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ABSTRACT
Syftet med studien är att öka förståelsen för den process som leder till hemlöshet.
Utifrån intervjuer med nio personer belyses de hemlöshetsgenererande processer
som för var och en av dem lett till att de förlorat sin bostad och inte kunnat få
någon ny.
Intervjuerna har analyserats med hjälp av fattigdomsspiralen. Analysen visar hur
de intervjuades resurser successivt har utarmats när de passerat genom olika
stadier av kriser och svårigheter. Successivt har de förlorat makten över sina liv
och för några av dem har detta lett till permanent fattigdom och utslagning.
Genom att använda ett krisperspektiv kan utslagningsprocessen göras tydlig.
Studien visar också hur socialtjänsten för flera av de intervjuade medverkat i
utslagningsprocessen. Samtliga intervjupersoner har varit med om svåra trauman
som de inte fått möjlighet att bearbeta. I mötet med socialtjänsten har deras
trauman inte uppmärksammats och insatserna har i stor utsträckning inte varit
individuellt anpassade.
Även ett historiskt perspektiv kan tydliggöra utslagningsprocessen. Litteraturen
visar hur attityderna gentemot fattiga och hemlösa har växlat genom historien.
Till stora delar kan dagens sociallagstiftning härledas till medeltiden. Samtliga
intervjupersoner har mött regler och förordningar vars underliggande attityder har
sina rötter långt tillbaka i tiden.
En viktig slutsats av studien är att socialtjänsten och andra berörda myndigheter
bör sträva efter att i mycket större utsträckning än i dag ge varje hemlös ett
individuellt bemötande. Åtgärder bör anpassas efter den hemlöses uppfattning om
sina behov och inte efter myndighetens åtgärdsrepertoar.

Sökord: Hemlöshet, bostadslös, fattigdom, utslagningsprocesser,
fattigdomsspiralen.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund
Hemlöshet har funnits som ett socialt problem under lång tid. Under 1960-talet
trodde och hoppades vi i Sverige att vår välfärdspolitik hade löst problemet.
Under de senaste åren har dock hemlösa återigen börjat visa sig på gator och torg.
Problemet är inte löst.
Under de nära 20 år som jag har arbetat på Socialjouren i Stockholm har jag mött
många människor som saknar bostad. Det har varit människor som har varit
bostadslösa under lång tid men också sådana som just har blivit hemlösa. Många
har berättat om sina liv och vad som hände när de blev av med sin bostad. Ofta
har det handlat om förluster såsom skilsmässa, någon närståendes död eller att de
blivit arbetslösa och därmed förlorat sin försörjningsförmåga och ekonomiska
självständighet.
I diskussionerna om hemlöshetens orsaker nämns såväl individuella som
strukturella faktorer. Mina erfarenheter från Socialjouren gjorde dock att jag
alltmer ställde mig frågor som rör processen. Hur går det till när en person blir
hemlös? Hur ser vägen till hemlöshet ut? Mina kontakter med de hemlösa hade
fått mig att inse att det i många fall är traumatiska händelser som föregår
hemlöshet. Av deras berättelser framgick att även vräkningen eller förlusten av
bostaden i sig är ett trauma. Dessutom är livet som hemlös en situation som
ständigt skapar nya trauman.
Dessa erfarenheter ledde till att jag ville utforska närmare hur det går till när en
person förändras från att vara en person med bostad till att bli en hemlös person.
Det bästa sättet att få reda på detta var att låta de hemlösa själva berätta om sina
liv. Utifrån de intervjuades egna berättelser ville jag förstå deras syn på de
händelser som lett fram till hemlösheten. Endast om vi förstår vägen till
hemlöshet finns det förutsättningar att på sikt förhindra hemlöshet.
1.2 Syfte och frågeställningar
Syfte
Syftet med studien är att beskriva och analysera nio personers väg in i hemlöshet
för att förstå de sammanhang och identifiera de missförhållandena som leder till
hemlösheten. Jag vill med hjälp av intervjuer lyfta fram hur de hemlösa beskriver
interaktionen mellan sig och det omgivande samhället i denna process.
