

Utomeuropeiskt 4 4 9

Saknar medborgarskap/vet ej 1 2 1



ter i KvM-studien. Bryggan Citys gäster är äldre än missbrukarvårdens klienter. Inom
missbrukarvården är 27 procent under 35 år, jämfört med 20 procent på Enheten för
hemlösa och bara 9 procent bland Bryggan Citys gäster.Vad gäller nationalitet så visar
tabellen att Bryggan City och Enheten för hemlösa har en lägre andel med svenskt
medborgarskap (71%) jämfört med missbrukarvården i sin helhet (86%). Enheten 
för hemlösa har en särskilt hög andel med nordiska medborgarskap (24%), medan
Bryggan City har en hög andel med utomeuropeiska medborgarskap (9%).

Tabell 15. Boende och inkomstkällor, Convictus Bryggan Citys gäster jämfört med 
KvM-klienter, signifikanstestet chi2 (procent).

* p signifikansnivån baseras på Chi
2
: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå (p ≤ 0.05) och 10% nivå 

(p ≤ 0.10). 

Bryggan Citys gäster skiljer sig från missbrukarvårdens och Enheten för hemlösas
klienter även vad gäller boendeförhållanden och inkomstkällor (Tabell 15). Drygt
hälften av missbrukarvårdens klienter rapporterar eget boende, jämfört med elva
procent bland Bryggan Citys gäster och bara en procent från Enheten för hemlösa,
som även har en särskilt hög andel bostadslösa klienter. Det finns också en högre
andel klienter på Enheten för hemlösa (31%) som får sitt boende organiserat av myn-
digheter, rimligtvis av Enheten för hemlösa, jämfört med Bryggan Citys gäster (17%).

En högre andel av missbrukarvårdens klienter har fått pengar från arbete, studie-
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KvM alla
klienter

Sig.*
KvM

Enheten 
för hemlösa

Sig.*
Bryggan

City

n = 1865 n = 98 n = 268

Boende senaste 30 dagar (vanligast) 

Eget boende 52 p= .000 1 p= .000 11

Andra hand etc. 18 – 22

Organiserat av myndighet 13 31 17

Bostadslös 15 67 48

Annat, t.ex. fängelse 2 1 3

Inkomstkällor, 30 dagar (ja)

Arbete/studiemedel/A-kassa 32 p= .000 15 p= .216 10

Sjukersättning/pension 44 p= .259 43 p= .638 40

Socialbidrag 35 p= .110 56 p= .000 30

Partner/familj 29 p= .000 24 p= .001 10

Sammanslagning: pengar från… 

…arbete, sjukersättning/ 
pension

63 p= .000 49 p= .002 49

…socialbidrag (ej arb/sjuk 
enlig ovan)

28 42 27

…Ej arbete, pension, sjuk-
ersättning, socialbidrag

9 8 24



medel eller A-kassa under de senaste 30 dagarna, 32 procent jämfört med 15 pro-
cent på Enheten för hemlösa och 10 procent bland Bryggan Citys gäster. Grupperna
skiljer sig inte åt vad gäller andelen med sjukersättning eller pension. På liknande
sätt som att Enheten för hemlösas klienter i högre grad får sitt boende organiserat av
myndigheter så har de också i högre grad fått socialbidrag under de senaste 30 da-
garna, 56 procent på Enheten för hemlösa jämfört med 30 procent av Bryggan Citys
gäster. Däremot har gästerna i lägre grad fått pengar av sin partner eller familj, vilket
kanske tyder på att gästerna har ett mindre resursstarkt nätverk runt sig jämfört
med de två andra grupperna. Det sammanslagna måttet visar att under 10 procent
av missbrukarvårdens klienter inte fått några pengar från arbete, pension, sjukersätt-
ning eller socialbidrag, jämfört med att en fjärdedel av Bryggan Citys gäster inte fått
det (24%). Det har tidigare nämnts att en del av Bryggan Citys gäster nämnde små-
kriminalitet som inkomstkälla. I KvM-studien tillfrågades klienterna om de fått
pengar från olaglig verksamhet, vilket 15 procent uppgav att de hade fått. Bland
Enheten för hemlösas klienter uppgav 18 procent det. Endast en halv procent av
missbrukarvårdens klienter uppgav att de fått pengar från prostitution.

Tabell 16 visar att grupperna även skiljer sig åt med avseende på såväl alkohol-
som droganvändning och huvuddrog. Missbrukarvårdens klienter hade i medeltal
druckit alkohol motsvarande fem drinkar under sju av de senaste 30 dagarna, jäm-
fört med sex dagar bland gästerna och fyra dagar bland klienterna på Enheten för
hemlösa. Över hälften av gästerna på Bryggan City och klienterna på Enheten för
hemlösa uppger att de inte druckit den alkoholmängden, medan bara 40 procent av
missbrukarvårdens klienter uppger det. Å andra sidan har Bryggan City en hög
andel som druckit dagligen. Det är således ganska vanligt med en frekvent hög-
konsumtion av alkohol (minst varannan dag av under de senaste 30 dagarna) både
bland Bryggan Citys gäster (20%) och missbrukarvårdens klienter (23%).

Vad gäller antal dagar intervjupersonerna använt andra droger än alkohol så ser
mönstret lite annorlunda ut. Här ligger Bryggan Citys gäster högst med i genomsnitt
elva dagar, jämfört med missbrukarvårdens klienters sju dagar och Enheten för hem-
lösas klienters sex dagar. Dessa siffror återspeglas i andelen som inte alls tagit droger,
som är över 60 procent bland missbrukarvårdens klienter och på Enheten för hem-
lösa, men bara 43 procent bland gästerna. I alla grupper finns en ganska hög andel
med en frekvent drogkonsumtion (15+ dagar, dvs. minst varannan dag). Högst är
dock andelen bland Bryggan Citys gäster (36%) jämfört med missbrukarvårdens 
24 procent och Enheten för hemlösas 16 procent.
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Tabell 16. Alkohol- och droganvändning under de senaste 30 dagarna, Convictus Bryggan
Citys gäster jämfört med KvM-klienter, signifikanstest chi2 och t-test (procent om inget
annat anges).

* p signifikansnivån baseras på Chi
2
och t baseras på t-test: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå (p ≤

0.05) och 10% nivå (p ≤ 0.10). 
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KvM alla
klienter

Sig.*
KvM

Enheten 
för hemlösa

Sig.*
Bryggan

City

n = 1865 n = 98 n = 268

Alkohol, minst 5 drinkar/dag

Medelvärde (antal dagar) 7 d t= .035 4 d. t= .019 6 dagar

Inte alls 40 p= .000 58 p= .108 52

1–7 dagar 24 27 23

8–14 dagar 13 6 5

15–21 dagar 11 5 7

22–29 dagar 10 5 4

Dagligen 2 – 9

Droger, antal dagar använt

Medelvärde (antal dagar) 7 d. t= .000 6 d. t= .003 11 dagar

Inte alls 63 p= .000 64 p= .002 43

1–7 dagar 9 10 13

8–14 dagar 4 10 8

15–21 dagar 4 – 11

22–29 dagar 4 6 6

Dagligen 16 11 19

Huvuddrog [av de som använt] 

Opiater 38 p= .000 29 p= .002 17

Dämpande 13 2 1

Amfetamin 23 45 70

Kokain 4 5 –

Cannabis 22 19 13

Hallucinogener 
(t.ex. ecstasy)

1 – –

Lösningsmedel <.5 – –

Injicerat [av de som använt] 32 p= .000 27 p= .000 68



Slutligen skiljer sig grupperna åt avseende huvuddrog samt injektionsbruk bland
dem som använt droger. En högre andel av missbrukarvårdens klienter uppger opia-
ter som huvuddrog (38%) jämfört med av Bryggan Citys gäster (17%).Amfetamin
uppges som huvuddrog av 70 procent av gästerna, 45 procent av Enheten för hem-
lösas klienter och bara 23 procent av missbrukarvårdens klienter. Cannabis är van-
igare bland missbrukarvårdens klienter och på Enheten för hemlösa. Inom missbru-
karvården finns även en högre andel som uppger dämpande mediciner som sin
huvuddrog. En tredjedel inom missbrukarvården (32%) uppger att de injicerat en
drog under den senaste månaden jämfört med två tredjedelar på Bryggan City
(68%).

Tabell 17. En kategorisering av alkohol- och/eller droganvändning under de senaste 30
dagarna, Convictus Bryggan Citys gäster jämfört med KvM-klienter, signifikanstestet
chi2 (procent).

* p signifikansnivån baseras på Chi
2
: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå (p ≤ 0.05) och 10% nivå (p ≤ 0.10). 

Sammanställningen över alkohol- och/eller droganvändning i Tabell 17 visar att det
på Enheten för hemlösa finns störst andel som varken använt alkohol (fem drinkar per
dag) eller någon annan drog under den senaste månaden (38% jämfört med 23% i
missbrukarvården och 17% bland gästerna). Inom missbrukarvården finns en hög
andel som bara uppger alkohol medan Bryggan City har en något förhöjd andel som
uppger enbart andra droger. Omkring 20 procent uppger både alkohol- och drog-
bruk i samtliga grupper, andelen är något högre bland Bryggan Citys gäster.

Frågorna om vård för alkohol- eller drogproblem var formulerade olika i de två
studierna. I Bryggan City-studien användes, som nämnts, en sammanslagen fråga.
I KvM-klientstudien användes tjugo frågor om olika vårdgivare och vårdtyper.
Frågorna avsåg vård innan den aktuella vårdepisoden då intervjun genomfördes.
Intervjupersonerna ombads svara på om de fått vård inom den aktuella kategorin
under det senaste året, tidigare eller aldrig. Svaren har här grupperats till om inter-
vjupersonen uppgav att han/hon fått vård under det senaste året på åtminstone en
av de tjugo vårdkategorifrågorna, inget under det senaste året men åtminstone en
tidigare, eller ingen av de tjugo kategorierna någonsin. Denna skillnad i frågesätt kan
tänkas generera fler ja-svar bland missbrukarvårdens klienter eftersom frågorna var
mer detaljerade och det är möjligt att intervjupersonen kommer ihåg en viss vård-
kontakt när just den kontakten efterfrågas.
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KvM alla
klienter

Sig.*
KvM

Enheten 
för hemlösa

Sig.*
Bryggan

City

n = 1865 n = 98 n = 268

Varken alkohol eller droger 23 p= .000 38 p= .000 17

Bara alkohol 40 25 26

Bara droger 17 20 35

Både alkohol och droger 20 18 22



Tabell 18. Erfarenhet av tidigare alkohol- och/eller drogbehandling, Convictus Bryggan
Citys gäster jämfört med KvM-klienter, signifikanstestet chi2 (procent).

* p signifikansnivån baseras på Chi
2
: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå (p ≤ 0.05) och 10% nivå 

(p ≤ 0.10). 

Grupperna skiljer sig åt med avseende på tidigare kontakter med missbrukarvården
(Tabell 18). En klar majoritet av missbrukarvårdens klienter och nästan samtliga av
Enheten för hemlösas klienter hade fått annan vård för alkohol- eller drogproblem
under det senaste året, jämfört med en fjärdedel av Bryggan Citys gäster. Endast sju
procent av vårdens klienter hade aldrig tidigare fått vård jämfört med 41 procent av
gästerna.Trots skillnaderna i frågeförfarandet kan vi därför anta att grupperna skiljer
sig åt vad gäller tidigare vårderfarenheter.

Den allmänna befolkningen
Slutligen görs i denna sektion en jämförelse även mellan de som i KvM-studien
intervjuades från den vuxna befolkningen i Stockholms län och Bryggan Citys
gäster, samt missbrukarvårdens klienter. KvM-klienterna redovisas igen eftersom 
det visade sig att denna grupp ofta intar en mellanposition mellan den allmänna
befolkningen och Bryggan Citys gäster.
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KvM alla
klienter

Sig.*
KvM

Enheten 
för hemlösa

Sig.*
Bryggan

City

n = 1865 n = 98 n = 268

Senast fått vård för alkohol- och/eller drogproblem

Aldrig 7 p= .000 1 p= .000 41

För mer än ett år sedan 12 5 35

Under de senaste 

12 månaderna
81 94 24



Tabell 19. Kön, ålder, nationalitet, boende och inkomstkällor, Convictus Bryggan Citys
gäster jämfört med den allmänna befolkningen och KvM-klienter, signifikanstesten Chi2

och ANOVA (procent om inget annat anges).

* p signifikansnivån baseras på Chi
2
och A baseras på ANOVA-test: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå 

(p ≤ 0.05) och 10% nivå (p ≤ 0.10). 

Tabell 19 visar att grupperna skiljer sig markant åt vad gäller kön, ålder, medborgar-
skap, boende samt inkomstkällor. Med fokus på skillnaderna mellan den allmänna
befolkningen och Bryggan City så är gästerna äldre, i lägre grad svenska medborgare,
har mer marginaliserat boende och får i lägre utsträckning pengar från arbete.
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KvM
Allmän

befolkning

KvM
Klienter

Bryggan
City 

Sig.*

n = 3556 n = 1865 n = 268

Kön

Män 48 71. 84. p= .000

Ålder

Medelålder 44 år 43 år 46 år A= .000

18–34 år 30 27 9 p= .000

35–44 år 24 28 37

45–54 år 17 26 36

55–64 år 18 15 16

65+ år 11 4 2

Svenska medborgare 93 86 71 p= .000

Boende

Eget 92 52 11 p= .000

Andra hand 8 18 22

Organiserat myndighet – 13 17

Hemlös – 15 48

Annat – 2 3

Inkomstkällor senaste 30 dagarna (ja)

Arbete/studiemedel 82 32 10 p= .000

Sjukersättning/pension 17 44 40 p= .000

Pengar från socialbidrag 1 35 30 p= .000

Sammanslaget mått: 

…arbete, sjukersättning/pension 95 63 49 p= .000

…socialbidrag – 28 27

…EJ arbete, pension, sjukersätt-
ning, socialbidrag

5 9 24



Tabell 20. Alkohol- och droganvändning under de senaste 30 dagarna, Convictus Bryggan
Citys gäster jämfört med den allmänna befolkningen och KvM-klienter, signifikanstestet
Chi2 (procent).

* p signifikansnivån baseras på Chi
2
: 1% nivå (p ≤ 0.01), 5% nivå (p ≤ 0.05) och 10% nivå 

(p ≤ 0.10). 

I den allmänna befolkningsstudien ställdes frågan om fem drinkar alkohol bara som
en 12-månaders fråga. Svaren har kategoriserats om till om intervjupersonen upp-
gav att han/hon dricker varje månad, och i så fall hur ofta per månad i genomsnitt.
Svaren från Bryggan City baseras, som tidigare, på den senaste 30-dagars perioden.
Inte oförväntat så skiljer sig även här grupperna markant åt. I den allmänna befolk-
ningen finns en stor grupp som inte dricker fem drinkar varje månad och inga frek-
venta högkonsumenter förekom.

Under en procent av personerna i den allmänna befolkningen uppgav att de
använt någon annan drog än alkohol. Det låga antalet personer gör det meningslöst
att redovisa antal dagar intervjupersonerna använt droger, därför redovisas endast
kategoriseringen efter om intervjupersonerna druckit minst fem drinkar och/eller
använt någon annan drog, samt huvuddrog bland de personer som använt droger
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KvM
Allmän

befolkning

KvM
Klienter

Bryggan
City 

Sig.*

n = 3556 n = 1865 n = 268

Alkohol, 5 drinkar

Inte alls 82 40. 52 p= .000

1–3 dagar 14 14 15

4–8 dagar 4 13 9

9+ dagar – 34 25

Alkohol- och/eller droganvändare

Varken alkohol eller droger 81 23 17 p= .000

Bara alkohol 18 40 26

Bara droger <.5 17 35

Både alkohol och droger <.5 20 22

Huvuddrog [av de som använt] 

Opiater (inkl. heroin) 24 38 17 p= .000

Dämpande 28 13 1

Amfetamin – 23 70

Kokain – 4 –

Cannabis 44 21 13

Lösningsmedel 4 <.5 –

Annat 1 –
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(25 personer i den allmänna befolkningen).
En majoritet av personerna i befolkningen hade varken druckit alkohol motsva-

rande fem drinkar eller använt någon annan drog (81%) och under en halv procent
vardera hade använt droger eller både alkohol och droger.Vad gäller huvuddrog
bland dem som använt droger i befolkningen så dominerar cannabis (44% eller 11
personer), följt av dämpande mediciner (28% eller 7 personer) och opiater (24%
eller 6 personer). Med opiater avses här vanligtvis smärtstillande tabletter inne-
hållande kodein.

2.5. Hur situationen förändras över tid

Kartläggningens design och användningen av id-koden medför möjligheten att se
hur gästernas situation förändas över tid, vad gäller inkomst- och boendeförhållan-
den, alkohol- och drogkonsumtion samt besöksfrekvens på Bryggan City. I denna del
görs således en mer kvalitativ analys av det kvantitativa materialet utgående ifrån de
67 personer som deltagit vid upprepade datainsamlingsdagar. En kvalitativ analys
görs av de 21 personer som intervjuades minst en gång på våren och minst en gång
på hösten 2005 för att se om deras situation ser likadan ut ett drygt halvår senare
(”halvårsuppföljning”).
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IP Tid Kommun 
tillhörighet

Boende 
30 dagar

Inkomster 
30 dagar

A Kvinna, <40 år, svensk Feb. 

Sep.

Sthlm stad

’’

Andrahand

Bostadslös,
tillfälliga
härbärgen

Sjukersättning 
el. pension

’’

B Kvinna, c. 40 år, svensk Feb.

Dec.

Saknar till-
hörighet

’’

Bostadslös, bil
el. husvagn

Andrahand

Sjukersättning
el. pension, och
partner/familj

Sjukersättning
el. pension

C Kvinna, c. 40 år, svensk Feb. 

Dec. 

Saknar till-
hörighet

’’

Organiserat av
myndigheter

Andrahand

Socialbidrag

’’

IP Tid Kommun 
tillhörighet

Boende 
30 dagar

Inkomster 
30 dagar

D Man, <40 år, ej svensk Feb.

Sep.

Sthlm stad

’’

Eget boende

Bostadslös,
tillfälliga här-
bärgen

Socialbidrag

’’

E Man, <40 år, svensk Mar.

Nov.

Sthlm stad

’’

Organiserat av
myndigheter

’’

Socialbidrag

’’

F Man, <40 år, svensk Feb.

Okt.

Sthlm län,
norr

Sthlm län,
syd

Organiserat av
myndigheter

Bostadslös,
offentliga plat-
ser ute

Arbete och
socialbidrag

Socialbidrag

G Man, <40 år, svensk Feb.

Okt.

Sthlm stad

’’

Organiserat av
myndigheter

’’

Socialbidrag

Inget, samlar
skrot

Tabell 21. Hur situationen förändras över tid. En ”halvårsuppföljning” av Convictus Bryggan
Citys gäster som deltog i kartläggningen både under våren och hösten 2005, kvinnor.

Tabell 22a. Hur situationen förändras över tid. En ”halvårsuppföljning” av Convictus
Bryggan Citys gäster som deltog i kartläggningen både under våren och hösten 2005, män,
sorterat efter ålder (fortsätter på de nästföljande sidorna).
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Alkohol, 
5 drinkar Droger, injicerat

Kontakt social-
tjänst, alkohol/
drogvård

Bryggan

Dricker ej

’’

Amfetamin dagligen,
injicerat

’’

Soc: aktuell
Vård: senaste mån

’’

1 dagar

30 dagar

Dricker ej

’’

Amfetamin dagligen,
injicerat

’’

Soc: aktuell
Vård: 4–6 mån sen

’’

20 dagar

25 dagar

Dricker ej

’’

Ej droger (numera 
drogfri)

’’

Soc: aktuell
Vård: en mån sen

’’
Vård: ej sen dess

2 dagar

10 dagar

Alkohol, 
5 drinkar Droger, injicerat

Kontakt social-
tjänst, alkohol/
drogvård

Bryggan

Druckit, 1 dag

3 dagar

Cannabis, 8 dagar, ej
injicerat

Amfetamin 3 dagar,
injicerat

Soc: aktuell
Vård: aldrig

’’

28 dagar

15 dagar

Dricker ej

’’

Ej droger

’’

Soc: aktuell
Vård: aldrig

’’

6 dagar

15 dagar

Dricker ej

’’

Amfetamin, dagligen,
injicerat

’’

Soc: aktuell
Vård: senaste mån

’’
Vård: ej sen dess

7 dagar

30 dagar

Dricker ej

’’

Amfetamin, 5 dagar,
injicerat

Dagligen, injicerat

Soc: aktuell
Vård: senaste mån

’’
Vård: ej sen dess

3 dagar

28 dagar
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IP Tid Kommun 
tillhörighet

Boende 
30 dagar

Inkomster 
30 dagar

H Man, c. 40 år, svensk Feb.

Nov. 

Sthlm stad

’’

Eget boende

’’

Sjukersättning

Arbete el. 
A-kassa

I Man, c. 40 år, svensk Feb. 

Sep. 

Sthlm län,
norr

’’

Bostadslös, bil
el. husvagn

’’

Sjukersättning
el. pension

’’

J Man, c. 50 år, ej svensk Mar. 

Nov. 

Ej Sverige

’’

Bostadslös,
offentliga plat-
ser ute

’’

Tiggeri

’’

K Man, c. 50 år, svensk Feb. 

Sep. 

Saknar kom-
muntillhörig-
het

’’

Bostadslös,
tillfälliga här-
bärgen

”Annat 
boende” 

Socialbidrag

’’

L Man, c. 50 år, ej svensk Feb. 

Nov

Saknar tillhö-
righet.

Sthlm stad

Bostadslös,
offentliga plat-
ser ute

’’

Sjukersättning
el. pension

’’

M Man, c. 50 år, svensk Feb.

Okt.

Sthlm län,
syd

’’

Organiserat av
myndigheter

’’

Sjukersättning
el. pension

’’

N Man, c. 50 år, svensk Feb.

Dec.

Sthlm stad

Sthlm län,
syd

Bostadslös,
offentliga plat-
ser ute

Andrahand

Sjukersättning
el. pension

’’

O Man, c. 50, svensk Feb.

Nov.

Sthlm stad

’’

Andrahand

’’

Sjukersättning
el. pension

’’ + arbete

P Man, c. 50, svensk Mar.

Dec.

Sthlm län,
norr

Saknar till-
hörighet

Bostadslös,
offentliga
platser inne

Bostadslös,
härbärgen

Socialbidrag

Socialbidrag

Forts 22b. (män, efter ålder)
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Alkohol, 
5 drinkar Droger, injicerat

Kontakt social-
tjänst, alkohol/
drogvård

Bryggan

Dricker ej

’’

Ej droger

Cannabis, 20 dagar,
ej injicerat

Soc: aldrig
Vård: aldrig

Soc: säger nu 1–2 år
’’

30 dagar

4 dagar

14 dagar

20 dagar

Amfetamin, 14 dagar,
ej injicerat

20 dagar, ej injicerat

Soc: 1–2 år sen
Vård: 2+ år sen

Soc: nu 2+ år sen
’’

15 dagar

10 dagar

Dagligen

’’

Ej droger

’’

Soc: aldrig 
Vård: aldrig

’’

30 dagar

25

Dricker ej

’’

Amfetamin dagligen,
injicerat

10 dagar, injicerat

Soc: aktuell
Vård: aldrig

’’

3 dagar

7 dagar

Dricker ej

’’

Amfetamin, 20 dagar,
ej injicerat

Dagligen, ej injicerat

Soc: 1–2 år sen.
Vård: 2+ år sen

Soc: nu 2+ år sen
’’

20 dagar

15 dagar

2 dagar

7 dagar

Amfetamin 10 dagar,
injicerat

20 dagar, injicerat

Soc: aktuell
Vård: senaste mån

Soc: ej aktuell
Vård: inget sen dess

28 dagar

20 dagar

Dricker ej

’’

Inga droger

’’

Soc: 6–12 mån. sen
Vård: 2+ år sen

Soc: 4–6 mån sen
’’

3 dagar

5 dagar

Dricker ej

’’

Amfetamin dagligen,
injicerat

’’

Soc: 2+ år sen
Vård.: 2+ år sen

’’

15 dagar

4 dager

Dricker ej

3 dagar

Amfetamin 20 dagar,
injicerat

20 dagar, injicerat

Soc: aktuell
Vård: senaste mån

’’
Vård: ej sen dess

25 dagar

12 dagar
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IP Tid Kommun 
tillhörighet

Boende 
30 dagar

Inkomster 
30 dagar

Q Man, c. 55 år, svensk Feb

Nov. 

Sthlm stad

Sthlm län,
norr

Bostadslös,
offentliga
platser ute

Andrahand

Sjukersättning
el. pension

’’

R Man, c. 55 år, svensk Feb. 

Sep. 

Sthlm stad

Saknar nu
tillhörighet

Organiserat av
myndigheter

’’

Arbete el. 
A-kassa och
socialbidrag

’’

S Man, c. 60 år, svensk Feb. 

Nov. 

Saknar kom-
muntillhörig-
het

’’

Bostadslös,
offentliga 
platser ute

’’

Inget, pantar
burkar

’’

T Man, c. 60 år, svensk Feb. 

Nov

Sthlm län,
söder

Sthlm stad

Organiserat av
myndigheter

’’

Sjukersättning
el. pension

Sjukersättning
el. pension +
pengar av part-
ner/familj

U Man, c. 60, svensk Feb. 

Sep. 

Okt. 

Saknar till-
hörighet

’’

’’

Organiserat av
myndigheter

Bostadslös,
offentliga
platser ute

Bostadslös,
tillfälliga
härbärgen

Arbete el. 
A-kassa

’’

Arbete el. 
A-kassa och
socialbidrag

Forts 22c. (män, efter ålder)
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Alkohol, 
5 drinkar Droger, injicerat

Kontakt social-
tjänst, alkohol/
drogvård

Bryggan

20 dagar

25 dagar

Ej droger

’’

Soc: 2+ år sen 
Vård: 2+ år sen

’’

10 dagar

20 dagar

Dricker ej

’’

Ej droger

’’

Soc: aktuell
Vård: senaste mån

’’
Vård: ej sen dess

4 dagar

15 dagar

Dagligen

’’

Ej droger

’’

Soc: 1–2 år sen 
Vård: 2+ år sen

Soc: nu 2+ år
’’

28 dagar

’’

Dricker ej

5 dagar

Amfetamin, 5 dagar,
ej injicerat

’’

Soc: aktuell
Vård: 2+ år sen

’’

12 dagar

5 dagar

10 dagar

Dagligen

5 dagar

Ej droger

’’

’’

Soc: aktuell
Vård: 2+ år sen

Soc: ej aktuell
’’

Soc: aktuell igen
’’

5 dagar

20 dagar

3 dagar



50

Tabell 21 (kvinnor) och Tabell 22 (män) visar sammantaget att gästernas levnads-
situation, alkohol- och droganvändning och kontakter med socialtjänst, beroendevård
och besöksfrekvens på Bryggan City är förhållandevis stabil när de två mättillfällena
jämförs. De flesta uppvisar ett instabilt liv som inte förbättras på sex månader.