Frågeställningar
För att förstå intervjupersonernas syn på sitt liv och vad som har lett fram till att
de är hemlösa har jag under intervjuerna fokuserat på tre frågeställningar. Varje
frågeställning har ett antal delfrågor.
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Hur beskriver den intervjuade sitt liv innan hemlösheten?
- Uppväxtförhållanden
- Utbildning, arbete och ekonomi
- Förhållande till myndigheter
- Institutionsvistelser
- Eget missbruk
- Egen familj
- Trauman
Hur beskriver den intervjuade vräkningen?
- Tidigare erfarenheter av vräkningar
- Tillgång till hjälp och stöd vid vräkningen
- Vräkningsskäl
- Hur vräkningen gick till
Hur beskriver den intervjuade livet som hemlös?
- Livet efter vräkningen
1.3 Studiens disposition
Studien är indelad i elva kapitel.
I kapitel 1 redogörs för bakgrunden till studien och syftet och frågeställningarna
presenteras.
I kapitel 2 redovisas valet av metod samt hur studien har genomförts.
I kapitel 3 redovisas tidigare forskning om ämnen som rör hemlöshet. Det handlar
om fattigdomens historia, avgränsning och kontroll samt om hemlöshet idag.
I kapitel 4 redovisas fattigdomsspiralen, den teoretiska modell som jag använder i
analysen.
I kapitel 5 presenteras kristeorin utifrån Johan Cullbergs och Judith Hermans
arbeten.
I kapitel 6 ges en kort presentation av de nio intervjupersonerna.
I kapitlen 7, 8 och 9 redovisas resultaten av intervjuerna. Kapitlen behandlar livet
innan hemlösheten, vräkningen och livet som hemlös. Redovisningen av
intervjuerna sker utifrån olika teman som uppväxtförhållande, utbildning, egen
familj.
I kapitel 10 analyseras de nio personernas väg till hemlöshet med hjälp av
fattigdomsspiralen och kristeorin. Historiska beröringspunkter kommenteras när
dessa framträder i de intervjuades erfarenheter.
I kapitel 11 diskuteras studiens resultat.
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2. METOD

2.1 En explorativ induktiv studie
Min studie har en explorativ-induktiv karaktär. Frågeställningen var från början
öppen och jag har sökt mig fram för att hitta nya infallsvinklar på
forskningsfrågan. Avsikten var först att pröva ett krisperspektiv på hemlösheten.
Genom att intervjua ett antal hemlösa om tiden innan de förlorade sin bostad ville
jag pröva om kristeorin hade ett förklaringsvärde. Man vet dock inte innan man
börjar intervjua vad som kommer att komma ut av de intervjuades berättelser
(Riessman, 1993) och ganska snart efter det att jag börjat intervjua några av de
hemlösa insåg jag att jag måste ändra fokus. Den kristeoretiska tolkningsramen
var inte tillräcklig. Det visade sig att flera intervjupersoner hade blivit vräkta flera
gånger och att alla hade varit med om många traumatiska händelser i sina liv. Det
gick inte att koppla ett trauma till en vräkning. Vägen till hemlöshet tycktes
snarare vara en kedja av händelser, där det ena traumat ledde till svårigheter och
situationer som i sin tur ledde till nya trauman.
Jag fann att flera forskare hade kommit fram till liknande slutsatser i
intervjuundersökningar med hemlösa, bland andra Swärd (1998) och Timmer,
Eitzen och Talley (1994). De hemlösa hade själva uppfattat en händelse, till
exempel skilsmässa eller förlust av arbete, som orsaken till att de blivit hemlösa.
Swärd konstaterar utifrån sina intervjuer att det dock är en mera komplicerad
utveckling som lett fram till deras situation. Han menar att det är mer fruktbart att
tala om hemlöshetsgenererande processer än om hemlöshetens orsaker.
Min studie kom då istället att fokusera på människors livslopp och på de processer
som leder fram till fattigdom och hemlöshet. I det skedet började jag söka efter
teorier som kunde öka förståelsen av utvecklingen till hemlöshet och där
kristeorin fortfarande har ett förklaringsvärde. Jag fann att fattigdomsspiralen
enligt Micheli (1996) är en analysmetod som kunde vara användbar och som
kunde komplettera den kristeoretiska tolkningsramen.
Michelis analys av fattigdomsspiral är interaktionistisk genom att den fokuserar
på samspelet mellan individen och hennes omgivning. En viktig del i samspelet är
vårt historiska arv i form av alla de uttalade och outtalade regler, värderingar och
attityder som styr det sociala arbetet. Detta samspel mellan individen och hennes
omgivning har stor plats i studien.
2.2 Val av metod
En induktiv studie grundar sig på empiri (Knudsen, 1994). Det empiriska
materialet i min studie består av intervjuer med nio personer om deras liv fram till
dess de förlorade sin bostad och blev hemlösa. Intervjuerna har varit öppna och
halvstrukturerade. Fokus har legat på de teman som finns i frågeställningarna.
För att få de hemlösas egen syn på den process som har lett till hemlöshet har det
varit naturligt att välja en kvalitativ intervjumetod. Avsikten har inte varit att
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spåra ”den sanna historien” om vägen till hemlösheten utan att förstå utvecklingen
av personernas liv som de själva ser den.
Den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde
till människans grundläggande upplevelse av sin livsvärld, skriver Kvale (1997).
Begreppet livsvärld refererar till världen så som den upplevs av individen i
vardagslivet, det vill säga både till de upplevelser som hon har av sin omvärld och
till de upplevelser hon har av sig själva som person. När man ska förstå andra
människors livsvärldar kan det bara ske via tolkningar av deras uttalanden och
handlingar. Man tolkar dessa yttringar som meningsfulla uttryck för deras inre
livsvärld (Andersen & Gamdrup, 1994). En kvalitativ intervjumetod är således en
subjekt - subjektrelation, där målet för tolkningsprocessen är att ett subjekt ska
förstå ett annat subjekts livsvärld. Andersen påpekar att det viktigaste medlet för
att åstadkomma detta är att det finns ett gemensamt språk.
Riessman (1993) påpekar också vikten av att ha kännedom om och förståelse för
det perspektiv som den som konstruerar berättelsen har, och den kontext som
berättelsen skapas i. Genom att jag har många års erfarenhet av arbete bland
hemlösa har jag en bild av den verklighet som de hemlösa lever i.
2.3 Urval och bortfall
För att få kontakt med personer som saknade bostad och som var villiga att berätta
om sin väg till hemlöshet satte jag i oktober 2003 upp ett meddelande på ett av de
natthärbärgen om finns i Stockholm (bilaga 1). Meddelandet innehöll en
uppmaning till dem som var intresserade av att delta att anmäla detta till
personalen på härbärget. Eftersom jag tog de intervjuades tid i anspråk utgick en
ersättning med hundra kronor per intervju.
Min målsättning var att intervjua tio personer. Tolv personer svarade på
meddelandet innan det togs bort efter ca en månad. Två av dem lyckades jag inte
komma i kontakt med och två hörde av sig för sent. Kvar blev åtta personer som
var villiga att delta i undersökningen. En av dessa ville inte låta sig intervjuas en
andra gång. Han finns inte redovisad i studien.
Ytterligare två fick jag kontakt med när de sökte logi på Socialjouren i Stockholm
där jag arbetade. Jag presenterade studien för dem och frågade dem om de ville
delta.
Sammantaget ingår således nio personer i undersökningen.