Däremot visar tabellerna att det antal dagar en gäst besöker Bryggan City kan
variera avsevärt vid olika tidpunkter.T.ex. hade gäst H besökt enheten 30 dagar i
februari och 4 dagar i november, gäst O 15 dagar i februari och 4 dagar i november,
gäst R 4 dagar i februari och 15 dagar i september osv. Det finns också gäster vars
besöksfrekvens ser ungefär likadan ut vid de två mättillfällena, t.ex. uppger gäst 
J 30 och 25 dagar, gäst M 28 och 20 dagar och gäst S 28 dagar vid båda tillfällena.

Vad gäller boendeförhållanden så hade en person (gäst H) eget boende vid båda
tillfällena, en person hade eget boende på våren som han förlorat på hösten (gäst
D). Övriga personer hade en ostabil boendesituation där ett boende organiserat av
myndigheter kunde övergå i bostadslöshet (t.ex. gäst F), en del kunde ha sitt boende
organiserat av myndigheter vid båda tillfällena (t.ex. gäst E, M och T), en del uppgav
bostadslöshet vid båda tillfällena (t.ex. L, P och S). Sammantaget är det ytterst få
som förbättrat sin boendesituation.Tre undantag är gäst B och N som gick från
bostadslöshet till andrahandsboende, samt gäst P som förbättrat sin boendesituation
något – från att spendera nätterna i trappuppgångar eller dylikt till att på hösten ha
haft tillfälliga härbärgesplaceringar.

På motsvarande sätt förändras inte gästernas inkomstkällor nämnvärt när vi jäm-
för hösten och våren 2005. Ganska många har socialbidrag vid båda tillfällena (gäst
C, D, E, K och P). Gäst G hade på hösten förlorat sitt socialbidrag och samlade då
istället skrot. Gäst S livnärde sig på att enbart panta burkar, både på våren och hös-
ten och gäst J och S tiggde pengar vid båda tillfällena. Den inkomstkälla som, av
naturliga skäl, förefaller vara mest stabil är pension eller sjukersättning.

Kvinnornas alkohol- och droganvändning förblev oförändrad. Männens alkohol-
konsumtion var ganska oförändrad på hösten jämfört med på våren. De flesta män
som uppgav att det inte druckit något på våren hade inte heller druckit något på
hösten (gäst E, F, G, H, K, L, N, O, R). En del män uppgav att de druckit ett fåtal
dagar på våren och likaså på hösten (t.ex. gäst D, M), medan de som drack mycket
på våren ofta uppgav att de drack mycket också på hösten (t.ex. gäst I, Q). En del
hade förvärrat sitt droganvändande, t.ex. gäst D som övergått från cannabis till
amfetamin, gäst G som på våren injicerade amfetamin 5 dagar jämfört med dag-
ligen på hösten, H som var drogfri på våren men hade använt cannabis 20 dagar i
november, gäst I, L och M hade ökat sitt amfetaminanvändande. Gäst K hade där-
emot minskat sitt amfetaminanvändande, från dagligt bruk till 10 dagar.

De tre kvinnorna var aktuella hos socialtjänsten vid båda tidpunkterna och två av
dem hade på våren nyligen fått vård för alkohol- eller drogproblem, men ingen vård
sedan dess.Vad gäller männens kontakter med socialtjänst och missbrukarvård så var
de flesta som på våren var aktuella hos socialtjänsten fortfarande aktuella på hösten,
förutom gäst M. Gäst N hade ingen aktuell kontakt med socialtjänsten på våren men
uppgav på hösten att han då haft kontakt under hösten. Resten, gäst I, L, O, Q, S
uppgav på våren att det var ett tag sedan de haft kontakt med socialtjänsten, och de
hade inte heller haft kontakt när hösten kom. En del personer uppgav att de fått vård
nyligen på våren, t.ex. gäst F, G, M, P och R, men inte fått något sen dess. Ingen före-
faller ha haft en ny vårdepisod under den observerade tiden. Endast en person, gäst
A, hade fått vård under den senaste månaden både på våren och hösten 2005.



2.6. Sammanfattning av Del I

Redovisningen i kapitel 2 baseras på en kartläggning som ägt rum vid 18 olika
arbetsdagar på Bryggan City under år 2005, samt på data hämtat från studien
”Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling” (KvM) (se Room m.fl., 2003).
Materialet är insamlat genom korta och strukturerade intervjuer.Totalt ingår 268
gäster från Bryggan City som blivit intervjuade minst en gång. I en specialanalys
studeras också hur situationen förändras över ett halvt år för 21 personer som inter-
vjuades både på våren och hösten 2005.

Det är svårt att avgöra hur representativt datamaterialet är, eftersom under en
tredjedel av de personer som besökte Bryggan City under datainsamlingsdagarna
intervjuades per gång. Däremot tyder det stora urvalet på att en stor andel av gäs-
terna intervjuats minst en gång och det är därför sannolikt att urvalet kan ge en god
bild av den grupp som besöker Bryggan City.

Sammantaget visar datainsamlingen på en marginaliserad grupp som besöker
Bryggan City. Nästan hälften uppger att de är bostadslösa i den bemärkelse att de
sovit i trappuppgångar eller parker, i husvagn eller haft tillfälliga härbärgesplace-
ringar. En dryg femtedel (22%) har inte fått några pengar från arbete eller från de
allmänna socialförsäkringssystemen under den senaste månaden utan har tiggt
pengar, pantat burkar eller ägnat sig åt småkriminalitet för att försörja sig. Bland
gästerna finns en ganska hög andel med utländskt medborgarskap (29%) och då
främst nordbor (15%).

Över hälften av gästerna uppger att de inte druckit alkohol under den senaste
månaden, i alla fall inte minst 5 drinkar per tillfälle, och knappt hälften (43%) upp-
ger att de inte använt några andra droger under den senaste månaden.Totalt sett 
har knappt en femtedel (17%) varken druckit eller använt droger under den senaste
månaden. En dryg tredjedel har använt droger men ingen alkohol. En fjärdedel
enbart alkohol och en femtedel har både druckit och använt droger under den
senaste månaden. Bland droganvändarna är det främst amfetamin som uppges som
huvuddrog, följt av heroin och cannabis. En stor andel av dem, 69 procent, uppger
även att de injicerat en drog under den senaste månaden.

Över hälften har en aktuell kontakt hos socialtjänsten, men en femtedel uppger
att det är mer än två år sen de haft kontakt eller att de aldrig haft kontakt med
socialtjänsten. Det är ovanligare att gästerna uppger att de fått vård för alkohol-
eller drogproblem. Sjuttio procent säger att det är mer än två år sen eller att de
aldrig (41%) fått det.

Gästerna uppger att de i snitt besökt Bryggan City 14 dagar av de senaste 30 och
nästan en fjärdedel uppger att de besökt enheten minst 22 av de senaste 30 dagarna.
En jämförelse mellan olika besöksgrupper, de mer sporadiska och de mer frekventa
gästerna (22+ dagar) visar att de mer frekventa gästerna uppvisar en mer marginali-
serad livssituation. De saknar i högre grad än de mer sporadiska gästerna egen bostad.
En hög andel sover utomhus och en högre andel saknar inkomst från arbete eller
socialförsäkringar.Vidare saknar de mer frekventa gästerna i högre grad än de spora-
diska svenskt medborgarskap. De mer frekventa gästerna rapporterar också en högre
alkohol- och drogkonsumtion än de sporadiska. Dessa grupper skiljer sig inte åt med
avseende på socialtjänstkontakter men det framkommer att en hög andel av de spo-
radiska gästerna nyligen fått vård för alkohol- eller drogproblem, vilket kan förklara
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att de inte besökt Bryggan City eftersom de varit i vård istället.
En jämförelse mellan missbrukarvårdens klienter (KvM-studien) och Bryggan

Citys gäster visar att det bland missbrukarvårdens klienter finns en högre andel unga
personer och de har i högre utsträckning egen bostad och inkomst från arbete eller
socialförsäkringar. Bland Bryggan Citys gäster finns en högre andel utländska med-
borgare. Generellt sett så intar de klienter som i KvM-studien rekryterades från
Enheten för hemlösa en mellanposition vad gäller graden av marginaliserad livssitua-
tion mellan missbrukarvårdens klienter och Bryggan Citys gäster. Bryggan Citys
gäster skiljer sig från missbrukarvårdens klienter vad gäller antal dagar med alkohol
och droger samt avseende huvuddrog och injektionsbruk. Bland Bryggan Citys gäs-
ter finns den högsta andelen dagliga alkoholanvändare (5+ drinkar), medan det
genomsnittliga antalet dagar med alkohol är högre bland missbrukarvårdens klienter
(7 dagar) än Bryggan Citys gäster (6 dagar). Däremot är det genomsnittliga antalet
dagar med droger högre bland Bryggan Citys gäster (11 jämfört med 7 dagar).
Bland missbrukarvårdens klienter utgör opiater den vanligaste huvuddrogen, följt 
av cannabis och amfetamin. Följdordningen bland Bryggan Citys gäster är en annan:
amfetamin, opiat, cannabis. Endast en tredjedel av missbrukarvårdens droganvän-
dare har injicerat droger jämfört med två tredjedelar av Bryggan Citys gäster.

Vid en jämförelse med den allmänna befolkningen i länet, från KvM-studien,
framkommer att Bryggan Citys gäster skiljer sig avsevärt från befolkningen. Jämfört
med den vuxna befolkningen så är Bryggan Citys gäster något äldre (46 år jämfört
med 44 år i genomsnitt), få har egen bostad (11 jämfört med 92%) och få har fått
pengar från arbete,A-kassa eller studiemedel under den senaste månaden (10%
jämfört med 82%).

Sammantaget speglar således datamaterialet en grupp som lever ett i en utsatt
social situation. En analys av hur deras situation förändras över tid visar också att
den instabila situationen består över ett halvt år.Ytterst få får en förbättrad levnads-
situation eller minskad alkohol- eller droganvändning.
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8 Några andra exempel på svenska studier som berör utsatta gruppers nätverk och livsförhållanden är Hessle
(1995) om Barnbyn Skå, Lalander (2001), Svensson (1996) och Kristianssen (1999) om narkotikaanvändares
liv, Trulsson (1997) och Lander (2003) med särskild fokus på Kvinnor, samt Rosengren (2003) om hemlösa
kvinnor
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3. Del II: Kvalitativa intervjuer

3.1. Sociala nätverk och sociala världar

Sociala nätverk
Intervjuerna i denna del av studien fokuserade på intervjupersonernas sociala nät-
verk. Det finns få svenska studier som fokuserar på marginaliserade gruppers sociala
nätverk. Skårner och Regnér (2003) har emellertid studerat LVM-vårdade narkoti-
kamissbrukares sociala nätverk. Studien, som bygger vidare på Skårners avhandling
(2001), syftade till att kartlägga omfattningen av 21 klienters sociala nätverk och
vilken betydelse nätverket har i deras liv8. Studien visade att nätverken i stor ut-
sträckning utmärktes av frånvaro av nära och närvarande sociala relationer. De kon-
takter som förekommer är ofta tämligen sporadiska. Få personer inkluderades i nät-
verkskartorna och det var inte ovanligt att personer som man för länge sen tappat
kontakten med eller som hade dött togs med på kartan – fysiskt frånvarande perso-
ner som var emotionellt betydelsefulla för intervjupersonen.Arton av de 21 inter-
vjuade personerna inkluderade andra missbrukare i sina nätverk. Många av dessa
uppgavs vara betydelsefulla för intervjupersonen.Vården inkluderades av intervju-
personerna som en betydelsefull del av det vardagliga kontaktnätet.

Skårner och Regnér (2003) fann två typer av övergripande nätverksmönster i
materialet, det ”familje- och släktcentrerade nätverksmönstret” respektive det ”ödsli-
ga”. Den första typen av nätverk är påtagligt familjerelaterat, består av täta kontak-
ter men är förhållandevis slutna med få kanaler utåt. Relationerna är sällan oproble-
matiska. Det ödsliga, den vanligaste nätverkstypen i undersökningen, kännetecknas
av frånvaro och distans och av sporadiska kontakter. De få medlemmarna är ut-
spridda och utan inbördes kontakt. Eventuell regelbundenhet i kontakterna är då
knutet till professionella hjälpare. För många informanter i studien hade livet i
missbrukarvärlden kommit att dominera tillvaron. Många vittnar om upplevelser
av utsatthet och utanförskap.

Fokus i denna rapport ligger på enskilda gästers personliga nätverk, som ofta
kallas egocentrerade eller personcentrerade nätverk (i motsats till sociocentrerade
nätverk som avser relationer i en stadsdel eller organisation). En persons personcen-
trerade sociala nätverk utgörs av – relationer till – de människor som sammantaget
bildar individens sociala sammanhang. En utgångspunkt är således att individen
formar och formas av sitt sociala nätverk och att hon handlar och samspelar med
omgivningen utifrån hur hon tolkar sin samhälleliga position. De aktörer hon har
kontakt med i nätverket behöver inte känna till varandra. Om aktörerna även har
inbördes relationer brukar man tala om kluster. Kortfattat kan man säga att en in-
divids sociala nätverk utgörs av de människor som sammantaget bildar hans eller
hennes sociala sammanhang.



Milardo (1992) har i en forskningsgenomgång jämfört olika metoder för att
beskriva och definiera personliga sociala nätverk. Han urskiljer fyra typer av nät-
verk: (1) ”Networks of significant others” inkluderar de som individen har en känslo-
mässig koppling till och som han eller hon upplever som viktiga på ett mer person-
ligt plan (t.ex. familj och vänner). (2) ”Exchange networks” avser den del av nät-
verket som förser eller är tänkta att ska förse individen med praktiskt och emotio-
nellt stöd, oavsett om de gör det eller inte (t.ex. myndigheter). (3) ”Interactive
networks” avser de personer individen träffar ofta. Dessa personer kan även ingå
under punkt 1 och 2. (4) ”Global networks” avser samtliga personer en individ kän-
ner bland vilka han eller hon rekryterar sitt nätverk.

Skårner (2001) menar att nätverksforskningen varit alltför ensidig i sin betoning
på strukturella aspekter av nätverks storlek och täthet. Hon menar att nätverks-
relationernas innehållsliga kvaliteter och den subjektiva aspekten, dvs. hur individen
själv ser på aktörerna i nätverket, inte ägnats tillräckligt stort intresse inom forsk-
ningen.

I denna studie ombads intervjupersonerna referera till personer under Milardos
tre första typer av nätverk.Vidare fokuseras nätverken till de personer som intervju-
personerna själva bedömer ingår i deras liv, som är subjektivt betydelsefulla för dem
och/eller som de ofta har kontakt med. Intervjupersonerna ombads berätta hur de
ser på de olika aktörerna och deras kontakter med dem. Intervjun fokuserade på
kontakter under de senaste tolv månaderna.

Sociala världar
I vilken mån kan man säga att de intervjuade personerna ingår i en social värld
kopplad till hemlöshet? I denna sektion presenteras Shibutanis (1961) teori kring
tillhörighet i sociala världar.

Sociala nätverk är nära relaterade med begreppet ”sociala världar” som infördes i
den svenska missbruksforskningen av Svensson (1996). Människors tillhörighet till
olika sociala sammanhang och referensgrupper kan uttryckas som hemhörighet i
olika sociala världar.Varje social värld är uppbyggd av människor som binds sam-
man av gemensamma intressen och aktiviteter. Individer identifierar sig med dem
som tillhör samma värld, samtidigt som de känner ett avstånd till andra sociala värl-
dar. En individ kan tillhöra många olika världar, vilket medför att hon eller han
måste lära sig att växla mellan olika beteendemönster och förhållningssätt för att på
så vis möta olika krav och förväntningar i de olika världarna. Konflikter uppstår när
vi ställs inför motstridiga krav från de olika världar vi tillhör och deltar i. Motstri-
dande krav och förväntningar kan i vissa fall tvinga fram ett val mellan olika världar
och deras perspektiv. Individer med en marginaliserad livssituation upplever ofta
dessa konflikter och påfrestningar. Beijers (2004) visade att hemlösa män lever i två
världar: ”kamratvärlden” som uppmanade dem till att fortsätta dricka/använda dro-
ger samt dela lägenhet, och ”hjälparvärlden” som ställde krav på drogfrihet och sköt-
samhet.

Skårner och Regnér (2003) menar att mellanmänsklig interaktion är grundläggan-
de för hur vi uppfattar oss själva och för hur vi uppfattar andra människor. ”Män-
niskan är en intentionell och handlande varelse som själv väljer sitt förhållningssätt,
men hon skapar inte ensam sina levnadsvillkor.Avgörande är också vilken samspels-
situation hon befinner sig i.Varje människa kan på så sätt förstås som en del av ett
socialt nätverk som hon ständigt påverkas av och själv påverkar” (ibid. s. 6). Skårner
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(2001) hävdar att narkotikamissbruk i den offentliga debatten förknippas med
moraliskt och personlig förfall samt en sviktande viljekontroll. De stereotyper som
finns kring utsatta grupper som använder droger får konsekvenser för hur de betrak-
tas av andra människor som de möter, samt hur de ser på sig själva, vilket därigenom
inverkar på vilka sociala världar de kommer att tillhöra.

Begreppet ”sociala världar” kan härröras till Tamotsu Shibutani och Society and
Personality: An interactionalist approach to social psychology (1961, huvudsakligen 
s. 96–138). Shibutani menar att människors tillhörighet i olika sociala sammanhang
och referensgrupper kan uttryckas som hemhörighet i olika sociala världar.

”Each social world is a scheme of life – a way of acting, talking, thinking.
It is an arena within which special meaning is shared, where one who
is a part of it feels at home. In each social world there is a characteris-
tic set of activities, and there are norms to guide them. In each social
world there develops a somewhat different historical orientation,
selectively emphasizing past events of particular interests. Such com-
mon memories are built up and reinforced in constant association”
(Shibutani, 1961: 134).

Begreppet sociala världar refererar således till att individer upplever omgivningen
på olika sätt. En individs uppfattning om och upplevelser av olika objekt skapas
genom kommunikation och erfarenheter. Individen lär sig vilken mening olika saker
har genom handlingar. En individ förstår sin omgivning och vad de olika objekten
betyder genom att de olika upplevelserna passar ihop i ett mönster.

Ett objekt karaktäriseras således som om det hade olika egenskaper. Dessa egen-
skaper kan urskiljas genom att handlingarna baseras på en uppsättning antaganden
rörande objektet Antagandena bygger i sin tur på individens tidigare erfarenheter.
Upprepade erfarenheter tenderar att stärka de attribut som en individ tillskriver ett
objekt.Vad en individ ser i en situation beror således på vad hon eller han förväntar
sig, vilket i sin tur bygger på den mening som tillskrivs situationen.Av vikt för dessa
uppfattningar är den omgivning som individen lever och agerar i, de personer hon
eller han omger sig med och hur omgivningen reagerar på olika handlingar.

”Each person develops stable orientations toward various objects.
Depending upon the nature of his orientation, different acts become
appropriate under different circumstances. But in spite of the diversi-
ty of reactions the relationship between a given person and an object
remains relatively constant” (Shibutani, 1961: 101).

Dessa uppfattningar om världen är av stor vikt för individen. Det är genom dessa
uppfattningar vi kan bestämma oss för hur vi ska handla.Vi kan förutse vilka konse-
kvenser våra handlingar kommer att få. För att skapa en sammanhängande upp-
levelse av världen så ignorerar individen vissa olikheter. Baserat på erfarenheter och
önskningar tillskriver individer objekt olika värden. Det som betraktas som tillfreds-
ställande tillskrivs ett positivt värde. Det som orsakat smärta eller kronisk och upp-
repad frustration upplevs som negativt och individen tenderar att försöka undvika
dessa objekt eller situationer. Dessa värderingar inverkar på hur individen handlar.
Mening kan alltså sägas utgöra produkten av tidigare erfarenheter. Därför har per-
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soner med olika bakgrund ofta olika uppfattningar om identiska situationer.Vi upp-
fattar omgivningen olika utifrån att vi är selektiva i våra tolkningar beroende på tidi-
gare erfarenheter. En social värld avser alltså att individers erfarenheter delas och
det uppstår en gemensam förståelse för omgivningen.

På liknande sätt som objekt och situationer tillskrivs en viss betydelse så inplace-
ras individer tillhörighet i olika grupper med olika karaktäristika – stereotyper.
Utgående från den grupp där en individ placeras utgår individen att personen
kommer att handla på ett visst sätt.

Dessa uppfattningar tenderar att vara stabila men utsätts hela tiden för tester i
verkligheten, vilka kan omforma individens syn på sin omgivning. Det är också van-
ligt att uppfattningarna konfirmeras genom andra människors uppfattningar och
genom hur väl dessa uppfattningar överensstämmer med varandra. Konfirmation
kan således uppnås genom konsensus. När man är osäker över vad man uppfattar
vänder man sig till andra för att se om de haft samma upplevelser. Upplevelserna
överförs då genom kommunikation, men kan också överföras genom observation av
andras handlande.

Shibutani (1961) menar att vi kan skilja mellan privata och mer konventionella
uppfattningar. En uppfattning är konventionell när de flesta personerna i en given
grupp delar samma uppfattningar om ett objekts egenskaper och när gruppen har
egna normer kring hur objektet är, ska användas och hanteras. Det handlar om ett
mönster av accepterade beteenden som har kristalliserats utifrån en grupps erfaren-
heter och perspektiv. En individs uppfattning om verkligheten är således konstrue-
rad genom gruppdeltagande.

Vad en individ gör beror på hur han eller hon definierar situationen.Världen som
vi lever i och handlar i inkluderar nutid (det verkliga), dåtid (det vi minns) och
framtid (det vi förväntar oss och det möjliga). Definitionen av situationen är en
rekonstruktion från tidigare erfarenheter. Det sätt på vilket en person definierar
händelser och situationer beror på dennes perspektiv. Ett perspektiv är en ordnad
bild av världen, vad som tas för givet angående både fysiska objekt, händelser och
om människans natur.Världen är organiserad i termer av antaganden människor gör
om olika objekt och objektskategorier. Ett perspektiv inkluderar olika premisser
angående vad som är möjligt. Människor handlar på basen av denna ordning eller
detta perspektiv. Delade perspektiv utgör kulturen i varje grupp. De normer som
utgör dessa perspektiv utgör premisserna för handlande.

När man pratar om en grupp eller ett samhälle menar man oftast personer som
identifierar sig själva som att de hör samman. De som deltar i samma kommunika-
tionskanaler kommer att utveckla liknande synsätt:

”Each social world, then, is a culture area, the boundaries of which are
set neither by territory nor by formal group membership, but by the
limits of effective communication” (Shibutani, 1961: 130).

Shibutani (1961) menar att den starkaste sammanhållningen eller gemensamma
identiteten/solidariteten finns i olika undergrupper, t.ex. den undre världen. Det
finns variationer mellan olika kategorier, men i den undre världen finns olika be-
teenderegler som är fristående från utomstående. I en grupp kan utomstående
betraktas som underliga eller hotfulla och gruppen skärmar sig från andra grupper.
I de fall individer betraktar sig som tillhörande en viss grupp och identifierar sig
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med den, är deras kontakter med andra grupper oftast sporadiska och kategoriska.
Varje individ formar en självuppfattning genom att lokalisera sig själv i de olika

arenor där han/hon spelar en roll. Människor kan vanligtvis identifiera sig själva som
medlemmar i en social värld. Det finns förståelse och medvetenhet för världens
sammansättning – vem är inkluderas som ”vi” och vem står utanför. Människor i
varje social värld har en uppfattning om vilken typ av människor de är, avser sig
vara, och hur utomstående ser dem.

3.2. Metod Del II: Kvalitativa intervjuer

Genomförande
I Del II genomfördes mer djuplodande intervjuer med ett antal regelbundna gäster
samt med besökare som inte dyker upp på Bryggan City så ofta. Denna del genom-
fördes under hösten 2005 (från september till december). Kartläggningen i Del I låg
då som grund för urvalet av personer som intervjuades i denna del.Avsikten var att
de som intervjuades skulle spegla gästernas sammansättning med avseende på olika
åldersgrupper, könsfördelning, samt olika typer av drogproblem.

Deltagarna ingår i en av två grupper: en grupp med gäster som regelbundet besö-
ker Bryggan City (i genomsnitt 3 dagar per vecka) och en grupp med sporadiska
gäster som mer sällan besöker enheten.Anledningen till denna indelning var att se
om regelbundna och mer sporadiska gäster hade en likartad eller olikartad syn på
frivilligorganisationers – och då främst Convictus’ – roll i deras nätverk.

Intervjuerna varade i genomsnitt cirka femtio minuter (mellan 30 minuter och en
och en halv timme) och genomfördes i flera steg utgående ifrån ett halvstrukturerat
formulär (se Bilaga 2). Samtliga intervjuer spelades in elektroniskt för att därefter
transkriberas. Först ombads intervjupersonen att kortfattat berätta om sin nuvaran-
de levnadssituation och alkohol- och droganvändning. Därefter fick intervjuperso-
nerna titta igenom 24 bilder som föreställde olika aktörer som kan förekomma i en
människas liv. Bilderna representerade både mer personliga (t.ex. familj, partner,
vänner och husdjur) samt mer formella kontakter (t.ex. Bryggan City, andra frivillig-
organisationer, socialtjänst, kriminalvård, beroendevård, polis osv.). De ombads
berätta vad de tänkte på vid de olika bilderna samt om de hade kontakt med de
olika aktörerna. Därefter uppmanades intervjupersonen att placera ut de kort som
representerar aktörer de har haft kontakt med under det senaste året på ett papper
(Bilaga 3). De själva var inritade på mitten och de ombads lägga ut korten närmare
dem själva om de anser att kontakten är nära eller regelbunden, och längre bort från
mitten om de upplever att kontakten är mer flyktig, mindre tillfredsställande eller
kanske mindre önskad. Intervjun handlade därefter om dessa aktörer, om hur kon-
takterna ser ut, vilket stöd aktören ger, vilka problem som finns och hur nöjd inter-
vjupersonen är med sitt nätverk.Vidare ställdes frågor kring de aktörer som inter-
vjupersonen inte har kontakt med. I intervjun tillfrågades också intervjupersonerna
om de ansåg att det finns några skillnader mellan myndigheter och frivilligorgani-
sationer – om den ena kan bidra med något som den andra inte kan och tvärtom.
Särskild vikt lades också vid den roll frivilligorganisationer spelar i intervjupersoner-
nas liv.

De specifika frågeställningarna är:Vilka kontakter har hemlösa personer med pri-

57



vatpersoner och hjälporganisationer och hur kontinuerliga är kontakterna? Vilka av
dessa aktörer är viktiga för de hemlösa och ger dem stöd? Vilka är orsakerna till att
de inte har kontakt med olika aktörer? Hur upplevs kontakterna och vilka problem
finns det i dem? I vilken utsträckning har de hemlösa kontakt med andra margina-
liserade grupper? Vilken roll spelar frivilligorganisationer i deras liv jämfört med det
offentliga hjälpsystemet? Varför går de hemlösa till Bryggan City? 