2.4 Etiska överväganden
Perspektiv
Min ambition har varit att studera hemlösheten ur ett klientperspektiv. Men som
Eliasson (1995) påpekar, innebär det en risk att snäva in perspektivet till att gälla
människors upplevelse och erfarenheter just i rollen som hemlösa. Hon påpekar
att man i själva begreppet byggt in dess motsats, en etikettering av människan ur
ett åtgärds- eller myndighetsperspektiv. Trots denna risk har jag strävat efter att ha
ett klientperspektiv. Det innebär att det är de intervjuades berättelser om sina
erfarenheter och upplevelser som beskrivs. Hemlösa människor har normalt små
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möjligheter att göra sig hörda och deras liv beskrivs vanligen inte utifrån deras
egna berättelser.
Forskningsetiska principer
Jag har granskat och anpassat min studie efter de forskningsetiska principer som
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet antagit (Forskningsetiska
principer
inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning,
2002).
Forskningsrådet anser att inför varje vetenskaplig undersökning skall forskaren
göra en avvägning mellan forskarkravet, som innebär att det ska bedrivas
forskning som är inriktad på väsentliga frågor, och individskyddskravet, som
ställer krav på att forskningen inte får utsätta individen för skada, förödmjukelse
eller kränkning.
Jag har tagit hänsyn till forskarkravet genom att väga riskerna och eventuella
olägenheter med att publicera de intervjuades livshistorier mot behovet att öka
kunskapen om de processer som leder till hemlöshet. Det har inneburit att jag i två
fall har uteslutit delar av intervjuerna, trots att de skulle ha haft betydelse för
studiens resultat. Det gäller berättelser om svåra och personliga upplevelser som
också berör andra människor än de intervjuade. Trots att jag bedömt
sannolikheten som liten att någon av de inblandade personerna skulle kunna
identifieras har jag valt att utelämna dessa berättelser. Liknande problemställning
har jag funnit hos andra forskare som intervjuat människor om personliga och
känsliga ämnen (Kristiansen, 2000; Thörn, 2004; Ely, 1993).
Individskyddskravet innebär i den här typen av studier ibland svåra avväganden.
Följande punkter har jag tagit ställning till:
- Informationskravet. Intervjupersonerna informerades om att deltagandet i
undersökningen var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin
medverkan. En person avbröt deltagandet i studien efter den första intervjun.
- Kravet på samtycke. Fyra personer var drogpåverkade vid intervjun. Detta
gjorde att det informerade samtycket blev problematiskt. Jag ställde mig frågan
huruvida en person som är påverkad av narkotika till fullo kan förstå
konsekvenserna av ett samtycke och stå för sina uppgifter även utan droger.
Frågan aktualiserades när en person, som var drogpåverkad vid den första
intervjun, inte ville låta sig intervjuas en andra gång då han inte var drogpåverkad.
Jag har uteslutit denna person från redovisningen. Han finns dock med i studien
som ett “medverkande bortfall” genom att hans berättelse har påverkat mig (jmf.
Kristiansen, 2000).
De övriga som var drogpåverkade ville fortsätta delta i
studien.
- Konfidentialitetskravet. Enligt de etiska principerna ska de intervjuades
deltagande i studien vara konfidentiellt. Intervjupersonernas berättelser redovisas i
studien som tematiserade sammandrag av deras verkliga liv och analyserna sker i
form av personliga porträtt (Widerberg, 2002). Det innebär att det finns en risk att
personerna kan identifieras. För att försvåra detta har jag i redovisningen ändrat
namn och andra data utan att det centrala i berättelserna har gått förlorat.
-Nyttjandekravet innebär att insamlat material om enskilda personer endast får
användas för forskningsändamål. Det betyder att jag, om jag träffar någon av
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intervjupersonerna i min roll som socialarbetare, inte får använda mig av de
insamlade uppgifterna utan den intervjuades samtycke. Två personer träffade jag
genom mitt arbete på Socialjouren. Dessa står inte i något beroendeförhållande till
mig. Som socialsekreterare på Socialjouren har jag ingen individuell eller
regelbunden kontakt med några klienter.
Förutom dessa krav har jag tagit ställning till forskningsrådets rekommendation
att låta de intervjuade ta del av resultatet av studien. De har alla erbjudits att ta del
av den färdiga studien under förutsättning att jag kan nå dem, vilket kan vara ett
problem då de saknar fast adress.