Målsättningen med analysen av intervjuerna är att kunna visa på vissa mönster i
de intervjuades kontakter. Samtidigt som avsikten är att ge utrymme till den kom-
plexitet som nätverken inrymmer. Intervjuerna ger bl.a. en beskrivning av intervju-
personernas omgivning och tillhörighet, som analyseras i förhållande till olika ”soci-
ala världar”.

Några tankar kring metodproblem
Att genomföra intervjuer med hemlösa i en ganska rörig och flyktig vardag på ett
daghärbärge för hemlösa medför svårigheter. En del intervjupersoner är påverkade
av alkohol eller narkotika och en del har bråttom någonstans. Några personer gjorde
av dessa anledningar inte klart nätverkskartan. Utgående från dessa förutsättningar
gick denna del av studien förhållandevis lätt att genomföra.

Användningen av bilder vid dessa intervjuer medför möjligheter men också pro-
blem. De flesta bilder fungerade så som det var tänkt, dvs. intervjupersonen asso-
cierade i samma banor som jag hade gjort. Den bild som var tänkt att representera
kontakt med forskare (Bild I) tolkades emellertid av samtliga intervjupersoner som
generell sjukvård. Den bild som var avsett att representera personer som spenderar
mycket tid omkring Systembolaget (Bild B), på bänkar o.dyl., tolkades av en del
personer som just Systembolaget och de reflekterade över att de handlar där. En 
del personer kopplade emellertid denna bild till de kompisar de brukar umgås med
kring Systembolaget.

Det är möjligt att en del intervjupersoner begränsades i sitt tankesätt i och med
att bilderna användes. Bland annat så var det några personer som under intervjun
diskuterade personer som de inte hade knutit till något särskilt kort. I dessa fall gick
vi åter till korten och letade ett kort eller skrev in personen på nätverkskartan för
hand.

Några kort visade sig också ge goda möjligheter till associationer. Exempelvis
reflekterade många kring en bild som visade hemlösa personer (Bild K). En del sa
genast att de har det så, andra tog avstånd från att det finns sådant elände, och andra
å andra sidan menade att det är värre än vad bilden visar (se nedan). Familjebilder
och barn väckte också många nostalgiska minnen hos de intervjuade – på ett sätt
som en enkel fråga om kontakt med familj knappast hade gett.

Bearbetning och analys
Tio av de 22 intervjuerna gjorde jag själv och resterande intervjuer gjordes av Fabian
Sjö

9
. Samtliga intervjuer transkriberades av Susanna Åkesson. Efter intervjuerna

antecknade jag mina reflektioner och särskilda teman som framkom. Därefter lyss-
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9 R1, R4, R5, R7, R9, R10, S3, S4, S10 (enligt Tabell 23) gjordes av Storbjörk, övriga av Sjö.



nade jag igenom de intervjuer Sjö gjort och gjorde motsvarande anteckningar även
för de intervjuerna. I nästa steg diskuterade jag och Susanna Åkesson (som transkri-
berat samtliga intervjuer) intervjuerna och de teman och särdrag som framkom.
Dessa ligger som grund för redovisningen nedan. Intervjuerna kodades därefter i
QSR NViVo (dataprogram för innehållsanalyser i datastödd kvalitativ forskning).

I 3.4 Gästernas nätverk presenteras först en sammanställning av de personer och
aktörer som ingår i de olika intervjupersonernas kontaktnät baserat på de kort som
valdes ut i intervjun (Bilaga 3). Därefter ges intervjupersonernas egna ord och
berättelser om dessa olika kontakter stort utrymme. I avsnittet 3.5. De hemlösa gäs-
ternas sociala världar knyts därefter gemensamma drag samman i en diskussion om
en möjlig hemlös social värld.

3.3. De intervjuade

I de kvalitativa intervjuerna skiljdes mellan regelbundna och sporadiska gästar.An-
ledningen var att se om de som ofta besökte Bryggan City hade andra uppfattningar
om enheten och frivilligorganisationer än de som mer sällan kom till enheten.Totalt
intervjuades 22 personer varav 12 ingick i gruppen av mer regelbundna gäster (be-
nämns R01–R12) och 10 räknas som mer sporadiska gäster (benämns S01–S10)

10
..

En sammanfattning (Tabell 23) avseende intervjupersonernas ålder, levnadsför-
hållanden och alkohol- och droganvändning visar att de intervjuade är ganska
gamla, vilket överensstämmer med den bild som framkom i Del I. Sju av de inter-
vjuade är kvinnor och det finns fler kvinnor i gruppen av sporadiska besökare, vilket
även det överensstämmer med resultaten i Del I. De flesta använder antingen alko-
hol eller någon annan drog, främst amfetamin, men en del är i dagsläget drogfria.
Det framkommer också i intervjuerna att både alkohol- och drogbruket fluktuerar.
En del har egen lägenhet, som de då ofta delar med någon, men de flesta är hemlösa
eller bor på härbärgen.
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10 Gränserna är något flytande. Många gäster sa exempelvis att de nu besökt Bryggan City ganska sällan, men att
de tidigare besökt stället varje dag, och vise versa. Hur ofta intervjupersonen besökt enheten under den senaste
månaden var utslagsgivande för i vilken grupp intervjupersonen hamnat. 



Tabell 23. Kön, ålder, boende och typ av drog bland de intervjuade i Del II.

3.4. Gästernas nätverk

I denna sektion redovisas först en mer kvantitativ räkning över gästernas kontakter
baserat på deras nätverkskartor (se Bilaga 3). Därefter presenteras hur de intervjuade
pratade om några ofta förekommande tematiskt grupperade aktörer. Syftet i denna
sektion är att ge stort utrymme till intervjupersonernas egna ord kring de aktörer
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Regelbundna gäster Sporadiska gäster

R01: Man, 30–35 år, bor i husvagn sedan
ungefär ett år, ej alkohol, amfetamin dagligen.

S01: Man, 25–30 år, bor med sin fru hos kompi-
sar, ute ibland, några öl per dag, tidigare heroin.

R02: Man, 40–45 år, förtidspensionär, ”bra
tak över huvudet”, ej alkohol, amfetamin i
över 20 år men minskat*.

S02: Man, 45–50 år, bor på härbärgen och
”överallt”, dricker varje dag, tar även hasch och
kokain.

R03: Man, 45–50 år, bor i pannrum, ej alko-
hol, något amfetaminåterfall då och då.

S03: Man, 45–50 år, bor i lägenhet, dricker
knappt, amfetamin dagligen.

R04: Man, 45–50 år, bostadslös, ej alkohol,
använder en del hasch.

S04: Kvinna, 50–55 år, bor med sambo utanför
Stockholms län, ej alkohol, i metadonbehand-
ling, heroinåterfall ibland. 

R05: Man, 45–50 år, bor i uthyrningsrum
med tjej, lite alkohol, använder amfetamin.

S05: Kvinna, 50–55 år, hemlös, bor hos dottern
och i garage, ”alkoholist”, tar amfetamin ibland.

R06: Man, 45–50 år, bor i soprum och källare
sedan 5 år, ej alkohol, heroin och amfetamin
varje dag.

S06: Kvinna, 55–60 år, bor i egen lägenhet, ej
alkohol, ej droger.

R07: Man, 45–50 år, hemlös sedan fem veck-
or, ej mycket alkohol, tidigare amfetamin, till-
hör ej Stockholms län.

S07: Man, 55–60 år, bor på härbärge, ej alkohol,
amfetamin då och då.

R08: Man, 50–55 år, bor i egen lägenhet,
dricker sällan alkohol, tar amfetamin. 

S08: Kvinna, 55–60 år, inneboende hos vän, ej
alkohol, ej droger.

R09: Man, 50–55 år, bor på hotellhem sedan
tre år, dricker ibland, amfetamin. 

S09: Kvinna, 55–60 år, bor på
inackorderings¬hem och ”här och där”, lite alko-
hol, amfetamin nästan dagligen*.. 

R10: Kvinna, 55–60 år, bor i tält sedan 3 år
med man, ej mycket alkohol men haft pro-
blem, ej droger.

S10: Man, 55–60 år, bor i lägenhet med kompis,
ej alkohol, röker på sin höjd hasch någon gång.

R11: Man, 55–60 år, delar lägenhet med
kompis, dricker lite varje dag, ej droger.

R12: Kvinna, 55–60 år, bor i lägenhet, särbo,
tidigare alkohol men mattats av, ej droger.

* Slutförde inte nätverkskartan.



och personer som ingår i deras nätverk.Tanken är att ge en så levande bild som möj-
ligt av hur de intervjuade pratar om dessa personer. I nästa sektion diskuteras där-
efter deras svar i relation till teorier om sociala världar.

I Tabell 24a och Tabell 24b nedan sammanfattas vilka intervjupersoner som pla-
cerade in aktörer från de 24 bilderna på sina nätverkskartor (Bilaga 3)

11
. De ljusgrå

fälten i tabellerna markerar informella kontakter (barn, uppväxtfamilj, husdjur,
partner och vänner) och de mörkgrå fälten markerar Bryggan City (Convictus) 
och övriga frivilligorganisationer. De vita fälten avser övriga kontakter med myndig-
heter, vård, utbildning och arbete, samt andra hemlösa.

I Tabell 24a som redovisar de regelbundna gästernas nätverkskartor framgår att
de vanligaste korten som togs med refererade till Bryggan City (12 personer) och
andra frivilligorganisationer (11), följt av barn (10), partner (9) samt Systembolaget
(9).Vad gäller Systembolaget refererade en del intervjupersoner (som nämnts ovan)
till att de handlar där och andra till de personer som brukar hålla till utanför System-
bolaget.Andra ganska vanligt förekommande kort (7 personer vardera) är social-
tjänst, anstalt eller kriminalvård, väktare, folk på stan och vänner. Hälften (6 perso-
ner) av de regelbundna gästerna inkluderade andra hemlösa, husdjur och polis på
sina kartor. Färre än hälften av de 12 regelbundna gästerna inkluderade akutvård
(5), uppväxtfamilj (5), sjukvård (3), psykiatri (3), Plattan (3), beroendevård (2),
Anonyma alkoholister eller narkomaner (AA/NA) (2), arbete (1) och staten (1) 
på sina kartor. Ingen inkluderade SiS tvångsvård.

Bland de intervjuade sporadiska gästerna (Tabell 24b) var det vanligast att de
inkluderade vänner (8 personer) följt av Bryggan City, andra frivilligorganisationer,
andra hemlösa och polisen på sina nätverkskartor (7 personer). Sex av de tio spora-
diska gästerna inkluderade sin egen uppväxtfamilj, husdjur, anstalt och kriminalvård
samt socialtjänst på sina kartor. Hälften inkluderade akutvård, Systembolaget och
folk på stan. Färre än hälften inkluderade barn (4), sjukvård (4), partner (3), Plattan
(3), beroendevård (2), staten (2), arbete och psykiatri (1 person vardera).
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11 I de fall en individ inte avslutade nätverkskartan har de aktörer som enligt intervjun ingick i deras nätverk tagits
med i sammanställningen nedan.
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A B C D E F G H I J K L

IP

A
kutvård

S
ystem

bolaget

A
rbete

B
arn

B
eroendevård

C
onvictus

Fam
ilj

Folk på stan

S
jukvård/Forskare

Frivilligorganis.

H
em

lösa

H
usdjur

R01 x3 x1 x x2

R02 x x x x x x x

R03 x x x x x x x

R04 x x x x x x x

R05 x x x x x x

R06 x x x x x x x x x

R07 x x x x x

R08 x x x x x x x

R09 x x x x x

R10 x x x x x x

R11 x5 x x x x2 x x x

R12 x x3 x x x x4

Antal 5 9 1 10 2 12 5 7 3 11 6 6

1. Refererade till sin ”svägerska”; 2. Refererade till Karolinska sjukhuset; 3. Refererade till att hand-
lar på Systembolaget ibland/kan hamna dit snart; 4. Refererade till ett stall; 5. Refererade till sina
vänner. Ljusorange fält = informella kontakter; grå fält= Bryggan City och frivilligorganisationer.

Tabell 24a. Convictus Bryggan Citys gästers kontakter enligt nätverkskartorna. 
Regelbundna gäster.
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M N O P Q R S T U V X Y

IP

K
VV/frivård

P
artner

P
lattan

P
olis

P
sykiatri

S
iS

/LVM

A
A

/N
A

S
kola/ utbildning

S
ocialtjänst

S
taten

Väktare

Vänner

A
N

TA
L

R01 x x 6

R02 x x x x 11

R03 x x x 10

R04 x x x x 11

R05 x x x x 11

R06 x x x x x x x 16

R07 x x x x x x x 12

R08 x x x x x x 13

R09 x x x x x x 11

R10 x x x 9

R11 x x x x x 13

R12 x x4 8

Antal 7 9 3 7 3 0 2 0 7 1 7 7
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A B C D E F G H I J K L

IP

A
kutvård

S
ystem

bolaget

A
rbete

B
arn

B
eroendevård

C
onvictus

Fam
ilj

Folk på stan

S
jukvård/Forskare

Frivilligorganis.

H
em

lösa

H
usdjur

S01 x x x x x x

S02 x x5 x x x4 x x x

S03 x x x x

S04 x3 x4 x2 x

S05 x x x x x x x x

S06 x x x x2 x x x

S07 x x x x x

S08 x x x x

S09 x x x x x x x x x

S10 x x x x

Antal 5 5 1 4 2 7 6 5 4 7 7 6

1. Refererade till sin syster; 2. Refererade till Karolinska sjukhuset; 3. Refererade till syskon; 4.
Refererade till syskon; 5. Refererade till sina vänner. Ljusorange fält = informella kontakter; grå fält=
Bryggan City och frivilligorganisationer.

Tabell 24b. Convictus Bryggan Citys gästers kontakter enligt nätverkskartorna. 
Sporadiska gäster.
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M N O P Q R S T U V X Y

IP

K
VV/frivård

P
artner

P
lattan

P
olis

P
sykiatri

S
iS

/LVM

A
A

/N
A

S
kola/ utbildning

S
ocialtjänst

S
taten

Väktare

Vänner

A
N

TA
L

S01 x x x x 10

S02 x x x x x x x 15

S03 x 5

S04 x x x x x1 9

S05 x x x x x 13

S06 x 8

S07 x x x x 9

S08 x x x x x 9

S09 x x x x x 14

S10 x x x x x 9

Antal 6 3 3 7 1 0 0 0 6 2 6 8
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Det mönster som framträder är således att de intervjuade inkluderade förhållan-
devis många kort på sina nätverkskartor – aktörer som är närvarande och/eller bety-
delsefulla i deras liv. De regelbundna gästerna inkluderade i genomsnitt 11 kort och
de sporadiska gästerna 10. Bryggan City och andra frivilligorganisationer är vanliga i
de intervjuades liv. De intervjuade rapporterar även kontakt med informella aktörer.
De två grupperna av regelbundna och sporadiska gäster skiljer sig dock något åt.
Över hälften av de regelbundna gästerna inkluderade barn, partner, vänner och hus-
djur på kartan, medan färre än hälften inkluderad sin egen uppväxtfamilj (föräldrar,
syskon). Över hälften av de sporadiska gästerna inkluderade vänner, uppväxtfamilj
och husdjur, medan färre än hälften inkluderade barn och partner. Drygt hälften i
båda grupperna uppger kontakt med rättsväsendet i form av kontakter med krimi-
nalvården, väktare och polis. Ungefär lika många har kontakt med socialtjänsten. Få
har kontakt med beroendevård, sjukvård och psykiatri.Av dessa är det akutvården
som är vanligast förekommande på nätverkskartorna (5 stycken i vardera grupp).

3.4.1. Convictus Bryggan City12

I intervjuerna ger de intervjuade gästerna ganska likartade bilder av Convictus
Bryggan City, varför de kommer till enheten, samt hur de uppfattar personalen 
och de andra gästerna.

Besöksfrekvensen kan gå upp och ner. ”Ja, det kan vara allt ifrån… ja, en gång
varannan dag till tio gånger per dag. Ja det beror alldeles på” (R02). En del av dem
som vid intervjutillfället räknas som mer sporadiska gäster har tidigare varit dagliga
besökare, och bland de regelbundna gästerna finns personer som under senare tid
vistats oftare än vanligt på Bryggan City. Orsakerna är flera. ”Det har väl varit så nu
när jag varit sjuk… så har jag varit här varje dag. Så att det har blivit mer…” (R01).
Andra orsaker är att de intervjuade för tillfället får hjälp med myndighetskontakter
eller behöver låna telefonen till något särskilt de håller på att ordna med. Nuvarande
boende, dvs. om gästen för tillfället har tillgång till lägenhet eller inte, spelar även
det roll för besöksfrekvensen. ”Nu har jag varit här nästan dagligen. Jag brukar inte
gå så ofta här, utan det.. är sällan som jag kommer hit. Då och då. /…/ Nu när jag bor
såhär som jag bor då. Jag har ingenstans att ta vägen på dagarna och det är ju svårt”
(S07).

”Jag har ju varit där på x (inackorderingshem) då, och… Bryggan, ja.
Jag har inte varit här… ja, på ett par.. ja, ett par veckor har inte jag
varit här. Men innan dess var jag väl här… sådär… nästan varje dag,
inte riktigt men ja det var väl någon dag kanske som man hoppade
över…” (S09)

Bryggan City uppskattas av gästerna. ”Ja det är bra att det finns” (R03). En av de
regelbundna gästerna berättar hur stor roll Bryggan spelar i hans liv. Han har särskil-
da rutiner som han följer varje dag:

12 Citat från intervjuer är kursiverade och inom citationstecken. Vidare används benämningarna R01–R12 och
S01–S10 för att ange vem av de intervjuade som sagt vad. I parenteser i citaten specificeras vad intervjuperso-
nen syftar till om det inte framgår av citatet. Hopp i citaten anges med /.../.



”De som jobbar här på Bryggan är bra och jag har funnit liksom ett
par som jobbar här som jag tycker är… som jag anser ställer upp för
mig liksom. Hjälper mig. Det räcker bara att man pratar med dem. Så,
de är schyssta. Så det måste jag sätta ganska nära (sig själv på nätverks-
kartan). Det här är i alla fall, i och med att jag inte är någon tjuv…
yrkestjuv, så är det här uppe jag får mina… maten. Sådana här grejor.
Jag käkar nu. Ja då käkar jag inte mer på dagen alltså, och jag är van
liksom vid att kunna äta… när jag vill liksom. /…/ Sedan brukar jag gå
och lägga mig såhär, fram till tolv. Sen så brukar jag gå upp och äta
såhär. Så att det, nä, det har betytt mycket” (R07).

Orsaker till att besöka Convictus Bryggan City
De skäl gästerna uppger till varför de kommer till Bryggan City, vilka delvis fram-
kommit redan ovan, kan indelas i olika undergrupper. Det vanligaste är att gästerna
uppger att de kommer till Convictus Bryggan City för att sköta basala behov. Det
handlar om att ”få värme och för att få mat” (R04) och att få duscha och få nya klä-
der. ”Jag duschar ju varje dag, får lite rena kläder…” (R03), men också för att få sova.
”Jag får hjälp, kaffe, och äta lite mat och byta kläder och duscha, ibland sover, med
mera” (S02). Maten är det som nämns av de flesta och för många är tillgången till
mat avgörande för att de kommer till enheten:

”Ja det är ju mat och mackor och sådant där jag går för. Jag måste ju
äta mycket för att orka med det här. Gör jag inte det så mår jag skit-
dåligt. /…./ De har ju den funktionen i och med att jag kan äta här när
jag har pengar. /…/ Trivs?! Ja, det är maten alltså. Inget annat” (R08).

Möjligheten att få låna telefonen för att ringa myndigheter och sjukvård och annan
praktiskt hjälp uppges ofta som en orsak till att komma till Bryggan City.

”Jo men där är jag ju ganska ofta… Det är bara för att nu när jag håller
på och ordnar så har jag varit här ganska mycket sista tiden, i och med
att jag har ringt och ringt och ringt och ringt och försöker ordna cam-
pingplats… i och med att jag inte kan hålla på och ringa på mobil,
eller det kan jag visst, men det blir så förbannat dyrt. I och med att det
finns tillgång till telefon” (R10).

”De (personalen) har precis kommit igång med att hjälpa mig… med
sjukpension, ordna med bostad, tänderna… Ja, liksom lite av varje” (R05).

Utöver mer basala behov uppger en del att de kommer till enheten för att uppfylla
sociala behov. De kommer för att träffa personalen som kan ge stöd om man vill ha
det. En del uppgav också att de kommer för att träffa andra gäster. ”Man träffar folk
och man får mat och… ja, det är en liten trygghet i det hela liksom” (R05).

”Jag kommer hit för… personalen är helt OK. Jag tar en kopp kaffe
eller två koppar kaffe, istället för att bara ligga hemma. Det är faktiskt
några gamla kompisar... men du vet, kompis och kompis, man känner
till, man kan snacka om gamla saker” (R11).
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”Det är ett bra ställe dit man kan gå och duscha och så där.Vill du ha
hjälp så får du hjälp med saker och ting, och så ställer de upp liksom.
/…/ Om man mår dåligt så får man prata med dem liksom” (R01).

Det kan också vara så att ”Man glider förbi såhär, bara för att man inte har något speci-
ellt att göra” (R02). Eller att ”Ja, jag går hit när jag är down and out” (S03). Bryggan
City är ett ställe som finns dit man kan gå när man inte har något annat att göra eller
någon annan stans att gå.

De olika orsakerna som nämnts ovan går självfallet in i varandra. Det vanliga var
att intervjupersonerna först uppgav att de kom för att få hjälp med basala behov,
men många kombinerade detta med andra skäl. Ett exempel är en person som på
intervjudagen ”kom hit för att ringa till min läkare, lite mat och sedan tänkte jag om de
hade något skoplagg” (S05).

Bryggan Citys personal
Gemensamt för många gäster är att de upplever Bryggan City som ett genuint ställe,
med en medkännande personal.

”Ja, det kan bli någon gång i veckan (besöker Bryggan City). Men sen
kan det gå långa tider. Man har ju trots allt en del goda vänner, om än
de nu inte är så väldigt många, som är stammisar här. Och så känner
jag ju de flesta. Men jag tycker liksom att Bryggan är... det är sansat på
något vis. /…/ Man gör inte sken av att liksom… ställa upp någon
kuliss på något sätt som jag tycker alla andra organisationer gör. /…/
Ja, hit kan man ju gå och prata med folk om man vill. Man kan dricka
en kopp kaffe och.. jag är helt övertygad om att om man klurar på
någonting som man behöver råd eller rön så pratar man med persona-
len här. Här är ju personal som är byggd på sunt förnuft. De är ju inga
skolade människor någon av dem. Sunt förnuft kommer man långt
med. Sedan är det väl ganska… jag vet inte om det gäller all personal
här som är före detta… (missbrukare) /…/ Den som ska hjälpa någon
missbrukare… Han måste nästan vara missbrukare själv alltså. /…/
Det är lättare att se… lättare att se möjligheterna och.. man känner
igen sig själv i personen… man lurar inte /…/ De är jordnära så att
säga. De är här lika mycket här för sin egen skull som för någon
annans” (S10).

De flesta är nöjda med personalen. ”Jag tycker bra om dem, jag tycker bra om persona-
len. X är suverän” (R12). En förklaring ligger i bemötande gästerna säger att de får.
”De bemöter en som vanligt liksom – som medmänniskor” (R01). Personalen ”engage-
rar sig i folk” (R05) och tror på gästernas egen förmåga, kanske för många i persona-
len har suttit i samma båt själva, vilket gör att ”de tittar inte längre, här är det inte
någon som kollar (och bedömer någon). De vet allihop vad det handlar om” (S01):

”De tror på en i alla fall. De har ju suttit i samma båt själva liksom. De
vet vad det är frågan om. /…/ Jag tycker de är bra, väldigt bra. /…/ De
har varit med själva. De har ju suttit i den här situationen själva lik-
som” (R07).
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Något som också upplev som positivt är att personalen inte tränger sig på gästerna.
”Vill jag ha bättre kontakt med till exempel Bryggan så kan jag ju få det om jag vill lik-
som. Det är upp till mig själv alltså – att gå på dem i så fall liksom. De försöker inte
tvinga på mig någonting heller. Det är upp till mig själv att ta kontakt om jag vill liksom”
(R06).

Alla upplever inte en lika god kontakt med Bryggan Citys personal. En del
uttrycker att de tycker om personalen, men att de inte vill eller behöver ha någon
närmare kontakt med dem. ”Jag har inte pratat så mycket med personalen. Jag hälsar
ju på dem. Jo, men jag tycker de är OK” (S07).

”PERSONALEN är bra här. PERSONALEN är JÄVLIGT bra här. Ja,
den är… inte för mycket, inte för lite, precis lagom. (Intervjuare: Har
du nära kontakt?) Ja, men det… Nä, men nära kontakt.. Jag behöver
inte det, men ändå… man är välkommen hit. De låter en vara ifred
och… det är inte för mycket och inte för lite som jag säger.Vill jag
prata med dem så gör jag det och vill de… vill jag inte så behöver jag
inte” (S06).

”Jag har inget emot tjejerna som jobbar /…/ Nä det är väl inte så
där… man kan skämta och sådär. Det gör man ju, men inte sådär så
jag skulle berätta mitt livs historia och så. Nä det skulle jag inte göra.
Men skulle jag få problem, då tror jag säkert att de skulle ha ställt upp
och lyssnat på mig” (R10).

Gästerna upplever att personalen ibland inte har tid att prata med dem. ”Ja oftast så
pratar jag med personalen, det är dem jag pratar med. /…/ De är vanliga människor,
’human beings’. Det har en betydelse att prata med dem varje dag – kanske för att inte
bli tokig. Ja jag försöker ju (prata med dem), men de jobbar ju. Jag kan ju inte störa hur
mycket som helst” (R08).

Det finns även de som inte tycker att de har bra kontakt med personalen. ”Nä, jag
har inte någon bra kontakt med personalen (S08).Vidare finns det bland de intervjuade,
om än ovanligt, de som tycker att personalen är överflödig:

”Inga samtal och sådana saker. Har de någon utbildning? Det behövs
väl ingen personal. Det (mat, kläder mm) kan vi sköta själva /…/ De
ser så ointresserade ut /…/ Något skumt är det med personalen. Det
är helt annorlunda på Stadsmissionen, fast där står de med händerna i
byxfickorna också /…/ Ja, jag pratar inte så mycket med dem /…/ De
är ju hjälpsamma, men de förstår ju inte heller så mycket” (S05).

Det som är dåligt med Bryggan City
Vid frågan om vad gästerna tycker är mindre bra, eller dåligt, med Bryggan City var
det svårt att få några direkta svar. Många, både regelbundna och sporadiska gäster,
blev tysta och sa att det inte är något som är dåligt med Bryggan City. En person
tyckte inte om maten och en annan var missnöjd över att han inte fått komma till
Tomtebo.Vad flera personer, efter en stunds tanketid, uppgav som dåligt var att
Bryggan City borde vara öppet längre och att det borde finnas fler platser, ”För fan
behovet är stort!” (R03).Till det hör också ett missnöje över de gånger när Bryggan

69



City är stängt på helger, och även vissa vardagar:

”Jag kan förstå att det är stängt ibland, men fan, man blir besviken,
men personalbrist är det ju. Så det är inte mycket man kan göra. Det
är bara att man blir sur när man kommer. Man har åkt liksom och vän-
tat sig att det ska vara öppet. Det är ju egentligen inte dem man är för-
bannad på. Det är bara att man är förbannad att man åkt i onödan.
Det kan de ju inte rå för. Det är ju inte deras fel” (R05).

Ibland framhöll intervjupersonerna vid andra tillfällen i intervjun spontant olika
saker som de tyckte var dålig med Bryggan City. En aspekt berör att det kan bli
rörigt på enheten. ”Fan, det knepar ur ibland så man blir tokig” (R08). En förklaring
som gavs var att gästerna är så olika, det är väntat att det blir rörigt. ”Det är så blan-
dat, man kan inte kräva mer” (R11). Det vanliga var att intervjupersonerna upplevde
att det oftast är god ordning på Bryggan City (se även Bryggan City och andra dag-
härbärgen, nedan). ”Här är det inget bråk. Jag har aldrig sett något bråk… helt OK”
(S01). I de fall det var rörigt, framkom en önskan om att personalen kunde göra mer
för att upprätthålla ordningen:

”Det är lite dåligt att de tillåter vad som helst. Folk gapar och skriker
och kallar dem ’jävla skitapa’, liksom och… ’Vi ber om ursäkt, men ni
får inte vara två på toaletten. Snälla, ni måste försöka hålla det’. Jag
menar, då har de tappat, då har de tappat sin roll. Då är det omgiv-
ningen som… Då blir man liksom lite präglad av sin yrkes… präglad
av sin omgivning helt enkelt.Alldeles för mycket” (S03).

Ett sätt att råda bot på ordningsproblem framfördes som en efterfrågan av mer
kontroll av gästerna, främst i syfte att minimera droganvändning på stället:

”Ja, det kanske låter lite konstigt för att komma från mig, men jag
tycker att det skulle vara lite bättre kontroll på dem som finns. Man
kanske anmäler att man behöver gå på muggen men man använder
den till missbruk också. Jag menar, man behöver ju inte ta med miss-
bruket IN också. /…/ Ja, att man helt enkelt.. visiterar folk, väskor och
sådant där får de lämna ifrån sig.Ytterkläder, allting, ja man skulle
kontrollera dem helt enkelt. Jag menar, om det är femton personer här
uppe, så är det säkert tre, fyra som har knark på sig, som kanske går
upp för att aktivt sälja. Jag menar, det ska man akta sig för på det här
stället. För det är rena… det är liksom, det är förräderi i högsta grad
tycker jag. Det behövs, för människor som går hit” (S10).

En förklaring till varför det kan vara rörigt på stället handlar om personer med men-
tal ohälsa som besöker Bryggan City. ”De som är psykiskt sjuka, de ska inte vara på…
De är jobbiga för oss andra som är typ missbrukare och sådant där va. Man hör de här
som är psykiskt sjuka och sitter och pratar med sig själva och gapar och skriker och gör
en massa. Det är väldigt störande för oss. Behöver mer lugn och ro” (R05).
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De andra gästerna
Intervjupersonerna beskriver inte de andra gästerna som vänner eller som några de
har en nära relation till. Det är vanligt att de andra gästerna beskrivs som bekanta,
eller ”så kallade kompisar” (S04) som man har lärt känna på Bryggan City eller lik-
nande platser. Man kan ha träffat på varandra på olika frivilligorganisationer under
lång tid och på så sätt utvecklat en bekantskap. Man känner till de flesta – i alla fall
till utseendet.

”Ja, det är väl som gamla bekanta så här smått. /…/ Ja, jag känner ju
massor av folk. De känner mig också. Ja, känner och känner… de vet
vem jag är” (Intervjuare: Är det någon som du har en speciellt nära
relation med?) ”Nä, nä, inte speciellt så. Det är några som kan komma
och dyka upp sådär som man kan ha närmare då, prata med djupare
grejer, annars inte” (S07).

”Nä det är bara några stycken som jag har känt i många, många år. Nä,
för sjutton, det stora flertalet känner jag inte alls. Men ja… det är ju
missbrukare och… socialt utslagna” (S10).

Bekantskapen beskrivs av många som ganska ytlig. Man träffas och umgås
enbart på Bryggan City och hälsar på varandra när man ser varandra på stan.
”Ja, det är all kontakt jag har (när besöker Bryggan). /…/ Men om jag möter
dem (på stan) så hälsar jag ju på dem. Dem jag känner igen alltså, ansiktet på,
dem hälsar jag ju på” (S06).

”Den blir så ytlig. Du vet, när man har lite problems själv, man vill
inte lasta för mycket på andra. /…/ Jag pratar gärna med dem, jag kan
lyssna, jag är bra lyssnare” (R11).

”Jag vet inte riktigt om jag ska betrakta det här som en vän, en vän, jag
menar, det är någon bättre relation än bara ’hej’ och… såhär liksom,
det ska vara något mer bakom” (R01).

En del av gästerna uppger intervjupersonerna att de kommer närmare än andra.
”Ja… vissa har man kontakt med, vissa har man inte kontakt med. Vissa vill man inte
ens sitta fem meter bredvid” (R03).

De flesta talar emellertid om de andra gästerna i termer av acceptans. ”Man får ta
människor hur de är. Man ska inte bry sig så mycket liksom. Man vet aldrig vad en
annan människa har varit utsatt för” (R01). Denna acceptans förklaras ofta med en
känsla av att de andra gästerna sitter i samma båt som en själv. ”Nä, men vi sitter väl i
samma båt på ett eller annat sätt, så man får aldrig vända dem ryggen alltså. De är ju
människor de också. Fast vadå, det finns väl vissa bland alla människor som man tyck-
er liksom… kanske är lite bangare än andra. Men så är det… så är det ju även ute i
samhället” (R07). De andra gästerna beskrivs också ofta som goda och givmilda 
personer:

”Jag gillar de här människorna som går här fast de är narkomaner och
allt det här. Jag vet inte. Jag har inte så mycket att göra med dem pri-
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vat… men jag tycker att… De är raka på något sätt, alltså många. Det
är klart, de kan inte passa tider och sådant där, det vet jag, många ja.
De är ofta schysstare och givmildare fast de inte har någonting, än vad
vanliga människor är. De är bekanta, inga vänner, i och med att jag
inte umgås med dem, privat. Men jag träffar dem här och så… vet inte
vad de heter. Sådana här ytliga kontakter bara” (R12).

Gästerna återkommer ofta till att deras relationer till de andra gästerna ser ut som
de gör på grund av den livsstil de har:

”De är bekanta.Vänner är nog någonting helt annat. Bekanta är
någonting helt annat. Jag tar det som mera… bekanta.Vänner? Nä,
vänner är inte, vänner kan man inte få i den här branschen. Inte på de
här ställena heller. Jag menar, personalen kan man ju få det av, men
det är en annan sak. /…/ om man säger klientelet…. Nä, de är bara
bekanta allihopa” (R05).

”Ja, det tycker jag (att de är vänner), men jag vet inte vad de heter. Ja,
det är det kan jag säga. Det är ju så liksom… om jag går ute på stan till
exempel, ensam så, spelar ingen roll vilken stadsdel det är, och jag ser
någon av de här, då ’wow, tjena’, då morsar man. /…/ Nä, men i det
här samhället… i det här levernet som jag… kan… så måste det bli så.
Det räcker, det är ungefär som på kåken. Man har ett nummer istället.
Nä, för mig är det OK. Men jag brukar alltid fråga vad de heter, man
vill inte säga sådär ’öööh’. Så jag tycker det funkar rätt bra” (R07).

Det finns också några bland de intervjuade som mera aktivt distanserar sig från de
andra gästerna. De menar att det är en särskild grupp som besöker enheten som de
inte känner sig riktigt hemma i. En person pratar om att sälja narkotika till gästerna
men menar att de andra gästerna är för sjuka för att knarka: ”Nä, jag går inte ens hit
och raggar kunder för jag ide inte ta deras pengar längre… för det, det är inte kul alltså.
Det är så många som är sjuka, som är dåliga. De blir ännu sämre om de får tjack i sig.
Det är inget kul att se det där alltså, jag mår dåligt också” (S03).

En del, främst sporadiska gäster men även regelbundna, tar aktivt avstånd från de
andra gästerna, dels genom att inte vilja ha någon kontakt med dem och dels genom
att ta avstånd från deras livsföring. En skiljelinje mellan de som använt/använder
alkohol och narkotika framträder också här:

”Nä, men jag känner ju inte folket här. Jag känner dem bara till utseendet.
Det är liksom det enda. Nä men, de håller på med sitt och det får de
gärna göra. Det har inte jag med att göra. Nä, jag vill liksom inte ha
någon annan… jag vet inte. Det är säkert någon som är schysst, abso-
lut, men nä. Det kan bli det också liksom, att de håller på med sina
droger på sitt vis. Och det har man liksom sett öppet liksom, man har
stått där utanför och väntat.Att de håller på, det gör de ju. Och det
vill jag inte bli mer nära överhuvudtaget. Icke. Jag håller på med
mina…(alkohol) de gånger jag gör det, men INGENTING annat.
ALDRIG i mitt liv alltså! Nä!” (R10).
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Detta kan även ta sig i uttryck genom att personen själv känner sig som en utomstå-
ende. ”Jag tänker på att jag är rätt felplacerad. /…/ Men alltså, jag kommer hit ibland,
ja. Men jag har aldrig varit med dem där ute eller så och jag har nästan ingen kontakt
med de hemlösa privat. Men visst, jag känner några. De säger alltid hej och sådär och
pratar några ord, men det är allt” (S08). Intervjupersonen fortsätter:

”Nej, jag tror det är det här att jag inte tillhör den här gruppen /…/
Jag är nog en outsider. Definitivt en outsider när det häller hela den
här gruppen. Men.. och det spelar väl inte så stor roll. Jag vill inte, jag
vill ju inte ha någon närmare kontakt heller för att… jag menar jag har
stor respekt för narkomaner /…/ Jag skulle inte ens våga vara… jag
skulle inte våga ha med dem att göra” (S08).

3.4.2. Bryggan City och andra daghärbärgen
Intervjuerna handlade också om andra frivilligorganisationers daghärbärgen och
Bryggan City jämfördes ofta med andra enheter. Nedan beskrivs hur gästerna pra-
tade om de olika enheterna i Stockholm och om likheter och skillnader.

En rundvandring mellan olika frivilligorganisationer
Gästerna beskriver en rundvandring mellan stadens daghärbärgen. Det är främst
Stockholms Stadsmission vid Slussen i Stockholm som nämns, men även Ny Ge-
menskap och Klaragården, Stadsmissionens daghärbärge för kvinnor. ”Det blir som
en rundvandring. Man träffar dem på alla: Här, Stadsmissionen och Ny Gemenskap”
(S10). Flera gäster beskriver hur de själva går runt mellan de olika enheterna: ”Ja,
ibland kommer jag hit (Bryggan City), ibland går jag till Slussen (Stadsmissionen),
ibland går jag till Ny Gemenskap… om det är stängt här” (S02). En gäst uttrycker
också att det finns en fara med att besöka olika institutioner för ofta.:

”Det händer (går till Stadsmissionen också). Jag vill variera lite grann
också /…/ Jag är inte en sådan här person som går från institution till
institution, alltså. Det är lite institutionsmässigt det här att hela dagar-
na ha personal omkring sig. Lite skyddad. Jag har lite svårt för det. Jag
är kanske lite självständig, eller jag vet inte. Men jag tycker det räcker
om man är alltså en, en dag eller så. Men sen vill jag inte fortsätta då på
’Nattis’ (natthärbärge) och sådana saker. Då vill jag fixa det själv på
något sätt alltså. Ja, jag tycker det blir för mycket fixande för en annan
då. Och sedan så fastnar man ju i den där karusellen. Man får svårt att
komma ur den då, tror jag.Att man då hela tiden har folk som fixar för
en allting. Man måste anstränga sig lite själv också tycker jag” (S09).

En del uppger att de besöker de olika enheterna lika mycket. Många har emellertid en
favorit. ”Det är mycket mer folk där på Stadsmissionen, det är lite större. Därför gillar jag
inte det så mycket” (S01). Andra föredrar Stadsmissionen. ”Ja, nu har det nog blivit ofta
(kommit till Bryggan City), men jag går hellre faktiskt till Stadsmissionen. Jag känner mig
mer hemma där” (S05). De intervjuade menar således att det är samma personer som
besöker Stadsmissionen och Bryggan City. ”Ja det är ungefär samma” (R09).
”Gästerna? Ja, det är samma som här. Det är samma gäster. De går ju runt du vet” (S06).
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Bryggan City är lite mjukare och ”de kommer ihåg vad jag heter”
Intervjupersonerna talar om likheter och skillnader mellan enheterna. De som
föredrar Bryggan City säger ofta att Stadsmissionens daghärbärge för män (som
Bryggan City oftast jämförs med) är för stor och det därför blir lite för anonymt
medan Bryggan City kan erbjuda en intimare miljö där personalen känner gästerna:

”Jag brukar ju vara på Stadsmissionen också ibland och Ny
Gemenskap på helger då Bryggan är stängt och Stadsmissionen
ibland. Bryggan tycker jag faktiskt bäst om alltså måste jag säga.
(Intervjuare:Vad skiljer Bryggan från de andra?) Jag vet inte, själva
grejen är samma sak liksom. Men jag vet inte. Jag tycker jag får bättre
kontakt med personalen här (Bryggan City) alltså. För att även om vi
inte pratar direkt så… Det känns bättre på något sätt. Det är lite mer
anonymt på de andra ställena tycker jag… här är det enda stället som
de har lärt sig mitt namn och så. De kommer ihåg vad jag heter. Det
känns ju bättre” (R06).

”Det här (Bryggan City) är väl lite mer intimare då. Stadsmissionen är
ju så stort va, så här har de väl lite mera… tid med folk och sådär. /…/
Här syns man väl och märks. Där försvinner man” (S06).

De gäster som föredrar Bryggan City uppger att personalen där engagerar sig mer i
dem. ”Hon är så trevlig den här som jag har kontakt med här. Till och med ringer på
söndag och frågar hur det är med mig [skrattar]. Jag tycker de engagerar sig mycket när
man pratar med dem, man kan få mycket hjälp. /…./ Här på Bryggan engagerar de sig”
(R05). Detta kontrastera intervjupersonen mot stadsmissionen som inte verkar
erbjuda en lika intim miljö. ”Stockholms stadsmission… tycker jag var väldigt, väldigt
dålig, mycket dålig. De har en mer, en sådan här policy som att ’ah, vad fan ska vi jobba
för. Varför kommer ni hit för? Ni kan gå någon annanstans så får vi gå hem.’ Det är det,
de har den inställningen. Det tycker jag inte man känner när man är här liksom, på
Bryggan är det en helt annan sak. De engagerar sig i alla fall” (R05). En annan, spora-
disk gäst, menar att personalen på Bryggan City ”startar från där man står. Och tyck-
er man att man behöver kontakta någon så gör man ju det. Och samma då, det är lite
mjukare. Det är bara genom sin egen riktighet som man når andra människor och det är
många här på Convictus. /… / Jag tycker det är knepigt med den här Stadsmissionen,
och det har ju liksom visat sig att han som styr, ordföranden där, delar ut lägenheter
och… det är bara ryktet som har gått… Här är det som sagt en riktighet som, ja... jag
tycker det är en fin inställning” (S12).

Bryggan City är vårt ställe – en fristad
I jämförelse med Stadsmissionen skildrar gästerna Bryggan City som en fristad där
personalen håller sig neutrala och inte anger gäster till polisen. ”Stadsmissionen skyd-
dar oss inte. Tvärtom. De golar på oss. De ringer polisen /…/ Det är ingen ’sanctuary’
liksom. Här (Bryggan City) är de (polisen) motade. /…/ Det är vårat ställe” (R04).

”Stadsmissionen är väl sådär liksom, där undrar man vad de (persona-
len) vill egentligen. Ja, de är dubbeltydiga /../ Kan de sätta dit en för
något så sätter de dit en för det. Sådär typ, om du är efterlyst för
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någonting och går dit så skulle de ringa snuten. Det skulle de aldrig
göra här (Bryggan City). /…/ Man får skilja på saker och ting, ska man
ha förtroende (för någon) så måste det börja någonstans. Då kan man
inte stå på någons sida. Då måste man vara i mitten liksom” (R01).

Lugnare, renare och mindre droger på Bryggan City
Stadsmissionen beskrivs inte som en fristad. ”Stadsmissionen där, det finns några
säger jag, NÅGRA få, väldigt fina människor som jobbar där och som har jobbat där i
många år. Ja, och det är beklagligt att de har haft kroppsvisitation av folk där. Jag lät bli
att gå dit, för ja, jag tyckte det räckte med att polisen skulle rota i fickorna på stan. De
ska inte stå och rota när jag ska gå in på Stadsmissionen och dricka morgonkaffet eller
någonting. Jag fick hålla mig borta ända tills jag fick höra igen att, ’nu är bevakningen
borta, nu kan man gå in utan att tömma fickorna’. Så jag gick tillbaka dit då” (R02).

Stadsmissionen beskrivs som en stökigare enhet än Bryggan City. ”Ja, det är stö-
kigt. Det är mindre stökigt här (Bryggan City), lugnt här” (R09). ”Ja, fast jag går inte
dit på dagcentret (Stadsmissionen) för jag tycker de är för jobbiga. Det är enklare att
komma hit. /…/ Här är det mera ordnat. Människorna ger förtroende och respekt här.
Det är inte så mycket stök. Det kan vara stökigt här men inte på samma sätt” (S07).

Enligt intervjupersonerna förekommer det mera droger på Stadsmissionen, vilket
upplevs som negativt av många. ”Här (Bryggan City) är de väldigt noga med att de
inte får in något knark och sådant hit. Stadsmissionen är givetvis också väldigt noggran-
na med det. Men tyvärr så misslyckas de eftersom de inte har så mycket personal och
såhär. /…/ Det ska ju vara fritt från knark. Det är ju därför man går hit: för att äta och
sova liksom, sköta om sig själv. Ringa viktiga samtal och så. /…/ Fast jag tycker ju båda
ställena är bra” (S04).

Gästerna menar också att det, kanske till följd av antalet gäster på de olika enhe-
terna, är renare och bättre skött på Bryggan City, med ett något lägre antal gäster.
”Man kan ju inte göra något direkt på Stadsmissionen mer än att gå och titta runt och se
hur skitigt det är. Det är ju skitigt där! Jag brukar säga att Bryggan är en ’Östermalmsk’
version på Stadsmissionen. /…/ Man vågar gå in och duscha på Bryggan utan att behö-
va tänka på alla äckliga baciller och allt äckligt, äckligt snuskigt folk som det faktiskt
finns, som inte vet vad hygien är överhuvudtaget” (R02). ” Stadsmissionen det är så
långt ner, här är det lite mer stil på bitarna, det… folk säger till varandra mer att: ’skita
inte ner så mycket, lägg av att äckla dig med det där’ och såhär. Ja, det är någonting som
varje människa är LITE rädd om, även fast de är… är knarkare, vare sig heroinist eller
amfetaminist” (R02).

”(Stadsmissionen) släpper igenom kameler och silar mygg ungefär.
Det är alltid en märklig stämning där nere tycker jag. Jag har varit där
några gånger. Och frågar man någon där, om att man verkligen vill ha
hjälp, om man frågar, då är de inte byggda för det på något vis. ’Ja, vi
har lite annat att göra…’ /…/ om man ska rangordna det så finns det
en botten också. Den hittar man borta på Stadsmissionen. Utslagna,
sjuka, som inte har så mycket att leva för. /…/ Här (Convictus) är det
lite blandat. /…/ Mindre slitna, gäller det inte alla” (S10).

Det finns fler som tycker att det de som besöker Stockholms Stadsmission är slitna.
”Det här dagcentret där nere är… jag har varit där, men inte särskilt mycket. Jag tycker
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inte om det, för jag tycker det är den värre graden av hemlösa som springer där. Det är
ju inget fel på det va, men… jag menar det är ju så man blir… Man blir smutsig och
tandlös och… skägget grånar, och det är ju så synd om dem så det är inte klokt va. Och
om jag säger det att de gillar inte mig, det kan jag ju definitivt säga” (S08).

Andra frivilligorganisationer
Trots att Stadsmissionen beskrivs som stökig är det många av de intervjuade som går
dit regelbundet. ”Ja, varenda dag. Jag käkar jämt på… jag får en sådan här gratislapp
att äta där. Jag brukar oftast äta på Stadsmissionen. /…/ I varje fall de som jobbar där
är vettiga” (R08). ”Ja, Stockholms Stadsmission… Jag var och käkade förra igår. Jag
brukar gå dit ganska sällan men… Ja, ibland brukar jag gå dit. Men jag gillar inte så
mycket vet du. Kläder brukar titta, jag hittade den tröjan där” (S01).

Ny Gemenskap beskrivs som en plats för äldre personer. ”Det är lite äldre klientel
där, och inte bara rena missbrukare, eller ja, det är klart att det är rena missbrukare …
Patienter som inte passar in någonstans” (S10). Även Ny gemenskap har regelbundna
gäster. ”Det är maten där, för det är faktiskt alla dagar, tisdag, onsdag, torsdag, fredag
som jag går” (S08).

Frivilligorganisationerna är viktiga för många. En intervjuperson uppger att han
får sitt enda stöd, just från en frivilligorganisation. ”Ja, det (Frälsningsarmén) tycker
jag är den häftigaste hjälporganisation som finns. /.../ Frälsningsarmén accepterar män-
niskor som de är. Och jag tycker det är en bra organisation. /…/ Inte liksom bara procka
på dem liksom såhär, ’bli frälst, bli frälst’. Jag har alltid tyckt att Frälsningsarmén är
kanonbra” (R07). Intervjupersonen placerar Frälsningsarméns härbärge i mitten på
sin nätverkskarta. ”Jag bor ju, jag bor ju där hos dem, härbärget. /…/ Där kan jag
prata med personer, om man är uppriktig och ärlig då får man ju bra kontakter. /…/ De
känner en ju utan och innan såhär. De vet vem man är och så. /…/ Jag kan prata med
dem där, få stöd av och så” (S07).

Klaragården, beskrivs liksom Bryggan City som en liten och intim enhet. ”Det är
inte lika mycket folk där. Det är bara tjejer där, och eftersom det är så, inte så många
också så blir det lite personligare” (S09). En annan kvinna (R12) menar att Klara-
gården hade mer resurser i form av gåvor, men att hon inte gillade personalens sätt
att behandla dem som kom till enheten – för mycket daltande.

3.4.3. Socialtjänsten
De intervjuades uttalanden om socialtjänsten speglar en negativ syn på myndig-
heten. De flesta placerar socialtjänsten långt ut på sina nätverkskartor (R03, R05,
R06, R08, R09, S01, S02, S10). Det är starka ord som används bland dem som är
missnöjda: ”Socialtjänsten, det är det absolut mest vidriga, vedervärdiga, hemska jävla
skit som någonsin har uppfunnits. Usch!” (R02), ”Socialtjänsten tycker jag är bedrövlig”
(R07), ”Det satans kortet (kort med socialtjänst) ska jag riva sönder. Fy fan. Usch, usch,
usch, usch” (S05). Å andra sidan placerar några socialtjänsten nära sig själva (R10,
S07, S08) på kartorna (Bilaga 3).

En ovanligt god kontakt med socialtjänsten
I intervjuerna är det ovanligt att intervjupersoner uttryckligen är nöjda med sin
socialtjänstkontakt. Få tycker att de får hjälp. En kvinna som placerar socialtjänsten
nära sig själv på kartan är dock nöjd, men skulle vilja få mer hjälp:
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”Han (socialsekreteraren) pratar jag med i princip varenda dag /…/ i
och med att det har varit så mycket ordnande nu /…/ Han har ju inte
hjälpt mig. Han har bara sagt att ’du får ordna själv för jag kan inte
ordna till dig’, har han sagt och ställt krav på mig. /…/ Jo men liksom,
’det är ingen som lämnar en husvagn till dig, utan det får du göra själv’
/…/ Det är väl bra att man gör det (ställer krav), men de kunde ju
ställt upp lite mer /…/ De har ju sina kontakter. Då kunde han ju
erbjudit mig någon kontakt. Så slipper jag jaga runt som en vettvilling.
Det är ju inte lätt. Jag är ju inte härifrån stan. /…/ Han jag har är skit-
bra, men han jag hade innan han var en jävla skitstövel” (R10).

Enheten för hemlösa är det socialtjänstkontor som framställs som bättre än övrig
socialtjänst:

”Den socialtjänsten (Enheten för hemlösa) är mycket bättre, mycket
trevligare personal /…/ Man ser ju skillnaden bara när man kommer
till enheten. Reception med två stycken som jobbar där och sedan en
vakt som står där. Han är ju helt OK också. Han är trevlig. Man förstår
att han klarar att hålla ordning om det händer något /…/ och så finns
det alltid kaffe och kakor, tidningar, det finns en telefon så man kan
ringa sina ärenden och sånt. /…/ På X (ett annat socialtjänstkontor)
finns en fax och en telefon så man kan ringa till socialsekreteraren om
man vill prata med henne, om inte hon vill komma ut. Och så säger de
att ’jag har inte tid, du får ringa mellan nio och tio’. På Enheten där
kan du ju prata med dem när som helst, utom när det är lunch” (R05).

En man som placerar socialtjänsten (Enheten för hemlösa) nära sig själv på kartan
uppvisar en ambivalens till socialtjänsten. Han är nöjd med kontakten i sig men
tycker inte om de krav som ställs.

”Jag fick ju ingenting av dem. Det var bara krav som var meningslösa.
Söka 40 jobb per dag. Det funkar inte /…/ De försökte dra åt
tumskruvarna på mig /…/ De utpressade mig. ’Gå i behandling och
sök det här jobbet.’ Det är skyddat arbete med mindre lön /…/ Då
blev jag utnyttjad /…/ ’Lägger du inte in dig så får du inget’, förstår
du. Det är hela tiden sånt där. Det tycker jag är väldigt galet. Jag var
fullt frisk och kunde arbeta men då ska jag lägga in mig på avgiftning.
Det är något som inte stämmer. Jag var grön, jag var inte ens positiv på
någonting /…/ För att få mat och husrum. Då behöver man vara
tvungen att ta till skådespeleri alltså. Och det är ju inte bra heller, man
får fejka till sig vissa grejer /…/ Jag tycker de har ställt upp. Den sekre-
teraren jag har nu, känt varandra i tio år.Vi har väldigt bra kontakt.
Spontan kontakt /…/ Man känner sig som en last, för jag har fått så
mycket hjälp. Jag tycker det är dumt liksom… Jag var på ett ställe i
våras, kostade 1000 spänn dygnet, det fattar jag fortfarande inte för
jag fick ingen hjälp. Det kallas för HVB-boende /…/ De lyssnar på en
vad man säger och försöker forma det efter egna önskemål. De frågar
mig ofta vad jag har för önskemål” (S07).
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För mycket krav och för stor kontroll
Det är således vanligt att de intervjuade upplever att socialtjänsten ställer stora krav
och kontrollerar deras liv i stor utsträckning. ”Det är mest kontroll. Det är samma
lunk. Om du vill ha socialhjälp så får du pissa” (S10).