2.5 Genomförandet av intervjuerna
Intervjuerna ägde rum mellan oktober 2003 och april 2004.
Min målsättning var att intervjua varje person två gånger. Vid det andra tillfället
skulle de få tillfälle att kommentera den första intervjun, till exempel om de sagt
något som de ångrat eller som var fel eller ofullständigt. Jag kunde å min sida
följa upp och få svar på frågor som väckts efter det första samtalet.
Ett skäl till att ha två intervjutillfällen var också möjligheten att vid det andra
tillfället bekräfta den bild jag fått vid det första mötet (Kristiansen, 2000). Mycket
av det som intervjupersonerna tog upp vid den första intervjun berörde de även
vid den andra.
Två personer intervjuade jag endast en gång. En av dem avled en kort tid efter
intervjun. Den andra personen har jag haft mailkontakt med under hela studien.
Hon har dock inte svarat när jag velat träffa henne för en andra intervju.
Intervjuerna skedde på olika platser. Den första ägde för åtta av de nio personerna
rum på det natthärbärge där jag fått kontakt med dem, den nionde träffade jag på
Socialjouren. Intervjupersonerna bestämde själva platsen för den andra intervjun
som skedde två till tre månader efter den första. Intervjuerna ägde rum på ett
behandlingshem, ett sjukhus, ett café, en parkbänk eller i socialjourens lokaler. En
person träffade jag i en annan stad, dit hon hade flyttat.
Vid intervjuerna använde jag en intervjuguide (bilaga 2). Avsikten var inte att
följa den slaviskt utan att ha en översikt över de frågeområden som skulle täckas.
Varje intervju var unik genom att personernas svar ledde till nya frågor som i sin
tur ledde till nya. Under intervjuerna hade jag hela tiden fokus på det som kom att
bli forskningsfrågan; hur kunde jag förstå processen in i hemlösheten.
Det är viktigt att påpeka att en stor del av intervjuerna handlade om sådant som
varit svårt i livet för de intervjuade och också om sådant som ur samhällets
synpunkt är förkastligt, som missbruk och kriminalitet. Självklart har de
intervjuade andra roller i sina liv som är mer positiva. En intervju är ett samspel
mellan den som intervjuar och den som intervjuas. Vad de intervjuade berättade
om beror bland annat på hur de uppfattade mitt syfte med studien. Eftersom syftet
rör just hemlöshet och vägen till hemlöshet, har de givit en bild av sig själva som
hemlösa. I en intervju med ett annat fokus hade bilden av dem blivit en annan
(Lundby, 2000).
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Det har inte funnits någon anledning att ifrågasätta sanningshalten i de
intervjuades berättelser. Vid kvalitativa undersökningar och livshistorieforskning
godtar man de intervjuades berättelser och ifrågasätter dem inte (Swärd, 1998).
Det är inte den objektiva sanningen som är intressant utan hur den intervjuade
konstruerar sin egen livshistoria. När vi berättar så ljuger vi lite, glömmer mycket,
överdriver och missuppfattar och ändå är det sanningen (Riessman, 1993).
2.6 Bearbetning och analys av intervjuerna
Alla intervjuer spelades in på band och skrevs därefter ut i sin helhet.
Jag har skrivit ut intervjuerna tämligen ordagrant. Jag har dock tagit bort
upprepningar, vissa slanguttryck och dialektala uttryck. En anledning till detta är
att när man ser sådana i tryck kan det ge ett nedsättande och fördummande intryck
av intervjupersonen (Widerberg, 2002).
Vid bearbetningen av intervjuerna strävade jag efter att få en helhetsbild av de
olika personernas livshistoria utifrån studiens syfte. Jag lyssnade igenom
intervjuerna flera gånger, skrev ut dem, läste de utskrivna transkriptionerna och
fortsatte i tankarna dialogen med de intervjuade (Kvale, 1997).