”’Jag sätter upp en ny återbesökstid åt dig. Det är viktigt att du kom-
mer på den.Annars missar du ditt uppehälle’ /…/ Jag får ingen hjälp.
Och soc stoppar socialjouren. Så då när jag kommer till socialjouren,
då har den idioten skrivit att de inte får hjälpa mig” (R03).

”Åka till någon jävla socialmyndighet där det sitter någon jävla… och
säger ’Det här är sista chansen du får, nu får du fan sköta det, annars så
kan du hälsa hem, det blir LVM nästa gång, och så får du en försökslä-
genhet då.’ Vilken jävel klarar det? Det är inte en jävel som klarar för-
sökslägenhet.Vadå ge en chans? Jag skulle aldrig ta det. Det är ju bara
att gå ut och sätta huvudet på stocken och bara vänta på att det ska
falla. Det är bara en tidsfråga innan det spricker” (S03).

Utredningar, paragrafer och byråkrati – men regler som inte efterföljs
De intervjuade upplever att det är krångligt att få hjälp från socialtjänsten. För
många paragrafer ska följas, samtidigt som de upplever att lagen och regler inte följs.

”För lite pengar för att de ska vända ut och in på dig, alla onödiga
saker. De tar så mycket energi från ens positiva energi. Jag lägger inte
ner någon energi på dem över huvudtaget. Dom existerar inte för mig.
Jag vet inte vad det är för myndighet. De är inte till för att hjälpa
någon av oss i alla fall. Det är katastrof.Att vissa människor sitter på
vissa positioner kan behandla folk efter eget bedömande.Vad de tyck-
er om människan, vad de tycker om mig som person. Man måste
kunna ha sådan inställning till sitt jobb att man gör det rättvist, efter
de ramar och regler som gäller. Man får inte ta det personligt. Jag har
mött mycket konstiga människor i den här branschen /…/ Det verkar
som om socialsekreterare… de skiter i vederbörande. För dem blir
man bara ett papper /…/ Ibland måste man utgå från människan. Inte
bara en massa jävla paragrafer /…/ Det måste finnas en annan myn-
dighet som kollar upp denhär myndigheten. För de fattar sådana
beslut som är så felaktiga. De gör felaktiga beslut rent ut sagt. Och
folk orkar inte överklaga. Och även om du får rätt i sakfrågan så får du
inte rätt i det ekonomiska eller något sådant /…/ Ingen kompetens
överhuvudtaget /…/ De vill ju bara skära ner på sina kostnader. Det är
det det handlar om. Man behandlar människor som skit. Sämre liv får
man leta efter” (R01).

De intervjuade signalerar att de upplever att socialtjänsten är inkompetent och
uppger att de själva kan socialtjänstlagen bättre än sin socialsekretare. ”För jag har
överklagat och jag har alltid fått rätt. De har aldrig fått rätt. Så jag är obekväm. Jag
läste socialtjänstlagen innan och utan” (R04). ”Socialtjänsten. Där är jag sedan tre år
och jag håller på undervisar dem om socialtjänstlagen för de har ingen aning om vad det
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är för något /…/ Den som har beslutsrätt som socialsekreterare är analfabet. Hon kan
skriva sitt namn så hon kan signera ett beslut” (S08).

De två parterna förstår ofta inte varandra. Missförstånd uppstår och social-
tjänstens arbete känns oförutsägbart. ”Socialtjänsten och jag, vi talar inte samma
språk. Det är två olika… vi kommer från två olika världsdelar, eller från två olika värl-
dar” (R04). Det finns en ”oro för socialtjänstens idéer – de kan ju ändra sig från ena
gången till den andra” (R05) och man ska ”se till att ALLTID ha en underskrift på
varenda överenskommelse. Aldrig muntligt /…/ Det är hemskt att man inte kan lita på
någon /…/ Den där kvinnan (socialtjänsten), hon hade tydligen inget ansvar alls”
(R12).

Samtidigt framkommer ett slags hatkärlek till socialtjänsten, vilket kan förklara
varför de intervjuade är så frustrerade över socialtjänstens arbete, nämligen att man
är tvungen att ha kontakt med dem för att få tillgång till olika hjälpinsatser. ”Ja,
grejen är den att jag är tvungen att få hjälp, att ha kontakt med dem för att få hjälp. I
och med att jag inte kan greja det själv, i och med att mitt namn inte är sådär jättepopu-
lärt… grönt. Jag har ju en massa skulder och sådana saker, så jag är tvungen. Det är det
som jag tycker är så jobbigt. Man jobbar som fan alltså, och så ber man socialen om
hjälp. Jag är ju tvungen! Jag kan inte göra det själv /…/ Samhället är uppbyggt så /…/
’Jag hatar… jag vill inte ha med er att göra egentligen’, men nu är jag ju tvungen att ha
med dem att göra! Tack vare det här med boendet ” (R07).

Missnöje som leder till uppsagt kontakt
Missnöjet med socialtjänsten leder ibland till att de intervjuade inte längre har
någon kontakt med myndigheten. En kvinna berättar om sin besvikelse över social-
tjänsten:

”Socialtjänsten, jag är jätteledsen och besviken. Det har verkligen hänt
väldigt tråkiga saker. Jag kan inte hjälpa att de har klantat sig väldigt
mycket. De har inte skickat mig till rätt personer och det har blivit fel
och jag har förlorat pengar. De bara rycker på axlarna och bara satt
käppar i hjulet för mig när jag försökt fixa bostad och sånt där. ’Gör så
och så, och vi betalar hyran och sök du bostad’. Jag sökte de billigaste
alternativen /…/ Jag skrev in mig och allting och så ringde jag och
talade om att ’Nu har jag ett rum där, nu behöver jag hjälp med peng-
ar’ /…/ ’Har du kvitto då?, säger han. ’Ja, men kvitto!? Jag har ju inga
pengar alltså. Du har ju lovat att du skulle…’” (S09).

En annan kvinna säger att hon inte får hjälp av socialtjänsten eftersom hon uppnår
existensminimum. ”De hjälper inte till med någonting” (R12). Hon berättar hur hon
bodde utan el i sin lägenhet i ett år efter att hon hamnat efter med elräkningarna.
”Jag har varit utan el då när jag fick den där hemska räkningen. Ett år var jag utan el
och det var på vintern. Jag klarade mig alltså – utan el. Jag hade värme, men det var ju
mörkt, och jag fick värmeljus från X (daghärbärge) /…/ Jag gjorde i ordning en termos
som jag hade när jag gick hem, så att jag kunde dricka te” (R12) Hon bad socialtjäns-
ten om hjälp med elräkningen men fick ingen. Efter det vill hon inte ha kontakt
med myndigheten.

Ett annat problem som framkommer är att gäster upplever att socialtjänsten inte
vill ta emot dem, eller att de bollas mellan kommuner, och mellan den gamla hem-
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kommunen och Enheten för hemlösa. ”Vi har haft möte med Enheten för hemlösa, för
bostadslösa då och mitt soc, hans chef, min socialassistents chef då och han själv. Och de
har skrivit och skickat över mig två–tre gånger till Enheten för bostadslösa, men de har inte
velat ta hand om mig” (R03). ”Socialen, de vill ju inte ha med mig att göra. De vill sjuk-
skriva mig! Därför att de inte vill ha med mig att göra. Jag hade tolv handläggare. Två av
dem fick jag träffa 15 minuter var, en gång, under tre år. Tolv stycken på ett och samma
ställe! Jag fick avslag på ALLT” (R04). ”På sista tiden har jag inte haft kontakt alls. Varför
ska jag gå dit om jag inte får pengar? För tre veckor sedan hämtade jag en remsa (kollektiv-
trafik). Jag fick en remsa, det var det enda jag fick där. Biljettremsa!” (S01).

Frivilligorganisationer versus myndigheter
Frivilligorganisationer såsom Bryggan City och myndigheter beskrivs således på vitt
skilda sätt av de intervjuade. Frivilligorganisationerna ”hjälper till med kontakt med
myndigheter om det skulle vara något problem” (R01) och tillgodoser basala behov
hos gästerna. De intervjuade menar att personalen på frivilligorganisationer har
bättre förståelse för gästernas problem än socialtjänsten. ”Det handlar nog mer om 
att de varit missbrukare själva” (R01). Samma man säger senare ”Det finns ju alltid
dåliga människor, det finns många bra människor också. Men på de här myndigheterna
så sitter nog bara de dåliga mest tycker jag. Jag vet inte hur det kommer sig liksom”
(R01). ”Jag tycker att det är bra att det finns sådana som Bryggan och Stadsmissionen
som hjälper de hemlösa. Men det finns också de dåliga myndigheterna som försöker
bromsa…” (S01).

Å andra sidan har de flesta av intervjupersonerna svårt att direkt säga vad en fri-
villigorganisation kan göra som inte myndigheter kan och vice versa. ”Nä jag tror
inte det (att Bryggan City kan ge ngt myndigheter ej kan). För att det är så blandat folk
som kommer. De gör så gott de kan, de kan inte styra mer” (R11).

3.4.4. Barn, partner, uppväxtfamilj, husdjur och vänner
Informella kontakter såsom relationer med egna barn, partner, ursprungsfamilj, hus-
djur och vänner framträder som viktiga för intervjupersonerna. De bilder som sym-
boliserade dessa aktörer placeras ofta nära intervjupersonen själv på nätverkskartor-
na (Bilaga 3). Ett tydligt exempel är R06 som placerar partner, husdjur, familj och
barn i en cirkel kring sig själv och övriga kontakter utanför denna cirkel.Av de inter-
vjupersoner som slutför nätverkskartan inkluderar de flesta åtminstone en informell
relation på sin karta. Fyra intervjupersoner placerar inte in kontakter med barn,
partner eller uppväxtfamilj på sina kartor (R02, R03, S03, S07).

Kontakten med vuxna barn
De intervjuade som har barn uppger att barnen är i övre tonåren eller vuxna. Ingen
av de intervjuade lever för närvarande tillsammans med sina barn. De som har yngre
barn uppger att de lever hos den andra partnern eller hos fosterföräldrar. Det är
främst män som uppger detta.

De flesta har någon form av kontakt med sina barn och några berättar om funge-
rande och viktiga relationer till barnen (R05, R07, R08, R12). ”Ja det är jävligt bra.
Vi ses kanske inte dagligen, men ibland kan vi träffas dagligen ett litet tag. Och sedan
kan det gå ett litet tag när vi inte träffas. Vi pratar alltid med varandra på telefon”
(R05). En man berättar om kontakten med sina barn:
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”Jo, den är bra faktiskt. /…/ Hon (mamman) tillåter mig att komma
och träffa barnen hela tiden, även fast jag har tagit (droger) liksom.
Jag får ju inte ta någonting där, får jag inte göra. Det gör jag ju inte
heller /…/ vardagskontakt har jag ju inte men… De har ju blivit vikti-
gare med åren alltså tycker jag, för att… man märker ändå... det är ju
ett liv det också liksom… Jag skulle inte vilja se att de hamnade i det
här… i det här livet liksom” (R06).

”Jag har jättebra relation till mina barn.Vi är väldigt, väldigt nära
varandra. Även om det kan dröja länge ibland /…/ så den som känner
mig bäst är nog x (barn)” (S09).

I flera fall uppger intervjupersonerna att deras barn oroar sig över föräldrars lev-
nadssätt. En kvinna berättar att hon har kontakt med sitt barn, som är orolig. ”Nä,
men x (barn) vet ju min situation. Och hon är ju sur på mig så, oj, oj,oj. Hon vill ju inte
att mamma ska hamna i en sådan situation och vara utan bostad. Det vill hon ju inte”
(R10).

En del av de intervjuade gästerna menar att det är svårt att hålla kontakt med sina
barn i det liv de lever. En person (R02) längtar efter barn och familj men menar att
det är svårt:

”Ja, nu när jag har knarkat klart känns det som, det är bara en sista, sista
liten sträcka att färdas. På upploppet nu /…/ Det är något som fattas.
Man behöver något nytt innehåll i livet. Någonting som… Ja, det är
svårt att hitta nytt för en missbrukare som är tusenkonstnärer och /…/
har provat på så väldigt mycket. Så det är svårt att hitta något nytt att
börja ägna sig åt. Men en unge… Jag har haft sådan tur att ändå inte ha
fått någon unge när man levt som man levt under alla år. Det vore ju en
gudagåva att få det nu idag. När man är där liksom” (R02).

Några av de intervjuade har förlorat kontakten med sina barn till följd av missbru-
ket, för att de då inte vill störa eller känner sig i underläge. ”Jag har supit /…/ jag vill
inte störa dem… Det är bäst så /…/ De vet inte att jag är i Stockholm men X (barn)
brukar hålla reda på var jag finns. Fast nu vet X inte att jag är här (R11)”. Han säger
att han vill ha mer kontakt med sina barn ”men jag vill inte för att nu är jag liksom lite
underlägsen (R11)” och han tycker det har gått bra för barnen. ”Jag vill inte störa, jag
vill inte visa mig på detta sättet” (R11).

En man har förlorat kontakten med sin familj och sina barn och upplever att som
mycket svårt. ”Det som är längst bort och det som är mest svåråtkomligt så att säga, och
det som är minst… ja, som jag träffar minst och sådär /…/ mycket sällan alltså, mycket
mycket sällan, eftersom… Det är på något sätt känsligt liksom. Ja, det… så sällan,
mycket sällan kan man säga. För att inte tala… för att inte säga nästan aldrig” (R04).
Han fortsätter att berätta att han bara träffar barnen vid oplanerade tillfällen. ”Oj,
hoppsan, där råkade jag springa på dem. Vilken tur att jag känner mig fräsch liksom.
Och det är ju väldigt sällan. /…/ Kontakterna skulle bli bra om hela situationen kunde
normaliseras. Det är bara det det handlar om. Det handlar om att få ett eget tak över
huvudet” (R04).

En annan man uppger att han inte har kontakt med sina barn eftersom de ”vill väl
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att jag inte ska knarka så mycket” (R09). En tredje har inte träffat sina barn på tio år:
”Nä jag vet inte var de är /…/ problemet kommer med alkohol och droger. /…/ Jag mår
dåligt (över det)” (S02). Han har letat efter dem men inte lyckats. En fjärde man är
ledsen eftersom han inte får ha kontakt med sina barn som bor hos fosterföräldrar.
Samtidigt vill han inte själv ha kontakt under ett aktivt missbruk:

”Så länge jag missbrukar så vill jag inte ha någon kontakt, så det blir fel
där. Det är en rätt jobbig situation. Det är smärtsamt. Det är smärt-
samt det där, för vi lämnade honom när han var liten /…/ Jag har noja
för barnvagnar om man säger så. Det river i hjärtat om man ser… ser
barn. Det påminner så mycket.Att mista X (barn)… Det var ju som
att mista allting. Eller mista, det var frivilligt” (S07).

Sammantaget visar intervjuerna att det går att ha fungerande kontakter med sina
barn även som hemlös, samtidigt som många – i det här fallet män – sörjer en för-
lorad kontakt och skäms inför att visa sitt liv för sina barn.

En partner i liknande livssituation
Flera av de intervjuade har haft en långvarit relation till en annan människa som lever
ett likadant liv som de själva. Den personen uppges vara mycket viktig i livet och är
den person som ofta placeras närmast intervjupersonen själv på nätverkskartan.
”Närmaste relationen har jag med min flickvän” (R01). ”Enda familj som jag har är min
fru /…/ Vi tar hand om varandra. Vill leva tills livet är slut med varandra” (S01).

Ingen uppger att de har en kärleksrelation med någon som inte lever ett likadant liv
som de själva. ”Ja, hon använder också. Ja självklart. Annars skulle det vara en väldigt
jobbig situation. Att bo i ett rum och jag tar och inte hon. Det skulle inte funka” (R05).

Många är skilda eller så är deras tidigare partner avliden. Flera av dem upplever
att de är för gamla för att leta ny partner.Andra vill inte ha någon partner när de
lever som de lever ”Jag vill inte, det är svårt att ha någon när man lever så här” (R03).
Andra vill inte ha en partner som missbrukar. ”Jag är inte så intresserad av det. Nä,
men de här som man umgås med, de flesta av dem som är missbrukare. Det är tungt
missbruk. Man kan ju inte ha en relation med dem” (R08). ”Inte så länge jag missbru-
kar. Då drar jag inte någon med mig” (S07).

Det intervjuade menar att det är svårt att ha en fungerande parrelation som hem-
lös. Bland annat ger inlåsningar i fängelse eller tvångsvård problem. ”För närvarande
sitter hon i häkte så… Det har inte blivit så ofta (träffats). Men annars så träffas vi
varje dag” (R01). ”Nu ska han in på fängelset och vara borta i fyra månader. Det blir
hårt” (S04).

Det går att ha en fungerande relation som hemlös: ”I och med hemlöshet så är det
ju väldigt svårt det här med möten, eller hur? Ja, nä, det har funkat ändå på något sätt.
Jag vet inte varför, men det beror på att jag anstränger mig” (R04).

”Min tjej är också hemlös. Eller hemlös, hon bor på X (ett inackorde-
ringshem) för kvinnliga missbrukare. Men där får inte jag sova över
eller någonting sådant där liksom. Så det kan vara lite problem ibland
alltså. Hon brukar sova med mig i soprummet också. Hon har varit
hemlös också /…/ Ja det är alltid svårt när man är hemlös, med samli-
vet och sexlivet alltså. Det stör ju en som fan. Ja man får göra det på
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toaletter ibland. Det är inte det roligaste precis. Så visst, vi bråkar
ibland om bara skitsaker. Jag tycker om henne väldigt mycket” (R06).

”Vi bor där båda två (i tält) och är väl som folk i allmänhet. Det är
inte så konstigt att man bråkar heller. När man bor på en yta på ett par
kvadratmeter /…/ Det är klart, det blir ju munhuggningar emellanåt.
Men det är sådant man tar ju. Det vet man ju om bägge två. /…/ Han
ställer upp till hundra procent. Ja det gör han. Ibland har jag gått in på
natten (till härbärge) och lagt mig när det har regnat så förbannat. Jag
har inte orkat ligga i tältet. /…/ Då har han varit orolig och varit ute
och letat efter mig på morgonen och kollat var jag har varit. Ja han
ställer upp för mig till hundra procent” (R10).

Husdjur
Nätverkskartorna i Bilaga 3 visar att husdjur är viktiga för många av de intervjuade.
Tolv personer har inkluderat djur, främst hund och katt men även häst, på sina kar-
tor och de är ofta placerade nära mitten. ”Han var min bästa vän” (R03). ”Djur får
mig att bli glad och lycklig, utan dem… /…/ Hela tiden får man svaret, ja bevisat för sig
att man är omtyckt. Det tror jag är viktigt. Och djur är bra på att visa det. Sedan går
den snällheten och den här lyckan ut över de här människorna när jag kommer hit och
är på bra humör” (R12).

Uppväxtfamilj: föräldrar och syskon
Många uppger att deras föräldrar är döda och många uppger att de förlorat kontakt
med sin familj. ”Stora släkten, tjocka släkten. Det har jag ingen längre” (R12). ”Ja, de
brukar ringa när någon har dött” (R11). På nätverkskartan placerar mannen ändå
familjen närmast sig själv och menar att ”det är klart att de står nära fastän det inte är
några kontakter. I tankarna… Det är klart att de är första plats ändå” (R11). En kvin-
na uppger att hon förlorat kontakten med sin familj och sina släktingar:

”När mor och far levde, då hade man ju kontakter. De ville ju att man
skulle ha kontakt med släkten, men nu har jag ingen kontakt alls. Det
är längesedan. Jag har inte haft kontakt med mina syskon sedan min
mor dog (c. 10 år sedan) /…/ jag har försökt ta kontakt, men de vill
inte ha någon kontakt. /…/ Nu bryr jag mig inte om vilket, nu har det
gått så lång tid /…/ De får leva sitt liv, så lever jag mitt. /…/ De andra
är samlade hemma... De har ju kontakt med varandra. De kan ju åka
till varandra. Och jag flydde fältet” (R10).

Den bild som föreställde familjer (Bild G) väckte en del känslor och minnen bland
de intervjuade. En man uppger att ”den enda som jag haft, kan man väl säga nästan
regelbunden kontakt med, är morsan (som nu är död) och min son”.Vid bild G säger
han ”det här är väl familjebilder, som alla människor kanske vill ha det” (R07). Flera
pratar spontant om gamla minnen, ibland om en trasslig barndom med adoptivför-
äldrar och fosterhem. En man som vuxit upp hos adoptivföräldrar önskar att han
kunde träffa sin biologiska mor som han inte sett på åtta år: ”Ja, någon gång då bara
för att lite känna. Jag fick ju se mina halvsyrror i alla fall” (R02). Han pratar vidare
drömmande om sin bilogiska mor – som lever ett ordnat liv:
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”Då träffade jag min biologiska mamma /…/ det är precis som i alla
mina drömmar om den här drömmamman – fantasin om hur den rik-
tiga mamman skulle betett sig i alla situationer, hur hon är som per-
son, hur hon är mot mig, hur hon är mot omgivningen, beskyddande,
beskyddande, liksom si och så /…/ och VARENDA PRYL stämde in
när jag träffade henne. Egen företagare, stabil ekonomi, inga problem
sådär, ’Här söker vi inte socialbidrag, här arbetar vi, tar ansvar för oss
själva, betalar hyran, sköter oss, går och spelar bowling och badmin-
ton, åker ut med båten på helgen, åker ut till sommarstugan och lever
socialt.’ /…/ Socialt drickande någon gång sådär, någon fest, ja…det
var precis sådär jag hade bara fantiserat fram, och allt stämde
klockrent alltså! /…/ (han återgår till sina adoptivföräldrar) Nä,
de ville så väl men det blev så fel” (R02).

Flera uppger att de har haft eller har missbruk i sin uppväxtfamilj. ”Min mamma
höll ju på och knarkade också ett tag. Fast vi har bra kontakt för det. Vi har nästan varit
som… ja, polare istället. Och så har jag en bror också som håller på i den svängen”
(R06). Mannen träffar ofta sin mor, men tycker inte att hon ”kan tillföra någonting.
Hon tycker det är synd att jag ska gå på heroinet” (R06). En annan man som ”växte
upp i ett alkoholiserat hem, mamma var alkoholist och så vidare” uppger att han idag
har god kontakt med sin mor: ”o ja, vi har jättebra kontakt”. Däremot saknar han sin
bror. ”Ja, jag saknar min bror väldigt mycket, det gör jag. Jag saknar någon att tala med
om det som har hänt mig, så att jag får lätta på hjärtat lite. Det har jag ju inte fått, det
lär jag väl inte få heller. Det är precis som om jag inte existerar. Lite så känns det. Jag
finns inte” (R03).

Han är inte ensam om att känna sig utanför sin familj. När en man såg familjebil-
den (Bild G) tänkte han på ”Ja, mina barn, farmor, farfar och mormor, morfar, ja, min,
MIN familj… mina barn”.Vid frågan om hur ofta han träffar dem var han tyst ganska
länge innan han svarar: ”Mycket sällan alltså, mycket, mycket sällan, eftersom det är på
något sätt känsligt. Ja, det är så sällan, mycket sällan kan man säga, för att inte tala…
för att inte säga aldrig nästan” (R04). Han uppgav vidare att han själv drar sig undan,
eftersom han livssituation ser ut som den gör. En annan man berättar: ”Föräldra-
kontakter har jag inte haft. Jag har inte träffat mamma två gånger sedan jag var tolv år”
(S03). Han berättar vidare att hans far försöker bevisa att han inte är hans son och
därför uppger intervjupersonen att familjen ”är helt främmande för mig, av naturliga
skäl” (S03). En kvinna berättar om en högtidsfest hos familjen dig hon dök upp,
oanmäld, och blev utskälld. Han är ledsen över den förlorade kontakten:

”Det har jag ingenting att göra med alls. De är borta. /…/ syskon, men
ingen kontakt. Svarta fåret /…/ Det är över 20 år sedan. /…/ Man går
och funderar (på familjen) men då ligger det långt ifrån liksom just
nu. Klart att om jag kommer i ordnade, i ordnade förhållanden, nog
kommer det inpå en mera då. Men inte just såhär som man lever nu.
Det är för mycket att ta in liksom” (S07).

Bland de intervjuade är de som inte har särskilt nära kontakt med sin familj ofta
något kluvna inför att ha mer kontakt. En man har kontakt med ett fåtal släktingar.
Och vill inte ha mer kontakt. ”Nä, det är personliga saker som gör att jag inte tycker
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att de är värda att jag ska.. Jag vill inte ha med dem att göra” (R01). Andra menar att
kontakt med familjemedlemmar ”ger dåliga minnen /…/ träffat mamma en gång på
tre år /…/ jag mår illa, nä jag vet inte… Hon har sina egna problem med alkohol och
jag vill inte höra när hon är full. Självklart älskar jag min mamma. Men jag måste ta
han om mig vet du och inte tänka så mycket på henne” (S01). En kvinna, vars föräldrar
är döda, har ingen kontakt med sina syskon. ”De vill väl inte… Jo det är klart de vill.
Jag vill inte ha någon… Jag vet inte… /…/ Jag har inte tid med dem. De får väl höra av
sig om det skulle vara någonting” (S05).

Det finns emellertid de som har god kontakt med sin ursprungsfamilj, ofta med sin
mor eller med en eller flera av syskonen (t.ex. S02, S06). En kvinna uppger att hon
hade god kontakt med såväl sin mor, som nu är död, och sina syskon. Hon menar att
hon ”varit svarta fåret i familjen som alltid fått mest kärlek /…/ Jag träffar ju alla mina
systrar så ofta som möjligt. ”(S04). En annan kvinna har god kontakt med sin familj.
”Umgås jag med någon så är det ju min familj /…/ Ja vi har bra kontakt /…/ det bero
kanske på att man blivit lite äldre /…/ jag har blivit lite mer familjär” (S06).

Kompisar och vänner
Gränsen mellan vänner och familj är inte alltid tydlig.Vänner benämns som ”sub-
stitutfamilj” (R04) och familj som vänner, ”min familj är kompisar också” (R08).

Femton intervjupersoner inkluderade vänner på sin nätverkskarta. Bland dem
som inte uppgav någon kontakt med vänner framkom en saknad. ”’Rör inte min kom-
pis’. Jag tänk om man hade dem. Jag hade en men hon dog. Det var därför jag tyckte det
var lite jobbigt att kolla på det där kortet” (R02). ”’Rör inte min kompis!’ Jag har inga
kompisar” (R08). Vid frågan om det är några kontakter intervjupersonen saknar på
sin karta så svarar en man:

”Det är klart.Vänner… Det finns ju inte. Bekanta går ju också väldigt
bra att prata med om man är tillräckligt bekant. Men vänner ser jag
mer som.. Det är en person som man litar på till 110 procent. Det blir
ju svårt. Den tilliten får man ju som man förtjänar” (R05).

Många pratar om personer som besöker Bryggan City eller andra hemlösa, vilka inte
betraktas som vänner (R01, R05, se De andra gästerna). Exempelvis så berättar en
man om sina kontakter med andra hemlösa på följande sätt:

”Det är väldigt ytligt alltså. Det är liksom inget djupare. När jag känt
en person länge tycker jag att då känner jag den mer. Man jag kanske
inte alls vet ett jävla dugg om personen, men ändå så säger man, ’jag
känner honom väl’. Det beror ju på att man har känt honom länge lik-
som och så man vet hur han fungerar i alla fall, i stort sett. Men några
djupare grejer vet man inte någonting om folk oftast. (intervjuaren
frågar om mannen känner att han får stöd av dessa polare. Mannen är
tyst i 8 sekunder innan han svarar) Inte i den bemärkelsen att stöttar
liksom. För de flesta skiter jag fullständigt i, i stort sett alltså. Har man
droger, ja då är man välkommen [skrattar]. Jag vet inte, det är inte
mycket stöd alltså. Det kan jag inte påstå” (R06).

Bland de intervjuade förekommer det dock att andra hemlösa ibland betraktas
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som vänner och personer som kan ge stöd. ”Därifrån (dunkar på kort K, hemlösa),
de som känner mig, som VET att det är fel. Här, här här. Här får jag stöd” (R04).

Flera intervjupersoner pratar om vänner i relation till Kort B som refererar till
Systembolaget. En man berättar om sin kontakt med personer som sitter utanför
systembolaget. ”Jag lever ju med dem nu, gör jag”. På frågan om hur kontakten med
dem ser ut svarar han: ”Mer stöd än från någon annan” (R03).

”Här (pekar på kort B systembolaget) är mina bästa kompisar känner jag person-
ligen. Varje dag. De skulle efterlysa mig om de inte såg mig varje dag” (R11). ”Ja, jag är
alkoholist, Systembolaget… massa gånger. Ja, vi känner alla, vi sitter där och vi hjälper
varandra. Vi är kompisar, alla. Vi sitter i samma båt” (S02).

De flesta saknar vänner som inte är hemlösa eller har missbruksproblem. Det är
då främst myndighetspersoner man har kontakt med. ”Nu har man ju människor
runt sig på kontorstid. Man har väl människor sedan också, men det är ju människor
som man liksom, i regel, har missbruket gemensamt med” (R07). ”Jag försöker ju hålla
mig ifrån traspatriarkatet. Jag försöker liksom behålla mina gamla vänner. Men jag för-
står ju dem. De har ju sina jobb. De har sina ungar och sina barnbarn” (R04).

Det kan hända att man inte har så omfattande kontakt med drogfria vänner efter-
som man inte vill belasta dem: ”Jag har många, många kompisar men det är svårt att
hålla kontakt. Försöka klara sig själv. Jag vill inte gå hos kompisar och, ja, äta deras
mat. De vill bjuda men jag känner mig så… därför kommer jag hit (Bryggan City) istäl-
let” (S01). ”Det finns många som säger ’du kan komma hem till mig’. Men nä, jag kan
åka dit men sedan är jag där kanske en timme och så säger jag ’hejdå, nu går jag, jag
klarar mig själv’” (S07).

”Ja, jag känner några (som inte är i drogsvängen) som man morsar på. Men så tar
man inte kontakt med vanliga människor utan... men de morsar ju på mig såhär ifall
man har känt varandra” (R06). En man pratar om vänskap och kommer över på
ensamhet. ”Jag har ju känt jättemycket folk. Men nu plötsligt känner man inte en män-
niska. Jag vill inte känna mig påflugen så här. Jag ska kolla det här ordspråket, ’ensam
är stark’. Jag ska kolla det, det är det jag håller på och forskar ut liksom, om det stäm-
mer [skrattar lite], om det stämmer… Ensamhet är det jobbigaste som finns” (R07).

De intervjuade skiljer genomgående mellan ”kompisar” och ”vänner”, ofta i rela-
tion till droger. ”Jag har inte någon form av kompisar. Det är bara drogerna som sam-
mankopplar. Det är inget kompisskap inte. Man är inte någon vän vet du. Inte några rik-
tiga sanna vänner. Det finns inte idag. Jo jag har väl en gammal (drogfri vän), men det
är längesedan, en massa år, som hjälpte mig med en grej. Då visste jag inte vad en sann
vän var förrän då. Det är 15 år sedan. Då fick jag reda på vad en sann vän var.
(Intervjuare: Hur kommer det sig att ni tappade kontakten?) Det var missbruket.
Jag ville inte gå dit och störa” (S07).

3.4.5. Polis och väktare
I inledningsskedet av intervjuerna jämförde informanterna ofta spontant polis och
väktare. Därför inkluderades en fråga i intervjuguiden som innebar att fånga upp
hur intervjupersonerna såg på kontakterna med polisen jämfört med mötena med
väktare.

Det framkom i intervjuerna att kontakter med polis och väktare är vanliga inslag i
de intervjuades liv. Fjorton av de 22 intervjuade inkluderade polisen i sina nätverks-
kartor och tretton inkluderade väktare på sina kartor. Nätverkskartorna (Bilaga 3)
visar att samtliga placerade polis och väktare i utkanten av sina nätverk, ibland till
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och med ut över kanten på papperet där R04 och R11 placerade väktare. Ett undan-
tag är S02 som placerade samtliga kontakter, inklusive polis och väktare, förutom
socialtjänsten, i en ring runt sig själv. Han uppgav att samtliga stod honom lika nära.
I två fall placerades polisen något närmare intervjupersonen själv (S05 och S07).
Genomgående placeras väktare längre ut än polisen. Placeringarna på kartorna
reflekteras även i hur gästerna pratar om dessa två aktörer.

De intervjuade gästerna uppgav att de kommer i kontakt med polisen ”när man
kanske vistas på vissa platser och sådär” (S07) eller när ”man blir stoppad i bilen /../
Rätt så ofta /../ Jag har inget körkort” (R01). Kontakterna kan även upplevas som
slumpmässiga. ”Ja, de griper ju en ibland sådär liksom. Det gör man alltid med dem
som är höga” (R01).Vidare framkommer att polisen ”rotar i fickorna på stan” (R02) i
jakten på droger.Andra tillfällen när gäster kommer i kontakt med polisen är när de
söker upp tältplatser för att ombe de hemlösa att flytta sina tält. En del har mycket
frekventa kontakter med polisen. ”Kanske någon gång om dagen. /.../ Ja, någon gång i
veckan i alla fall” (R09).

Väktare kommer de intervjuade gästerna främst i kontakt med vid platser som
Stockholm Centralstation och tunnelbanan som beskrivs som väktarnas ”territorium”
(R07). De intervjuade upplever att väktarna ”ofta kommer och stör” (R09). Det är spe-
ciellt vanligt om flera hemlösa vistas på samma plats. ”De kommer väl och kör bort en
/.../ Typ varje dag” (R01). Informanterna försöker vanligtvis undvika kontakter med
polis och väktare. ”Jag avhåller mig i största möjliga utsträckning av att ha med dem
(polis) att göra alls” (R02). ”Ja kontakter har man kanske ibland, men jag hatar dem
(polisen)” (R07). ”Jag försöker undvika dem (väktare) så mycket som möjligt” (R05).

Polisen – från den ljusa sidan
Jämfört med väktare (nedan) så skildras polisen oftast med förhållandevis positiva
formuleringar. Gästerna uppger att polisens inställning till hemlösa och deras age-
rande har förändrats under senare år – till det bättre. ”Jag kan se, polisen idag är helt
annorlunda än vad de var för fem–sex år sedan. Alla är trevliga och såhär liksom. Det
är aldrig något problem som det var innan. De är lugna och sansade så länge man är
lugn och sansad själv. /.../ Fan så mycket bättre, alltså. /…/ Väktare är som polisen
(var förut) /…/ Det handlar väl mer om att de (polisen) har bättre utbildning eller
någonting sådant där” (R01).

Det finns ett ganska stort förtroende för poliskåren. ”Dem har jag förtroende för.
De är riktiga på så sätt. De vet liksom vad det handlar om. /.../ Jag tycker bara att det
är bra att de finns. De gör sitt jobb” (S07). Flera intervjupersoner återkommer till att
polisen ”sköter eller gör ju bara sitt jobb” (R09, R06 m.fl.).

Polisen får beröm för hur de bemöter hemlösa. Polisen ”bemöter folk väldigt van-
ligt. De har lärt sig att vara trevliga. /.../ De kan liksom prata på ett helt annat sätt då,
än vad väktare gör” (R05). En man uppger att han blev ”imponerad av den respekt jag
fick från polisen när /…/ de kom och skulle muddra oss. /.../ Verkligen total respekt. Jag
var lite imponerad av det för att bli bemött på ett sådant sätt har jag aldrig kunnat före-
ställa mig” (R02). En annan man säger att ”det verkar som att polisen är på min sida
nu” (R08). ”De (polis) har alltid uppträtt schysst mot mig. Jag har aldrig blivit otrevligt
bemött av dem, aldrig i något. Nä, det har jag sagt till dem” (R10). Såsom man blir
bemött bemöter man personen åter. ”Är de (polisen) schyssta mot mig så är jag
schysst mot dem. Ja, alltså, uppträder de korrekt så uppträder jag korrekt liksom. Jävlas
de så jävlas jag” (R06).
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Poliskontakter utgör en så pass vanlig företeelse i de intervjuades liv att en del
hemlösa pratar om polisen som någon som kan hjälpa dem, som någon de har en
förhållandevis nära relation till – någon som ser till dem ibland: ”Polisen brukar jag
snacka med” (R12). ”Ja, de hjälper med allt. De känner nog mig. Det är inget problem
för mig” (S02). ”Jo, de har hjälpt mig många gånger. De har hjälpt mig från väktare till
och med” (S07). ”Det är inget fel på dem (polisen). Jag hejade på en jävla massa igår.
/.../ Igår hejade varenda jävla polis på mig” (R08). ”(Polisen) stör mig inte längre. De
har lagt ner mig. De känner ju… De kallar mig för X /.../ Ja jag har så bra kontakt med
polisen så du kan inte ana faktiskt /.../ Jag har god kontakt med polisen fortfarande. Jag
är trevlig och de är trevliga mot mig” (S03).

En kvinna berättar om sin goda relation till polisen. ”De äldre poliserna... när de
ser mig så stannar de alltid och pratar och frågar hur det är med mig och sådär. /.../ De
kommer ihåg mitt namn. Det är det som är så konstigt, tycker jag. Men de ger mig alltid
beröm såhär: ’Det här har du ju kirrat bra liksom’ /.../ Ja de har varit så himla schyssta
mot mig de flesta snutar. /.../ De uppmuntrar mig verkligen” (S04). En liknande histo-
ria berättas av en annan kvinna, som refererar till en särskild polisman hon hade
kontakt med tidigare. ”Man blir liksom nostalgisk. Jag kommer ihåg narkotikapolisen
uppe i (förort) på den tiden, herregud vad kär X var i mig. Han sa: ’Var nykter då så får
du som du vill, och slutar du inte supa nu så…’. Men jag kunde inte sluta supa” (S05).
Idag har hon en bra kontakt med polisen. ”Just nu så har jag mycket nära kontakt
med polisen. De stannar och frågar hur jag mår på nätterna och sådana saker”.

Polisen – från den mörka sidan
Bland de intervjuade finns även de som har en negativ syn på polisen. En man (R04)
menar att polisen borde hålla sig mer i bakgrunden i hans och andra hemlösas liv,
såsom de gör vad gäller andra människors liv:

”Jag har en blandad känsla för det. Jag har haft ett normalt liv, egen-
dom, hus /.../ Visst, där kan de hålla sig i bakgrunden någonstans, men
det ska de även göra just nu! De ska hålla sig i bakgrunden. Jag har
haft med dem och göra alldeles för mycket. De frågar mig bara för att
de har gjort det en gång, stannar och frågar mig dumma frågor. /.../
Vad jag har gjort, var jag har varit, vart jag är på väg, om jag har sett
den och den, om jag vill bli betald tjallare, alltså [skrattar lite], dumma
frågor. /.../ Jag är en farlig människa, tror de /…/ Varje gång polisen tar
mig så frågar jag, ’Vad är det om? Ni hittar aldrig någonting på mig, ni
har aldrig tagit mig med ett positivt UP…’, urinprov, ’Ni har bara låst
in mig jämt och ständigt, ni har aldrig fått någonting, ni har varit
tvungna att släppa mig.Vad är det med er egentligen? Var i ligger pro-
blemet?’” (R04).

En man menar att polisen har en felaktig attityd och inte inser vidden av den verk-
lighet de hemlösa lever i: ”Jag vet inte. Det finns ju bra snutar också men jag gillar dem
inte alls. Jag gillar dem inte. Jag tycker att de har så jävla bang attityd mot människor.
/…/ De är så inskränkta. De vet egentligen inte vidden av verkligheten” (R07). En
annan tar konflikterna med polisen med en klackspark: ”Hos de här herrarna har jag
ett rykte som kanske inte är… [skrattar]. De sköter ju bara sitt jobb… Men vi har kom-
mit på kollisionskurs” (S10).
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Våld förekommer inte i de intervjuades berättelser om sina kontakter med poli-
sen, förutom att den möjligheten finns i deras medvetande. Polisen sköter sitt jobb,
”jag har aldrig blivit misshandlad av dem…” (S10). En annan person berättar emel-
lertid om hur hon blev misshandlad av polisen. Det hände för länge sedan och hon
menar att hennes kontakt med polisen idag är både bra och dålig. ”Ja, de är inte snäl-
la, men det finns ju rötägg där också. Det spelar ju ingen roll hur fan bra du uppträder.
/…/ Alltså när man var blå i ansiktet när man var yngre. När de slog på en när man
var medvetslös och inget känner. Fy fan alltså, men jag jobbade nästa dag… Jo, nä, jag
har jävligt bra kontakt med polisen. (S05).

Väktare – värre än polisen
Det är vanligt att intervjupersoner använder väldigt starka och negativa ordaval när
de pratar om väktare. Ord som förekommer är ”kaxiga” (R05),”aggressiva” (R01,
S04),”värre än snuten” (R07), ”sådana som inte kan bli snut” (R07), ”tjuvar” (R11),
”hatar vakterna” (S02). Många ger ganska utförliga motiveringar varför väktarna är
och beter sig som de gör. Ett exempel är en man som menar att väktarna ”verkar
vara missnöjda med sig själva. /.../ Oftast är väktare ganska unga och påverkas av
andra jävla människor runt omkring. Om man inte har en egen livserfarenhet, hur ska
man då kunna behandla andra människor med respekt?” (R01). En annan man menar
att ”Det finns undantag, men jag har aldrig träffat på så misslyckade och ointelligenta
människor, och farligare människor” (R04). Han fortsätter sin analys med ett mycket
starkt negativt uttalande om väktare:

”Det beror på att de har haft en själsligt, socialt, fattigt uppväxt, varit
avskärmade från den riktiga världen, varit lätta offer för kanske ny-
nazism och vad fan gud vet vad liksom. Men ändå på något sätt vill ha
en bra utbildning, vilket de inte klarar av för de har inte den kombina-
tionen av IQ och EQ som krävs för att man ska klara av det.VILL bli
poliser. De klarar inte av det heller för de får inte. De har några lik i
garderoben /…/ Så är det ute ur den leken.Vad återstår då för att får
bära uniform? Ja, väktare, parkvakt… eller biografvaktmästare, och
plit. Det här är de som blev skickade till Australien för några hundra
år sedan. Det är alltså taskig DNA. Det är vad jag tycker. OK, det var
lite överdrivet” (R04).

Han avslutar således med att detta är en överdriven beskrivning. Å andra sidan är
han inte ensam om dessa beskrivningar. R12 beskriver väktare som ”fläskpaddor. De
här vakterna, har du inte sett det, hur de ser ut? Stora feta arslen, och så skalade huvu-
den, vad är det för…? Nollkör skulle jag vilja säga! Nä, det vill vi inte ha”.

”Det sorgliga är… man kan se det mer tydligt på väktare till exempel
på centralen, de här mongogubbarna på 143 kilo, de går omkring
såhär, ja, förtryckta, ofta småväxta. Så får de tag i någon stackars nar-
koman i dörren, blåmärke på honom liksom eller någonting sådant
där. ’Försvinn härifrån!’ Sådant folk vet du! Men jag har aldrig upprört
dem. För jag bara tar diskussionen, ‘Ja, visst, det tycker jag’. Så jag pra-
tar med dem liksom. Det är inga problem. Jag tycker de är vedervärdi-
ga. Där ser man det tydligt alltså, vilka jävla mongos det är som går
omkring och ska hålla ordning” (S03).
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Många återkommer till att väktare saknar bra utbildning. ”Det finns ALLDELES för
mycket vakter som inte har någon kompetens /.../ Klarar man inte polisskolan, då tyck-
er inte jag. Då ska man inte välja det där yrket. Då får man ge upp” (R12). Därför
betraktas väktarna som farliga: ”Det värsta är att de är så farliga de här människorna
som arbetar, för de är inte kompetenta. De har ingen utbildning, och därför kan de göra
nästan vad som helst” (S08).

Förklaringar till den negativa inställningen till väktare förefaller finnas i en upp-
fattning om att väktare har en negativ inställning till hemlösa och missbrukare. ”De
liksom tycker att… Ni, era lata, ja, knarkare. Hur kan ni ha så mycket pengar?” /.../
Det har jag fått mycket såhär gliringar om att ’Kan du ha så här mycket guld, knarkar-
jävel…’ och så där. Men det är ju bara för att jag har ärvt lite av mamma och mormor”
(S04). En annan tolkning är att väktarna har en negativ syn på själva narkotikan. ”De
är hatiska då mot droger, själva drogen. Jag vet inte varför? Är det bara att det är krimi-
nellt då?” (S07).

En annan trolig förklaring ligger i de intervjuades egna eller andras erfarenheter
av misshandel och våld från väktare. En kvinna berättar om hur hon misshandlades
av väktare:

”Jag träffade på dem en gång då jag hade feber. X (pojkvän) hade gått
över till McDonalds för han skulle köpa något varmt åt mig. Jag gick
in på Centralen och köpte biljetter. Sedan satte jag mig ner på en bänk
och så somnade jag och vaknade av att två väktare tog mig i varsin
arm och bara släpade iväg mig till någon… de har små celler av något
slag, baksidan av Centralen. Jag kunde knappt prata för jag var så för-
kyld, och så hade jag 39 graders feber, så jag sa bara: ’Jag ska åka hem.’
Jag visade biljetterna, till och med. Jag fick så mycket stryk. Jag har
aldrig fått stryk av polis eller väktare förut men det fick jag, av dem.
/.../ Tio minuter efter det att tåget hade gått släppte de mig. Då hade
polisen kommit dit och räddade… De fick så mycket skäll av polisen,
så herregud.”
Intervjuare: Fanns det någon anledning till att de gav dig stryk? 
”Nä, för att jag satt och sov /.../ Ja, det är väl ungefär en och en halv
månad sedan kanske” (S04).

De intervjuade gästerna upplever således att främst väktare, ibland även polis, lätt
kan ta till oprovocerat våld. Det är inget som ifrågasätts utan ingår i deras berättelser
som något vanligt förekommande. Ord som ”Jag har aldrig fått styrk utav en polis
eller utav väktare förut, utan man lär ju sig hur man ska hantera dem” (S04) ingår i
många berättelser.

En man som bor i källare och pannrum berättar att han väldigt ofta träffar på väk-
tare. ”Väldigt mycket. De sparkar på en varje dag, att man ska lämna det stället. ’Gå
härifrån!’. Toaletterna som är ens bostad låses ibland och då måste man gå ut” (R03).
En annan man berättar om hur han vid ett tillfälle misshandlades av väktare på en
tunnelbanestation och blev oskyldigt dömd för våld mot tjänsteman:

”Då kommer man på en utsatt person som inte orkar någonting. Hade
jag varit frisk och kry, då hade jag knuffat dem på spåret båda två om
jag var på det humöret. De betedde sig väldigt konstigt. Det är min
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uppfattning som, och jag hade inte gjort, jag hade inte stört någon där
heller. Jag bara satt där alltså, och de kommer direkt fram till mig lik-
som. Jag sitter på en bänk som är längst fram där tunnelbanan kom-
mer, det är mittuppgång, men jag satt längst bak alltså så jag kan
omöjligt ha stört någon” (S07).

Vid flera tillfällen framförs en uppfattning om att väktare ger sig på utsatta grupper.
”Man hyser ingen större sympati för sådana människor (väktare). De går runt och slår
alkoholister och sådana grejer. Misshandlar folk med någons jävla bricka liksom”
(R01). Kvinnan som misshandlades på centralen (ovan) menar att minsta möjliga
motstånd är det enklaste sättet att komma undan väktare: ”Ja, man ska vara så tyst
som möjligt, mest säga ’ja’ och ’nej’, ’ja’ och nej’, liksom. Man får inte säga emot dem på
något vis” (S04).

Sammantaget beskrivs polisen som bättre än väktare. Å andra sidan menar gäster-
na att det förekommer rötägg inom polisen liksom det finns goda exempel bland
väktare. ”De (polisen) får mycket skit, ja mycket obefogad skit. Det finns en fruktad sfär
av jävla rötägg inom polisen” (R02). Han fortsätter, ”väktare? Jag har både mycket
positivt att säga om dem, och jag har en hel del hemskt negativt att säga om det också,
det är dubbelt så jag kan inte ta ställning där vilket som är bäst.” Han berättar då om
en väktare som hjälpte honom handla mat efter att han varit med om en olycka.
Detta upplevdes emellertid så ovanligt att han började undra över vaktens intentio-
ner. ”När män blir för närgångna och hjälpsamma och blir…såhär, ja… Då är första
tanken, ’Är han homosexuell den jäveln?’” (R02).

En vardaglig katt och råtta lek: Ordningsmakten mot de hemlösa
De intervjuades berättelser visar på ett slags självklarhet att man som hemlös eller
missbrukare måste hitta ett sätt att förhålla sig till, hantera och undvika polis och
väktare. Kontakterna upplevs ofta som trakasserier – främst kontakterna med väkta-
re – och de intervjuade menar att det satsas för mycket på att jaga utsatta personer.
”Man går liksom mycket på personer som är utsatta. Det förstår jag inte liksom varför
man ska göra det? Och försöka, liksom, sätta dit dem” (S07).

”Ta bort de där satans vakterna från tunnelbanan och Centralen.Vad
fan ska de där och göra? Det enda de gör… hålla undan missbrukarna,
damma på dem.Till och med ungdomar drar de in (i sitt rum). Det är
sant alltså, jag har varit utsatt så in i helvete för de där jävlarna här –
utan att ha gjort ingenting! /…/ Lägg de där pengarna direkt på ung-
domarna eller åldringar. Satsa dem på polisen de där pengarna. För de
(väktare) gör ju ingen nytta! /…/ Jag sa till mig när de släpade ut mig:
’Öppna ögonen för kriminalitet och skit i oss!’. Och det klarade de
inte av, alltså fy fan… Det är kört med Sverige.Tror du inte det? /../
Tänk om någon jävel skulle skriva fakta. Hur det EGENTLIGEN går
till. En dokumentär” (S05).

”Ja, jag måste nog säga att jag inte har sådär mycket till övers för svensk
polis. Man siktar in sig på missbrukare liksom. Det läggs det svinaktigt
stora resurser på. Det har blivit lite bättre kanske, men svensk polis har ju
inget bra rykte, varken hos gemene man eller hos missbrukare”. (S10).
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En man (S07), som upplever att han har en bra kontakt med polisen, reflekterar
över hur han träffar på dem, titt som tätt. ”Ibland kan de komma och fråga liksom hur
man mår och sådär, men aldrig det att de muddrar en. Jag blir aldrig muddrad av dem
så. Även om jag har grejer (narkotika) på mig” (S02). Det visar på vilket vanligt inslag
det är att polisen interagerar med de hemlösa. En av de intervjuade uttrycker själv
att polisen utgör ett lag och de hemlösa eller missbrukarna utgör ett annat lag som
spelar mot varandra:

”De (polisen) måste göra sitt jobb. Det är som häromdagen. Jag blev
kollad av polisen och så ljög jag för honom och så kom han på mig att
jag ljög. Då skrek han: ’Vad fan tar du mig för en idiot, du står och lju-
ger för mig!’. Svarade: ’Vi stöder två olika lag. Det är klart att du för-
söker ta mig och jag försöker klara mig. /.../ Jag tar inte dig för en idiot
bara för att jag står och ljuger för dig. Det är inte därför jag ljuger. Jag
ljuger för att klara mig från en grej.’ Så är det” (R06).

En man menar att även polisen har denna inställning. Han berättar om ett samtal
med en polisaspirant som berättade om sina tankar kring polisutbildningen och
arbetet: ”på förmiddagen åker vi ner på nordöstra hörnet av Platten och så motar vi
över narkomanerna till andra sidan. Sedan åker vi och tar rast. Sedan åker vi tillbaka
på eftermiddagen och så motar vi över dem på andra sidan igen.” Polismannen var
”desillusionerad innan han ens hann börja i riktig tjänst” (S03).

En mötesplats mellan hemlösa och polisen är de hemlösas tältplatser – ett tröst-
löst fenomen för både den hemlöse och polisen. En kvinna berättar om hur polisen
ber henne flytta sitt tält. ”Då har jag ju sagt till dem (polis) om de inte har annat att
göra än att jaga hemlösa” (R10). En annan man beskriver svårigheterna med polisen
när han sover utomhus: ”Jag tycker, jo men det är kallt. Polisen: ’Ni kan inte dricka
här!’, och vi säger bara, ’Vi är uteliggare’” (S02). Han gör en tydlig vi-dom indelning
– hemlösa och polisen.

De intervjuade upplever således ofta att de särbehandlas på ett negativt sätt. De
upplever att de behandlas på ett dåligt sätt och utan anledning, beroende på hur de
ser ut eller för att de är kända som hemlösa eller narkomaner:

”Ja, många (väktare) är schyssta. Nä, de flesta är ju jävla fan alltså. De
kan alltså slänga ut en från tunnelbanan om de inte tycker om mitt
utseende liksom, så kan de bara (säga): ’Men du får dra härifrån lik-
som’, ’Ja, men jag…’, ’Snacka inte, stick bara liksom!’. Jag tycker de
har en sådan jävla stil. OK, om jag är full och sådär, skrikig och gapig,
ja, visst alltså, men står man och gör ingenting liksom och är helnyk-
ter… uppträder helt nyktert alltså” (R06).

”Dem (väktare) tycker jag väldigt illa om. Och det är på grund av att
de utövar makt som jag inte tycker de står för. Jag tycker jag har sett så
mycket utav hur de behandlar de här människorna i svåra situationer.
Till exempel att de sparkar på de här… Häromdagen när jag åkte tun-
nelbana, pendeltåg, så satt det en äldre man och sov, och det satt en
massa ungdomar och skrålade och drack vin och öl och allt möjligt.
Dem sa de ingenting till mer än att ’Nu får ni lova att vara lite snällare
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och lugna’. Men den där gamla farbrodern gick de och sparkade på.
Han satt och sov. De där tycker jag inte om” (S06).

Centralen är den plats som oftast förekommer i intervjupersonernas berättelser om
duster med väktare. ”Dem har jag sådan väldigt trasig bild av. På Centralen, det finns
en massa väktare här då, som medvetet, de vet om att man är missbrukare, kanske
utsatt och… även om man inte gör något, man stör ingen eller går som jag då, men
någonstans hittar de något avvikande. Jag pratar med någon som kanske ser sämre ut
än vad jag gör, då går man på utseende, det tycker jag är väldigt fel alltså, man ska inte
gå efter hur man ser ut, utan det är människan inne i som det gäller” (S07).

Endast en av de intervjuade, en man som bor ”överallt” och använder både alkohol
och narkotika (S02), lägger skulden på sig själv för att han blir trakasserad av väktar-
na. Han uppger att han träffar på dem varje dag – senast samma morgon. Han
menar att ”det inte är deras fel, det är vårt fel. /../ Vi är alkoholister och narkomaner.
Vi får pengar men de tar slut på två dagar. Varje månad är det samma sak. Gå och
betala skulden. /…/ Jag har inget problem med dem (väktarna). Det är bara mig själv.
/…/ Det är alltid mitt fel. Jag dricker. Det är mitt fel.” Han placerar väktarna ganska
nära sig själv – som en av de aktörer han ofta har kontakt med.

3.4.6. Fängelse och kriminalvård
Flera av de intervjuade har upprepade och mångåriga fängelsestraff bakom sig, medan
andra har korta straff för brott som olovliga körningar, narkotikainnehav mm.Tretton
av dem inkluderar anstalter och kriminalvården på sina nätverkskartor (Bilaga 3) och
vanligtvis i utkanten.Två intervjupersoner (S01 och S02) ger dock kriminalvården en
mer central betydelse och kortet placeras något närmare dem själva.

De intervjuade är generellt ganska fåordiga avseende dessa kontakter.Tid på
anstalt och kontakt med frivården beskrivs emellertid av flera som en naturlig och
återkommande del i livet: ”sedan sitter jag ju på kåken va, varje år” (R09), ”jag har
aldrig haft tid att åka utomlands – jag har ju suttit inne. Jag har haft fullt upp att åka 
ut och in. Jag har ju knappt tid att byta, jag hinner ju inte ens göra mig av med muckar-
kläderna förrän det är dags igen. I vanliga fall” (S03). ”Det blir en livsstil” (S05). Några
väntar återigen på en påföljd:

”Kriminalvården, det har jag inte haft någon kontakt med på fem år,
faktiskt. Jag har varit ute för första gången i mitt liv alltså i fem år.
Förut var jag inte ute, inte ett år alltså, inte ett halvår ens en gång.
Några månader bara. /…/ man har ju ett liv på kåken också. Nu går jag
och väntar på att komma in på kåken för jag har blivit dömd till sex
månader” (R06).

Det är främst en negativ syn av livet på anstalt som speglas i gästernas beskrivningar.
”Nä det är ju bara förvaring alltså /…/ Jag arbetar inte på kåken heller /…/ Jag går
inte in i en verkstad, vet du. Jag har varit i de här verkstäderna så många år. Usch, jag
spyr på dem” (R06). Likaså är många missnöjda med frivården. ”Det är skolan till all
kriminalitet” (R03) och ”det blir ju bara förvaring” (R06). ”De kollar bara upp en lik-
som. Jag vet inte riktigt vad de gör. Jag har ingen aning om varför de existerar. En onödig
myndighet som inte gör ett jävla skit /…/ De skulle säkert vilja att jag gjorde mycket,
men jag skiter i vad de vill /…/ De kan ju inte hjälpa en med någonting” (R01).
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En man är mycket missnöjd med att han var tvungen att ha kontakt med frivår-
den och berättar om en konversation han hade med sin kontakt på frivården:

”’Jag behöver inte dig och du kan inte tillföra mig NÅGONTING!’
Och mycket riktigt, när jag träffade henne så förklarade hon att ’Vi
kan inte göra någonting alltså.Vi kan inte hjälpa dig med någonting.
Bara så att du vet det’. ’Ja, vad sitter jag här för då?’. Ja, det kunde hon
faktiskt inte svara på. ’Vi är intresserade av att träffa dig och se så att
allting går bra’” (R04).

Det finns emellertid också de som menar att anstaltlivet kan vara bra, och bättre än
t.ex. tvångsvården eller livet ute på gatan. ”Ja, jag tycker det känns bra där inne. Ja,
utgående ifrån det man har. Det är ganska lättvindligt” (R05). ”Det är gott för kroppen,
bra mat” (R08). En man med långa fängelsestraff berättar om hur det är att vara på
anstalt och att återanpassa sig när han kommer ut:

”Det blir glesare och glesare mellan gångerna (på anstalt) /…/ Jag bör-
jar vänja mig, jag börjar vänja mig vid att vara ute helt enkelt. För att
när jag är inne, inne på kåken, då har jag ett värde, ett värde har jag,
för jag jobbar helt enkelt /…/ Varje gång jag åker in nu för tiden så, de
sista fem åren, så ringer jag till X och säger ’Nu är jag på den här
anstalten’. Ja, visst, och då ringer de upp till chefen där, arbetschefen
då, de tittar vad som behöver renoveras och göras i ordning och så där
/…/ Då känner man, då flyttar man upp på en annan… på samma
nivå /…/ därinne är det uppskattat /…/ Men sedan när jag kommer ut
då, det blir ju lite tomt” (S03).

En annan man menar att kriminalvården och fängelserna är bättre än tvångsvården,
även detta kopplat till det ansvar man förväntas ta som intagen på fängelse eller
tvångsvårdsanstalt.

”Svensk kriminalvård /…/ i Sverige handlar det ju om kränkning,
identitetslöshet. Det är kriminalvård inom parentes. /…/ Jag brukar
säga såhär, ’Det är definitivt inget fängelsestraff ni har gett mig ska ni
ha klart för er’, och det är det ju inte heller! Det är ju inget straff, om
man säger ur en preventiv synvinkel, det är absolut inget straff att sitta
på kåken. /…/ När vi kom på det här med LVM, var förmodligen en
människa som hade tanken, lite Robin Hood där och lite broder Tuck
också. Liksom, ’Stackare, du kan inte ligga där och vara sjuk på grund
av…’ Kriminalvården har tagit över LVM-rollen och tvärtom. Det är
FRUKTANSVÄRT på ett LVM-hem jämfört med kriminalvården
/…/ De (på LVM) tar ifrån dig allt ansvar /…/ Det som är sjukt egent-
ligen är att ingen människa har vaknat till bland de här beslutsfattan-
de. ’Vi kan inte hålla på på det här viset! Vi KAN inte hålla på så!’
Men jag menar på det, det är bättre de ställer upp oss på rad och skju-
ter oss bara, ’Pang, pang, pang, pang, pang’ istället för att låta oss utro-
ta själva inne på…” (R02).
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Det kan även vara så att man utvecklar en nära kontakt med sin övervakare. ”Ja, jag
kallar henne min mamma” (S02). Denna man, tycker att hon hjälpt honom med
många saker, ”hon hjälper ibland med pengar, och sedan hjälper hon med biljetter”
(S02).Andra som är nöjda uppger även de att de upplever att deras övervakare är
engagerad och en god människa. Det är stimulerande att prata med övervakaren.

”Jag har min frivårdskonsulent som jag tycker det är stimulerande att
gå till /…/ hon är underbar, trevlig, proper /…/ (hon säger) ’Det är
jättebra! Du har aldrig gjort så här mycket för dig själv någon gång,
överhuvudtaget.Vad har hänt med dig?’. ’ Jag vet inte, det har bara
blivit så. Så det är kul att komma hit till dig också och får berätta om
det. För du ser så glad ut’ /…/ respons får man. /…/ Jag har aldrig
brytt mig om att skaffa lägenhet /…/ men jag vill gärna visa hur duk-
tig jag har varit, och så gör jag framsteg” (S03).

Frivårdskonsulenten beskrivs som mycket flexibel och deras kontakt är ganska spo-
radisk, trots att de egentligen ska träffas en gång i veckan. En annan man (R05) är
också nöjd eftersom hans kontaktperson var flexibel och gick med på att träffa
honom på Stadsmissionen istället för att han skulle åka till dem. Det är framför allt
den mänskliga kontakten som beskrivs som viktig. ”De (frivården) var mänskliga.
Man kunde prata med dem och de skojade och sådana där saker. De var mer som män-
niskor, som människor ska vara tycker jag” (R07). Samtidigt upplevde han att de inte
kunde hjälpa honom med någonting. ”Nä, det gjorde de inte. Jag frågade om jag kunde
få hjälp med tänderna. Straffet var för kort /…/ Hjälpte gjorde de väl inte, men de var
schyssta, för att vara frivården liksom” (R07).

3.5. De hemlösa gästernas sociala världar

I denna sektion diskuteras de intervjuades nätverk utgående ifrån teorin om sociala
världar (presenterat ovan). De intervjuade gästernas berättelser om och uppfattning
om sina nätverk och omvärlden visar på variationer. Det är en heterogen grupp som
presenterats ovan. Samtidigt finns vissa tecken som tyder på ett gemensamt synsätt
och ett slags grupptillhörighet som främst grundas på gemensamma erfarenheter.
Jag behandlar här tre aspekter av teorin kring sociala världar som presenterats ovan:
1) I vilken mån pratar de intervjuade gästerna om en tillhörighet till en särskild soci-
al värld? 
2) Säger de att de har stötts ut ur det ”normala” samhället? 
3) Finns en gemensam uppfattning om omgivningen och bland de intervjuade?

Vi (solidaritet, respekt, skiljelinjer) och dom (socialtjänsten och ”Svensson”)
De intervjuade gästernas beskrivning av de andra gästerna på Bryggan City visar att
sällskapet ofta inte är självvalt och att de andra sällan betraktas som vänner (ovan).
Samtidigt pratar de intervjuade ofta på ett sätt som tyder på att de betraktar sig som
tillhörande en viss grupp.

De ord som speglar ett slags kategorisering eller en gruppidentitet som framkom-
mer i intervjuerna är ord som hemlös, utstött, socialt utslagen, uteliggare, missbrukare,
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narkoman, knarkare, heroinist och amfetaminist. Dessa ord används ofta av de inter-
vjuade gästerna för att kategorisera andra i omgivningen och för att beskriva sig själ-
va. Exempelvis så pratar R05 om ”oss andra som är typ missbrukare”, S10 säger att
de andra gästerna på Bryggan City är ”missbrukare och… socialt utslagna”, S07 säger
att han ”är ute och är synlig sådär som missbrukare, jag döljer ingenting, utan det får
liksom var och en ta”, R02 pratar om att samhället låter ”oss” utrota oss själva och
han pratar om en ”åtskillnad mellan oss och soc /…/ Socialtjänsten och jag, vi talar inte
samma språk, det är som två olika… Vi kommer ifrån två olika världsdelar, eller två
olika världar” (R04).

En man som tydligt identifierar sig som hemlös är R02. När han ser bilden av
hemlösa (Bild K) säger han genast ”Det är samma situation som jag /…/ Polisen, de
går där ’Ni kan inte dricka här!’, och vi säger bara ’Vi är uteliggare’.” Vid Bild O som
illustrerar Plattan säger han därefter ”Det är våran plats. Vi har ingen annan plats”.

Många av de intervjuade skiljer mellan olika grupper och vilken grupp de tycker
sig tillhöra. Exempelvis så tar R10, som bor i tält och dricker alkohol ibland, avstånd
från narkomaner. Likaså ser hon sig inte som uteliggare.Vid Bild K (hemlösa) säger
hon ”det har man väl sett när man har varit ute och promenerat /…/ Jag har aldrig
legat ute sådär. Det har jag inte gjort, alltid krupit in i tält.” Hon skiljer tydligt mellan
att sova ”i en trappuppgång eller på en parkbänk”, vilket hon aldrig skulle göra, och
att bo i tält eller ”dra ut i skogen”, vilket är hennes alternativ. En man som ibland
återfaller i amfetaminbruk (S03) å andra sidan, tar avstånd från hemlöshet och alko-
holister kring systembolaget. ”De här (Bild K hemlösa) har jag ingen kontakt med alls
vet du, det är bara sådana som jag ser och upplever, får obehagskänslor av /…/ Jag kan
gå på Bolaget någon gång ibland, men det är inget. Jag umgås inte med de där gubbarna
(Bild B Systembolaget). Jag kan prata med dem, jag kan svara på tilltal och ge dem ciga-
retter och så, men inget annat”. På plattan (Bild O) ”kan jag träffa en och annan som
jag gillar”.

Shibutani (1961) menar att individer formar sin självuppfattning genom att loka-
lisera sig i olika arenor eller världar. I intervjumaterialet positionerar sig, som fram-
gått, många intervjupersoner. En del känner sig svårplacerade: ”Jag känner mig lik-
som inte som någon sådan har uteliggare heller va. Det är precis som jag går i en gråzon”
(R07). Ett tydligt exempel på detta är R04 som tidigare ”har haft ett normalt liv,
egendom, hus”. Han påpekar att han försöker ”hålla mig hel och ren, jag försöker hålla
mig ajour” och han har svårt att anpassa sig till härbärgen och andra hemlösa. ”De
tvättar sig inte, de tvättar sig inte innan de plockar i all mat. De skriker och svär och
spottar och fräser, och det gör att jag har blivit portad. För jag tål inte hur mycket som
helst”. Han försöker upprätthålla en meningsfull vardag ”men det ses inte alltid med
blida ögon /…/ Man ska vara så jävla tuff och macho, och man ska säga emot och man
ska säga ’Håll käften!’ när folk säger god morgon. Jag är inte uppfostrad så. /…/ Jag är
inte hemma där heller. Jag är svårplacerad så att säga” (R04).Vid frågan om han sak-
nade något i sitt nätverk svarade han ”mer kontakt med ett normalt liv. Mm, mer kon-
tinuitet liksom. /…/ Jag har, jag känner att jag har fortfarande någonting att ge liksom,
kan vara produktiv, kan tillföra någonting” (R04).

Som framgått ovan har de intervjuade gästerna i mångt och mycket inte själva
valt sitt umgänge. De umgås med de personer som vistas på samma ställe som dem
själva. Samtidigt framkommer i föregående sektion att de intervjuade känner
respekt inför andra gäster på Bryggan City, andra hemlösa osv. De känner ett slags
solidaritet med varandra och upplever att de sitter i samma båt. Det framkommer
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tydligt i de ord som R01 använder: ”Man får ta människor hur de är. Man ska inte bry
sig så mycket liksom. Man vet aldrig vad en annan människa har varit utsatt för”.

En kvinna som tidigare druckit alkohol ”gillar de här människorna som går här fast
de är narkomaner och allt det här. Jag har inte så mycket att göra med dem privat, men
jag tycker att de är raka på något sätt. Det är klart, de kan inte passa tider och sådant
där, det vet jag. Men de är ofta schysstare och givmildare fast de inte har någonting, än
vad vanliga människor är” (R12). Flera av de intervjuade menar att om det är ”någon
som hjälper dig på gatan /…/ Är det någon som hjälper någon annan så är det de här
(hemlösa) /…/ De har ingenting att förlora, antar jag. Alla andra har bråttom till jobbet
för de måste tjäna mer pengar” (R04). En man pratar om sig själv i dessa termer. Han
reflekterar över sitt liv och önskar att hans barn inte ska uppleva det han har gjort.
”Samtidigt så skulle jag inte vilja ha det ogjort heller det här livet på något sätt och vis.
Jag tycker jag har lärt mig en hel del bra saker faktiskt. /…/ Jag har lärt mig ta hänsyn
och liksom respektera människor, alltså alla sorts människor. Vad de än håller på med
så respekterar du alla sorters människor. Sedan om du tycker om dem eller inte, det är en
annan sak. Men man ska respektera människor” (R06).

Bland de intervjuade finns även en uppfattning om att ”vi” klarar oss medan ”ni”
inte klarar ett oordnat liv.

”Här är de som överlever (Bild K hemlösa)! Vi vet! De kan stänga av
strömmen, de kan stänga av allting här i Stockholm, de kan stänga av
PRECIS ALLTING. Ni andra, ni skulle bli hysteriska, ni skulle försöka
ta er utomlands, vilket inte går. Ni skulle dö som flugor.VI skulle vara
de nya kungarna. /…/ Vi kan stoppa den här stan egentligen /…/
Sedan, sedan går vi in och käkar hur mycket vi vill, var som helst, det
som finns.Vi plockar precis vad vi vill och ni springer omkring och
försöker ladda telefonen någonstans som inte funkar [skratt]” (R04).

Han beskriver vidare Svenssonlivet som baserat på människor som ”inte vet någon-
ting, de ser sig själva, kärringen purrar dem på morgonen, frukosten är serverad, iväg-
pussade till jobbet, har sin lilla lunchlåda, så jobba några timmar till, åker hem kollek-
tivt, kärringen står och väntar där i dörren, maten är serverad, fram med tofflorna,
käka, dricka, äta, läsa tidningen, titta på tv [gäsp] ’Och så i säng med dig gubben, du
ska jobba imorgon.’”. Han säger att dessa människor är ”avundsjuka. ’Här sitter jag
fast livstid [OH] den här jävla haggan alltså, hur ska det här gå?’ Det är klart de blir
sneda. De är desillusionerade! /…/ Det kanske är lite att generalisera, men i princip så
är det faktiskt det.” Han menar att denna grupp människor inte vet någonting om
hur det liv han för ter sig, men ”det är den stora massan ändå som bestämmer” (R04).
Det framkommer på andra ställen i intervjun att han vill ha ett mer ”normalt” liv.
Detsamma gäller för flera av de intervjuade:

”Jag tror inte att det är någon människa som vill vara missbrukare. Jag
tror inte att det finns någon människa som vill bo ute såhär heller,
egentligen.Alltså, jag tror att alla vill ha ett så kallat Svenssonliv, och
det känns som om det är mer en trygghet.
Intervjuare: Är det det du söker efter?
[Suckar] Ja, men just nu känns det långt borta. Men jag brukar säga
såhär, mitt ordspråk är att det löser sig alltid. Livet kan förändras på en
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månad. Det kan förändras på två veckor, till det positiva. Jag söker ett
liv, jag söker liksom…ja, först och främst ett boende. En lägenhet.
Något som jag vet det här är mitt, här bor jag. /…/ Då kan man vara
ute på ett annat sätt. Man kanske ändå är inne i stan mycket, och går
runt i parker och sådana här grejer, men då vet man liksom, känner du
dig trött eller känner du dig hungrig så kan du åka hem. Det är det
som är jobbigt nu. När man inte har den där. /…/ Jag tappar alltid leg,
telefon mm. /…/ Jag tappar allt. När jag ligger i skogen, så reser jag på
mig och går två meter så kommer jag inte ihåg var jag låg någonstans
[skratt]. /…/ Så att nä, det ordnar sig.Allt ordnar sig. Det löser sig.
Ibland så tar det lite längre tid” (R07)

I mångt och mycket kan vi säga att de intervjuade identifierar sig som hemlösa och
känner att de tillhör en gemensam värld, samtidigt som de känner ett avstånd till
andra mer socialt accepterade sociala världar. Samtidigt finns även skiljelinjer inom
gruppen hemlösa. Gemensamt är att samtliga förhåller sig till de andra gästerna på
ett eller annat sätt: En del känner sig mer främmande för hemlösa, knarkare, alkoho-
lister mm.Andra känner en starkare samhörighet.

Att stötas ut och att dra sig undan: Bemötande och skam
Omgivningens reaktioner på avvikelser och bidrar till att individer stöts ut ur sam-
hället.Av diskussionen ovan framgår att många redan antagit rollen som hemlös,
missbrukare etc., vilket ofta medför att gruppen stärks. Intervjumaterialet vittnar i
stor utsträckning om en känsla av utanförskap. R02 berättar hur han gick på en kon-
sert själv och drogfri för att ”övervinna den här känslan, fobin, känslan av att vara
utanför samhället och att folk tittar på en och att man är någon, man är inte accepterad.
Man är inte OK” (R02). I vilken mån tycker då de intervjuade att de stötts ut ur
samhället eller drar de sig själv undan?

Det framgår i föregående avsnitt att många av de intervjuade har få kontakter
med sin uppväxtfamilj eller med nyktra och drogfria vänner som har ordnat boende.
De umgås främst med andra personer som besöker frivilligorganisationerna – andra
hemlösa. Några menar att de förskjutits från sin uppväxtfamilj under trassliga upp-
växtförhållanden, andra drar sig själva undan sina föräldrar eftersom dessa använder
alkohol eller droger. Något som framkom ovan är också att många undviker kontakt
med sina barn eller sin familj eftersom de skäms för att visa hur de lever.T.ex. ”Jag
vill inte visa mig på detta sättet” (R11), ”I den här situationen försöker jag bara gömma
mig, i princip, för att slippa exponera mig för mycket” (R04). På liknande sätt drar sig
många undan sina gamla (drogfria) vänner för att de vill klara sig själva, vill inte vara
en last för dem. Det är när man träffar nya människor som inte vet något om en, och
inte vet något om en, när det ”är totalt oskrivet” som man får ”den riktiga feedbacken
och kan känna mig schysst” (R04).

På liknande sätt finns det de som inte vill vara samhället till last (t.ex. S07). De
flesta, vilket framgår ovan, tycker emellertid att de får ett dåligt bemötande från
myndigheter och behandlas orättvist av socialtjänst, väktare och polis. R04 är besvi-
ken över att polisen inte håller sig i bakgrunden även för de hemlösa, såsom de gör i
vanliga fall i vanliga människors liv. De intervjuade upplever att hemlösa blir opro-
vocerat trakasserade av väktare på grund av deras utseende. Många tycker att de kan
socialtjänstlagen och sina rättigheter bättre än socialtjänsten, som inte ger dem det
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de har rätt till. En man pratar om hur socialtjänstens bemötande får honom att
känna sig som en mindre värd människa:

”Det jävla sättet liksom.Att jag ska behöva känna mig så jävla… Om
man går till soc så känner man sig så jävla… du vet, så låg man är och
så…rankas, eller inte rankas, men står i samhället så liksom. När du går
därifrån känner du dig ännu lägre liksom, förstår du? Och det är inte
bra om det ska vara så. /…/ Det är på sättet de bemöter en. /…/ Hela
systemet liksom. Hur lång tid det ska ta, och allt sånt. Sättet de bemö-
ter en på många gånger. Om du går någonstans, om du är hemlös eller
så, placerar dom alla i ett fack. Om det finns en byrå för hemlösa, då
blir det ju så att man blir, då blir ju alla hemlösa narkomaner plötsligt.
Sedan är det många hemlösa som inte har några narkotikaproblem
eller alkoholproblem, utan de är bara bostadslösa. Det är synd att de
ska behöva bli kränkta” (R01)

Han uppger att han därför väljer att leva som han lever – utanför samhället och
myndigheterna. ”Det är ett val jag har gjort” (R01). För att återknyta till Shibutani
har hans upprepade frustration över kontakten med socialtjänsten lett till att han
undviker myndigheten. En av de intervjuade menar att Bild K (hemlösa) visar en
”förfinad bild av verkligheten”. Även han menar att många väljer att leva utanför
samhället.

”Om det bara var sådär lite illa som bilderna visar, så skulle nog situa-
tionen vara hanterbar. Han ser ju ut att ha väldigt gott om både kar-
tonger och täcken och framför allt kläder /…/ Faktum är att man
utsätter sig inte för risken att få ett rum och kök i Skärholmen på 35
kvadratmeter, man tar hellre en och en halv kvadratmeter Chiquita
banankartong under Västerbrons västra bropelare och ligger där då i
lera och sörja och blask, har katter som blir tagna av räven, och folk
som får stryk och folk som dör och kallt och jävligt, regn, spelar ingen
roll. De ligger under banankartongerna i alla fall, det är skönare, tryg-
gare med en Chiquita banankartong än vad det är med en egen lägen-
het med dörr, med patentlås att låsa om sig på kvällarna, det är varmt
och skönt. Det är otroligt alltså. De utsätter sig inte för risken att få…
så är det alltså! De vill inte, du kommer aldrig få de människorna att,
att kunna bo i en lägenhet. De vill inte bo, de vill sova under banan,
under Västerbron” (R02).

De intervjuade uppger också att de ofta ignoreras av folk på stan.Vid Bild H 
(folk på stan) säger en man att ingen tilltalar honom. ”Inte ett svar. Bara nonchalerar
/…/ Så svårt kan det ju inte vara att säga nej (om ber om tändare till cigarett). Är de
rädda att jag ska slå till dem, eller? Det är ju mer farligt om de inte säger någonting. /…/
Många gånger undrar jag om de ser eller hör frågan. De kanske tycker att jag pratade
för fort, eller att jag pratar otydligt. Men någonting måste de väl höra?” (R05).
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En gemensam världsbild baserad på kommunikation och erfarenhet
Det faktum att de flesta intervjuade gäster saknar omfattande kontakter med drog-
fria människor med ordnade boenden och främst umgås med andra hemlösa ger,
enligt Shibutanis teori, grogrund till gemensamma uppfattningar om omvärlden.
Rundgången mellan olika daghärbärgen möjliggör kommunikation med personer i
liknande livssituation. Intervjumaterialet visar också att konsensus råder kring flera
aspekter som diskuterats ovan. De flesta av de intervjuade gästerna presenterar en
enig bild av socialtjänsten som en myndighet man måste ha kontakt med för att få
tillgång till samhällsresurser, men myndigheten bemöter hemlösa dåligt, fattar fel-
aktiga och oförutsägbara beslut. De intervjuade upplever att de inte får den hjälp 
de har rätt till. De flesta har själva erfarenheter av kontakt med socialtjänsten och
enligt Shibutani evalueras objekt utifrån tidigare erfarenheter.

De intervjuade presenterar också en enig bild av väktare och polis. Många har själv
erfarit att de trakasserats eller misshandlats av väktare. Även de som inte har fallit
offer för dessa trakasserier pratar om risken att misshandlas. De har en gemensam
uppfattning som inte enbart bygger på egna erfarenheter. Enligt Shibutanis teori kan
detta gemensamma perspektiv snarare vara en följd av kommunikation inom grup-
pen. Uppfattningar konfirmeras genom andras erfarenheter. Dessa uppfattningar kan
således ses som konventionella uppfattningar (Shibutani, 1961). De intervjuade har
egna uppfattningar om dessa aktörer som objekt och hur de ska hanteras.

Många intervjuade gäster återkommer upprepade gånger till att beskriva sin livs-
föring som ”det här levernet/den här världen” (R07), ”den här branschen” (R01, R05)
eller ”det här livet” (R06). I detta leverne finns inga ”riktiga kompisar” (R07). Många
kontakter bygger på alkohol- eller droganvändning. Regelbundna kontakter med
polis (katt och råtta lek) och tid på anstalt försvårar upprätthållandet av nära rela-
tioner. Det är särskilt svårt att leva i ett parförhållande och det är svårt att behålla
kontakter med familj och egna barn.T.ex. ”Kärleken. Ingen. Jag vill inte. Det är svårt
att ha någon när man lever så här” (R03), ”I och med hemlöshet så är det ju väldigt
svårt det här med möten” (R04).

Enligt Shibutani har människor i en social värld även specifika uppfattningar om
hur utomstående ser på dem. Det som framkommer i intervjuerna är att gästerna
upplever att hemlöshet förknippas med alkohol- och drogproblem, vilket upplevs
som en felaktig beskrivning. ”Man förknippar oftast alltså uteliggare, utslagna männi-
skor med äldre, men det finns unga också. Och det är samma sak att man tror att de
knarkar, uteliggare knarkar alltså liksom. Det är inte alls så. Hälften av personerna som
går här, de knarkar inte alls” (R06). Som framkommit tidigare menar de intervjuade
att denna uppfattning även finns bland väktare. Hemlösa knarkare är inte önskvärda:

”Knarkare /…/ Samhället vill inte ha oss liksom. Helst vill de bara bli
av med oss. Men de kan inte göra det, kan ju inte gå ut och skjuta oss
liksom det kan de ju inte göra. /…/ Man kan göra såhär liksom lite
snyggt. Ja, varför inte? Liksom tanken är inte så jävla främmande för
mig i alla fall. Det är ingen som gillar narkomaner direkt, bland vanli-
ga människor så att det där är ett jävla skit alltså” (R06).
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4. Sammanfattande diskussion

I Sverige finns uppskattningsvis närmare 20000 hemlösa personer (Socialstyrelsen,
2006). Sverige har en omfattande välfärdssektor och missbrukarvård. Under det
senaste decenniet har den emellertid karaktäriserats av nedskärningar och det finns
uppgifter som tyder på att marginaliserade grupper faller utanför det offentliga
systemet. Kunskaperna om vilka som då besöker olika frivilligorganisationer, grup-
pens sammansättning, problemnivå och kontakter med det övriga hjälpsystemet, är
begränsade.

Syftet med denna studie är att kartlägga vem som besöker ett av Stockholms dag-
härbärgen för hemlösa, Convictus Bryggan City. Enheten besöktes under 2005 i
genomsnitt av 82 personer per dag (69 män och 13 kvinnor). En fråga som ställs är
hur gruppen ser ut (demografi mm.)? Vidare avses att få en bättre förståelse för
dessa gästers sociala nätverk, såväl kontakter med myndigheter som med familj och
vänner, samt hur de upplever dessa kontakter. Särskild fokus läggs vid frivilligorga-
nisationers roll. Studien och rapporten är indelad i två delar. I Del I genomfördes en
kvantitativ kartläggning av gästerna. I Del II gjordes mer djuplodande intervjuer
med ett antal gäster om deras sociala nätverk och syn på olika aktörer och samhälls-
instanser.

Kartläggningen i Del I baseras på korta och strukturerade intervjuer (c. 3 min)
som genomfördes under 2005 med 268 enskilda gäster. Det är svårt att beräkna en
deltagarfrekvens eftersom antalet gäster är något oklart. Uppskattningsvis intervjua-
des omkring en tredjedel av gästerna under de dagar intervjuer gjordes.Trots denna
låga andel bedöms materialet kunna spegla gruppen relativt väl.

Resultaten (Kapitel 2) visar att de som besöker Bryggan City representerar en
marginaliserad grupp. Få har egen bostad och omkring hälften har under den senaste
månaden huvudsakligen sovit i trappuppgångar eller parker, i husvagn eller haft till-
fälliga härbärgesplaceringar. Bland de intervjuade finns en ganska stor grupp (22%)
som inte har fått några pengar från arbete, försäkringskassa eller socialtjänst under
den senaste månaden. De har istället tiggt pengar, pantat burkar eller ägnat sig åt
småkriminalitet för att försörja sig.

I Del II (Kapitel 3) framkommer att de intervjuade gästerna upplever att det
finns en allmän uppfattning i samhället att hemlöshet är förknippat med alkohol-
och drogproblem. Det upplevs av dem som felaktigt, vilket styrks av Del I. I kart-
läggningen framkommer att nästan en femtedel (17%) varken druckit alkohol till
berusning (minst 5 drinkar per tillfälle) eller använt droger under den senaste må-
naden. Över hälften har inte druckit alkohol till berusning och knappt hälften (43%)
har inte använt någon drog under den senaste månaden. En dryg tredjedel har
använt droger men ingen alkohol. En fjärdedel enbart alkohol och en femtedel har
både druckit och använt droger under den senaste månaden. Bland droganvändarna
är det främst amfetamin som uppges som huvuddrog, följt av heroin och cannabis.

I kartläggningen uppger gästerna att de i snitt besökt Bryggan City 14 dagar av de
senaste 30. De gäster som kommer oftare har en mer marginaliserad livssituation än
de som kommer mer sällan (fler saknar bostad, högre alkohol- och drogkonsumtion).



Nätverksintervjuerna med gästerna (Del II) styrker bilden av att Bryggan City spelar
en viktig roll i deras liv. Gästerna kommer till daghärbärget för att få basala behov
uppfyllda. Det handlar om att få mat, värme, få duscha och få nya kläder och en sov-
stund. Bryggan City hjälper också till med praktisk hjälp. Gästerna får hjälp att kon-
takter myndigheter och får låna telefonen. Slutligen framkommer att besöken på
enheten fyller sociala behov. Gästerna värderar personalens sällskap högt. Det är
uppskattat att personalen inte trycker sig på gästerna – som gäst får man själv ta kon-
takt om man vill det. Bryggan City beskrivs som en fristad som är till för gästerna.

Del I visar att över hälften av de intervjuade har en aktuell socialtjänstkontakt.
Djupintervjuerna visar att denna kontakt ofta är problematisk. De intervjuade gäs-
terna upplever att bemötandet inte är tillfredsställande och att felaktiga beslut tas.
Många upplever att de inte får någon hjälp och kraven (på drogfrihet, arbetssökande
mm.) är stora. I kartläggningen framkommer att en femtedel av gästerna inte har
haft kontakt med socialtjänsten under de senaste två åren, eller aldrig. En förklaring
är att en del gäster har egen lägenhet och pension. En annan förklaring ligger i att
gäster, vilket framkommer i Del II, inte längre vill ha kontakt med socialtjänsten
som har svikit dem tidigare.

Den grupp som deltog i kartläggningen jämfördes med missbrukarvårdens klien-
ter. Kartläggningen var jämförbar med studien ”Kvinnor och män i svensk missbruk-
sbehandling” (KvM-studien, Room m.fl., 2003) i vilken närmare 1900 patienter och
klienter som fått vård inom landstingets beroendevård och socialtjänstens missbru-
karvård ingick. I KvM-studien intervjuades även klienter från Enheten för hemlösa,
Stockholms stads enhet för hemlösa.

Missbrukarvårdens klienter är marginaliserade (Storbjörk, 2006). Klienterna på
Enheten för hemlösa uppvisar en särskilt hög marginaliseringsgrad. Bryggan Citys
gästers livssituation är än sämre. Deras livssituation förändras inte heller nämnvärt
över tid (specialanalys i Del I). Missbrukarvårdens klienter är yngre och fler har
egen bostad och inkomst från arbete eller socialförsäkringar.

Bryggan Citys gäster skiljer sig från missbrukarvårdens klienter vad gäller alko-
hol- och droganvändning. Missbrukarvårdens klienter har det högsta genomsnittliga
antalet dagar med alkohol (5 drinkar), medan den högsta andelen dagliga alkohol-
användare återfinns bland Bryggan Citys gäster. Gästerna använde i genomsnitt nar-
kotika 11 dagar av de senaste 30, vilket kan jämföras med 7 dagar bland missbrukar-
vårdens klienter.

Typ av drog skiljer sig även bland narkotikaanvändare i vård och på daghärbärget.
Inom missbrukarvården utgjorde opiater den vanligaste huvuddrogen, följt av can-
nabis och amfetamin.Amfetamin dominerar bland gästerna på Bryggan City, följt 
av opiater och cannabis. En förklaring till detta är att amfetaminanvändare inte
behöver avgiftningsvård i samma utsträckning som opiatanvändare.

Utgående ifrån detta kan vi säga att frivilligorganisationer fyller en ersättande roll
gentemot social- och missbrukarvården. De mer marginaliserade och droganvändande
(amfetamin) individerna återfinns på frivilligorganisationernas enheter. Dessa förefal-
ler även i viss mån ersätta socialtjänstens roll avseende uppfyllandet av medborgares
basala och sociala behov (Del II). Samtidigt fyller frivilligorganisationer en komplette-
rande roll. Personalens engagemang inom frivilligsektorn beskrivs av de intervjuade
som specifikt, jämfört med myndigheters fokus på byråkrati och paragrafer.

En jämförelse mellan Bryggan Citys gäster och den hemlöshetsgrupp som presen-
teras av Socialstyrelsen (2006), i inledningen av rapporten, visar att andelen män
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bland Bryggan Citys gäster är högre (84%) än i den grupp som Socialstyrelsen pre-
senterar (3/4). Medelåldern bland gästerna är högre (46 år jämfört med 41 år).
Andelen ”uteliggare eller tillfälligt härbärgesboende” är mycket högre bland gäster-
na (48%) än i Socialstyrelsens skattning för landet (20%). Socialstyrelsen räknade på
andelen personer som är födda i Sverige (3/4). Bland Bryggan Citys intervjuade gäs-
ter uppger 71 procent att de är svenska medborgare. Enligt Socialstyrelsens kart-
läggning har drygt 60 procent av de hemlösa missbruksproblem, vilket kan jämföras
med de siffror som uppges ovan för gästernas alkohol- och droganvändning.

Sammanfattningsvis förefaller Convictus Bryggan Citys gäster representera en
svårt marginaliserad grupp individer, mer marginaliserad än missbrukarvårdens kli-
enter och mer marginaliserad än genomsnittet för de hemlösa i Sverige.

De kvalitativa intervjuerna (Del II) visar att de flesta har få kontakter med sin
ursprungsfamilj och sina egna barn, vilket många upplever som sorgligt. I litteraturen
betonas ofta att missbrukande kvinnors relation till barn är av särskild art (se bl.a.
Trulsson, 1997). Denna studie visar emellertid att även många män sörjer en förlorad
kontakt. Det framkom även att dessa män undvek kontakt med sina barn till följd av
skamkänslor inför sin levnadssituation. Dess skamkänslor gavs ibland som förklaring
till varför de intervjuade förlorat kontakt med sina föräldrar och syskon.

Gästerna berättar om en värld där polis och väktare utgör en ganska självklar del i
vardagslivet. De finns där och de flesta försöker hålla sig undan dem så långt det går.
Det förefaller finnas en särskild relation mellan polis/väktare och hemlösa, ett slags
katt och råtta lek där polisen muddrar fickor och beslagtar bilar och de hemlösa för-
söker klara sig undan så lindrigt som möjligt, genom att behandla dem hövligt osv.
De intervjuade gästerna menar att polisen idag bemöter hemlösa bättre än för
kanske tio år sedan men att polisen ingriper för mycket i vardagslivet – ger sig på
utsatta. Ingen berättar om goda kontakter med väktare.

Slutligen diskuteras i rapporten de intervjuade gästernas nätverk i relation till
Shibutanis (1961) teori om tillhörighet till olika sociala världar. Självfallet visar
intervjuerna på lika många variationer som antalet intervjuer. Å andra sidan fram-
träder ett gemensamt perspektiv på samhället och omgivningen och ett slags känsla
av tillhörighet till gruppen hemlösa och utslagna.

Bland gästerna framträder ett slags vi-känsla. De intervjuade pratar ofta om ”oss”,
”missbrukare” och om att socialtjänsten och de själva hör till olika världar. De förstår
inte varandra. Inom gruppen finns ett slags solidaritetskänsla, man hjälper och
respekterar varandra.Trots att man inte har valt sitt umgänge och umgås främst för
att man har en liknande livssituation och vistas på samma ställen.

I intervjuerna framkommer känslor av utanförskap. Många känner att de har
stötts ut från såväl familj som samhället och socialtjänsten. De bemötande gästerna
får från allmänhet, polis och myndigheter vittnar ofta om negativ särbehandling.
De intervjuade, vilket nämnts ovan, skäms ibland över sin livsföring och drar sig
självmant undan för att undvika exponering.

I mångt och mycket kan vi säga att de intervjuade har en gemensam världsbild
som baseras på gemensamma erfarenheter – hur det är att leva ”i detta leverne”,
med en vardaglig katt-och-råtta-lek med polis och väktare och med svårigheter att
upprätthålla intima och viktiga relationer. I de fall denna uppfattning inte baseras 
på egna erfarenheter så förstärks uppfattningen troligtvis genom kommunikation
mellan gästerna. Det är en rundgång mellan de olika frivilligorganisationerna, man
vet vilka de andra är, även om man inte känner dem väl.
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Del I Kartläggning

Intervjuformulär

Följande intervjuformulär användes vid de regelbundna kartläggningarna. En något förenklad ver-
sion användes även som enkät i de fall respondenten ville fylla i uppgifterna själv.

A 1. Löpnummer: _____ 

B 2. Intervjuarkod: _____ [Bilaga: kod]

C 3. Datum (dd-mm-åå) för insamling: ____ - ____ - ____ [Ex: 19-01-05 = 19 jan 05]

D 4. Kön (intervjuaren markerar): ❑ 1) Man ❑ 2) Kvinna

E 5. Hur gammal är du? (t.ex. 30 år): ____ år

F 6. IP kod (initialer, födelsemånad, födelsedag):_________________ [Ex: BS 04 28]

G 7. Vilken kommun och stadsdel tillhör du? [Bilaga: Regionindelning/karta]

❑ 1) Sthlm innerstad – Norr ❑ 5) Stockholms län – Norr

❑ 2) Sthlm innerstad – Södermalm ❑ 6) Stockholms län – Syd

❑ 3) Sthlm innerstad – Västerort ❑ 7) Ingen tillhörighet/Enheten för hemlösa

❑ 4) Sthlm innerstad – Söderort ❑ 8) Utanför Stockholms län/annat land

H 8. Vad har du nu för nationalitet/medborgarskap? (Dubbelt: länder ur samma kategori 
= den kategorin, om två varav ett svenskt= svenskt)

❑ 1) Svensk medborgar ❑ 4) Medborgare i annat europeiskt land

❑ 2) Medborgare i nordiskt land (D, N, F, ISL) ❑ 5) Utomeuropeisk medborgare

❑ 3) Medborgare i Baltikum (Est, Lett, Lit) ❑ 6) Saknar medborgarskap/vet ej (övriga dubbla)

I 9. Vad har ditt huvudsakliga boende varit under de senaste 30 dagarna? 

❑ 1) Egen bostad (ägande, bostadsrätt, förstahandskontrakt, inkl. partners lägenhet)

❑ 2) Andrahandsboende, hos föräldrar, släktingar, inneboende, boendekollektiv

❑ 3) Organiserat av myndighet (försöks/träningslgh, institution, stödboende, kategorihus, 

familjevård, hotell ordnat av myndighet)

❑ 4) Bostadslös – Tillfälliga härbärgesplaceringar

❑ 5) Bostadslös – Husvagn eller bil

❑ 6) Bostadslös – Offentliga platser inomhus: källare, trappuppgångar, tunnelbanan

❑ 7) Bostadslös – Utomhus i parker etc.

❑ 8) Annat, t.ex. i fängelse

Jag vill nu att du berättar om du under de senaste 30 dagarna fått pengar från… (obs glöm inte att
ange 0 om nej):

J 10. Förvärvsarbete/studiemedel/arbetslöshetsersättning (A-kassa) ❑ 0) Nej ❑ 1) Ja

K 11. Socialbidrag ❑ 0) Nej ❑ 1) Ja

L 12. Sjukpenning, sjukbidrag, pension? ❑ 0) Nej ❑ 1) Ja

M 13. Partner, familj, vänner (för personligt bruk) ❑ 0) Nej ❑ 1) Ja

N 14. Tiggeri (”bomma”) inkl. spela instrument etc på T-bana o.dyl. ❑ 0) Nej ❑ 1) Ja

BILAGA 1



O 15. Under hur många dagar av de senaste 30 har du druckit alkohol motsvarande minst 5 drinkar
på en dag eller en kväll? Med 5 drinkar menas 5 glas sprit à 4 cl, EL. ? flaska sprit på 70 cl, EL. 
5 glas vin, dvs. nästan en hel flaska, EL. 5 burkar folköl, EL. 3 burkar starköl, EL. 8 cl, dvs. nästan
en deciliter T-röd.

_____ dagar (max 30 dagar)

P 16. Hur många dagar av de senaste 30 har du använt någon annan drog, utöver alkohol, på egen
hand? Med ”på egen hand” menas antingen utan läkarrecept, eller med läkarrecept men i större
mängder eller under längre tid än vad som föreskrivits.

_____ dagar (max 30 dagar)

Q 17. Om IP använt droger * : Injicerade du någon drog under de senaste 30 dagarna?

❑ 0) Nej ❑ 1) Ja ❑ 9) EJ AKTUELLT (ej drog)

R 18. Om IP använt droger * : Vilken drog anser du att är din huvuddrog? Med det menas den drog
du använt oftast under de senaste 30 dagarna etc.

❑ 1) Opiater (Heroin, Subutex, Metadon, kodeinpreparat) ❑ 5) Cannabis

❑ 2) Dämpande mediciner (BZD, Sedativa, Hypnotika.) ❑ 6) Hallucinogener

❑ 3) Amfetamin ❑ 7) Lösningsmedel

❑ 4) Kokain ❑ 9) EJ AKTUELLT (ej drog)

S 19. Om du haft kontakt med socialtjänsten – när hade du senast kontakt med dem, oavsett i vil-
ket ärende? (per telefon eller personlig kontakt, inkl. ej uppsökare på stan)

❑ 1) Aldrig haft kontakt med soc ❑ 5) 6–12 månader sen

❑ 2) Senaste månaden ❑ 6) 1–2 år sedan

❑ 3) 1–3 månader sen (fortfarande aktuell) ❑ 7) Mer än två år sen

❑ 4) 4–6 månader sen

T 20. Om du fått vård – när fick du senast någon form av behandling, vård eller annat stöd, som
haft att göra med ditt drickande eller drogbruk (inkl. avgiftning, öppenvård, AA, NA etc. EXKL.
daghärbärgen som t.ex. Ny gemenskap och Stadsmissionen).

❑ 1) Aldrig fått någon behandling/stöd ❑ 5) 6–12 månader sen

❑ 2) Senaste månaden ❑ 6) 1–2 år sedan

❑ 3) 1–3 månader sen ❑ 7) Mer än två år sen

❑ 4) 4–6 månader sen

U 21. Hur många dagar av de senaste 30 har du besökt Bryggan City?

____dagar (max 30 dagar)

V 22. Intervjuare: möjlighet att skriva in eventuell kommentar: Fritext (T.ex. IP kan mycket dålig
svenska, extremt påverkad av någon drog el. dyl.)

__________________________________________________________________________________
* Ej relevant fråga (ej druckit/tagit droger) = Ställ inte frågan till IP och ange 9 i Excelbladet.

Se Handbok för anvisningar för alla frågor samt bilagor

Frågor: Kontakta Jessica Storbjörk på SoRAD, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, 
på Stockholms universitet. 
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Del II Kvalitativa intervjuer

Intervjuguide

BAKGRUND
Berätta om din nuvarande levnadssituation, hur gammal du är, hur du bor och försörjer dig samt
om du använder alkohol eller någon annan drog. Vilken?

NÄTVERKETS STRUKTUR – VILKA INGÅR OCH INTE (BILDER)
Jag skulle nu vilja att du funderar över vilka personer eller grupper, och vilka organisationer/myn-
digheter som ingår i ditt personliga nätverk – både frivilliga och mer formella eller tvångsmässiga
kontakter. Räkna både enskilda personer i en organisation och mer allmänna kontakter med en
organisation.
Tänk på det senaste året, men berätta också om stora förändringar skett under den tiden. 

Vilka har du kontakt med? Vilka ingår i ditt nätverk? Både dem du träffar/har haft kontakt med
ibland, och personer som står dig närmare. 

Jag vill att du tänker både på dem som:
• du har en känslomässig koppling till och som är viktiga för dig på ett mer personligt plan, som

familj eller vänner (”significant others”); 
• ger dig, eller borde ge dig, praktiskt eller känslomässigt stöd, oavsett om de gör det eller inte.

Det kan vara både myndigheter och personer (”exchange”); 
• de personer, grupper, myndigheter som du träffar ofta, på ett mer vardagligt sätt (”interactive”)

Jag vill att du tittar på de här bilderna och funderar över vilka de symboliserar för dig och jag vill att
du plockar ut dom här på bordet. 
De som du har närmare kontakt med och som är viktiga för dig, eller de du träffar ofta, vill jag att
du placerar närmare dig själv i mitten. 
Du kan också ta med personer eller grupper som det inte finns någon bild för.

OM DE SOM INGÅR OCH DE SOM INTE INGÅR – NÖJD MED KONTAKTERNA?
Jag vill nu att du berättar om de här personerna eller organisationerna/myndigheterna.

För varje bild:
• Hur ofta har du kontakt med X? Hur tillgänglig är X för dig?
• Upplever du att du har en bra relation med X? Hur nöjd är du med kontakten med X?
• Känner du att du får stöd av X?
• Känner du att X ställer krav på dig eller kontrollerar dig?
• Har X hjälpt dig med något? Hur? 

• Känner du att du själv har valt hur ditt kontaktnät ska se ut?

• Är det någon du skulle vilja ha mer kontakt med?
• Är det någon du hade mer kontakt med förr, men inte nu längre? Varför?
• Är det någon du har haft mer kontakt med under den senaste tiden, som du inte haft kontakt

med tidigare?
För de som plockas bort:
• Varför har du inte kontakt med X?

FRIVILLIGORGANISATIONER OCH BRYGGAN CITY
Jag tänker nu fråga lite mer om dina kontakter med frivilligorganisationer, och speciellt med
Bryggan:
• Varför kommer du till Bryggan? 
• Vad är bra / dåligt med Bryggan? 
• Hur upplever du kontakten med personalen / gästerna på Bryggan?
• Är det något särskilt som Bryggan (kan) ge(r) som inte det offentliga hjälpsystemet gör? 

Jag har lagt till att fråga om skillnaden mellan frivilligorganisationer och myndigheter: 
Vad kan en myndighet göra och ge som inte en frivilligorganisation kan och tvärtom?
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A Akutvård: AVA, Tillnyktringsenhet (TNE) och ambulans

B Personer som håller till kring systembolaget, sitter på bänken eller i parken utanför?

C Arbete, arbetskamrater eller arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsåtgärder (AMS)

D Barn, inkl barnbarn

E Beroendevård inom landstinget, inklusive avgiftning, metadon/subutex, öppenvård

F Convictus och Bryggan City 

G Familj – både där växte upp och om du har egen nuvarande familj, inkl.
mor/far/farmor/farfar

H Folk på stan

I Forskare (i praktiken kopplade gästerna främst ihop bilden med Karolinska sjukhuset
och mer generell sjukvård)

J Frivilligorganisationer, andra än Bryggan, t.ex. Ny gemenskap eller stadsmissionen

K Hemlösa

L Husdjur

M Kriminalvården/anstalt/frivård

N Partner, inkl. make/maka, sambo och flick- eller pojkvän (gay)

O Personer som brukar hänger till kring ”plattan”

P Polisen

Q Psykiatrin

R SiS och tvångsvården (LVM)

S Självhjälpsgrupper som AA och NA, inkl. situation Stockholm

T Skola och utbildning, inkl. kamrater därifrån

U Socialtjänsten, inkl. uppsökare

V Staten i allmänhet och politiker

X Väktare

Y Vänner, både drogfria och som använder alkohol- eller droger

BILDER
Bilder med motiv föreställande följande aktörer och personer användes vid de kvalitativa
intervjuerna. De presenteras i den ordning de gavs till respondenterna:



Del II Kvalitativa intervjuer

Gästernas nätverkskartor
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R01: Man, 30–35 år, bor i husvagn sedan ungefär ett år, ej alkohol, amfetamin dagligen.

R03: Man, 45–50 år, bor i pannrum, ej alkohol, något amfetaminåterfall då och då.
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R04: Man, 45–50 år, bostadslös, ej alkohol, använder en del hasch.

R05: Man, 45–50 år, bor i uthyrningsrum med tjej, lite alkohol, använder amfetamin.
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R06: Man, 45–50 år, bor i soprum och källare, ej alkohol, heroin och amfetamin varje dag.

R07: Man, 45–50 år, hemlös sedan fem veckor, ej mycket alkohol, tidigare amfetamin, tillhör ej
Stockholms län.
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R08: Man, 50–55 år, bor i egen lägenhet, dricker sällan alkohol, tar amfetamin.

R09: Man, 50–55 år, bor på hotellhem sedan tre år, dricker ibland, amfetamin.
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R10: Kvinna, 55–60 år, bor i tält, ej mycket alkohol men haft problem, ej droger.

R11: Man, 55–60 år, delar lägenhet med kompis, dricker lite varje dag, ej droger.
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R12: Kvinna, 55–60 år, bor i lägenhet, särbo, tidigare alkohol men mattats av, ej droger.

SPORADISKA GÄSTER

S01: Man, 25–30 år, bor hos kompisar, ute ibland, några öl per dag, tidigare heroin.
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S02: Man, 45–50 år, bor”överallt”, dricker varje dag, tar även hasch och kokain.

S03: Man, 45–50 år, bor i lägenhet, dricker knappt, amfetamin dagligen.
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S05: Kvinna, 50–55 år, hemlös, ”alkoholist”, tar amfetamin ibland.

S06: Kvinna, 55–60 år, bor i egen lägenhet, ej alkohol, ej droger.
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S07: Man, 55–60 år, bor på härbärge, ej alkohol, amfetamin då och då.

S08: Kvinna, 55–60 år, inneboende hos vän, ej alkohol, ej droger.
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S10: Man, 55–60 år, bor i lägenhet med kompis, ej alkohol, röker på sin höjd hasch någon gång.
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Anteckningar
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Mobilisering mot narkotika
Besöksadress: Regeringsgatan 30-32

Postadress: 103 33 Stockholm

Tfn: 08-405 10 00  Fax: 08-411 24 67

registrator@social.ministry.se

www.mobilisera.nu
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alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet, har sedan år 2000
forskat om den frivilliga missbrukarvården, tvångsvården och marginaliserade
grupper. Hon försvarade i november 2006 sin doktorsavhandling The social ecology
of alcohol and drug treatment: Client experiences in context, som handlar om hur
personer med alkohol- och drogproblem kommer till behandling samt studerar
organisationsförändringar i missbrukarvården