Därefter sorterade jag in allt intervjumaterial under studiens frågeställningar livet före hemlösheten, förlusten av bostaden och livet som hemlös. Jag gick
sedan igenom materialet en ytterligare gång och sorterade nu in det efter
frågeställningarnas underrubriker (se avsnitt 1.2).
Resultatet av min bearbetning redovisas i kapitlen 7, 8 och 9.
I analysen (kapitel 10) använde jag sedan det strukturerade materialet för att
analysera varje persons historia med hjälp av Michelis fattigdomsspiral (kapitel
4). Jag analyserade också materialet utifrån ett historiskt perspektiv (avsnitt 3.1)
och kristeorin (kapitel 5).
Riessman (1993) beskriver denna process som att en ny historia skapas av det som
personerna berättat. Hur denna nya historia ser ut är beroende av dels själva
forskningsfrågan och den teoretiska modell som jag har valt men också av min
bakgrund och mina värderingar.
2.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Validitet
Validitet är frågan om huruvida man mäter det man avser att mäta och ingenting
annat (Kvale, 1997). Att intervjua personer vars erfarenheter man vill ta del av bör
ge en hög validitet. Det är just deras egen spontant berättade syn på sitt liv som
jag vill höra. Jag har uppfattat intervjupersonernas berättelser som trovärdiga och
det har också kunnat verifieras genom att jag träffat dem två gånger. I samtliga
fall har berättelserna vid den andra intervjun överensstämt med berättelserna vid
den första.
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Kvale (1997) betonar att validiteten i en undersökning är något man måste beakta
i varje steg i hela forskningsprocessen. Han menar att validiteten är beroende av
den hantverksskicklighet som utvecklas under studiens gång.
Konkret innebär det att jag har funderat, tolkat och ifrågasatt mitt arbete under
samtliga stadier i studien, det vill säga när jag formulerade syftet och
frågeställningarna och när jag intervjuade, transkriberade och analyserade.
Reliabilitet
En hög reliabilitet innebär att en forskare ska kunna göra om samma undersökning
flera gånger och varje gång komma fram till samma resultat. I en kvalitativ
undersökning med intervjuer är det inte möjligt att uppnå reliabilitet i den
betydelsen. En intervjusituation är en unik situation där jag som intervjuare och
den intervjuade påverkar och påverkas av mötet och det samtal som en intervju är.
Efteråt är man inte samma person som innan, menar Riessman (1993). Hon
påpekar också att varje berättelse är en selektiv rekonstruktion av det som har
hänt. Även när man berättar om samma händelse varierar historien från gång till
gång. Speciellt när det gäller svåra och traumatiska minnen har den drabbade
minnesluckor och historien som man minns den förändras i takt med att minnet
återkommer. Hon hävdar att det därför är svårt att applicera den vanliga
föreställningen om reliabilitet på studier av människors berättelser och speciellt
berättelser om svåra händelser.
Riessman menar att reliabilitet ändå kan uppnås genom att studien genomförs på
ett tillförlitligt sätt.
Kvale (1997) diskuterar faran i att resultatet av en intervjuundersökning påverkas
av forskarens subjektiva värderingar. Han menar att det inte är möjligt att vara
helt objektiv och tro att subjektiva värderingar inte styr mig i mitt arbete.
Ett problem i min studie rör min förkunskap. Det var i det praktiska arbetet med
hemlösa som jag först ställde mig de frågor som ledde fram till denna studie. Det
har varit en fördel för mig att jag har arbetat med fattiga och hemlösa eftersom jag
har kunskap om och är välbekant med de miljöer som de lever i. Samtidigt kan det
ha inneburit en risk genom att jag i studien söker bekräftelse på det som jag tror
att jag redan kan och förstår. Mina erfarenheter och min kunskap om hemlösas
livsvillkor är på så vis både en tillgång och en risk.
Ely (1993) betonar vikten av att man under hela studien utforska sina egna
värderingar och förväntningar för att minimera denna risk. Att man ständigt ställer
frågan: ”Talar jag om dem, eller om mig själv?”
Generaliserbarhet
Resultatet av denna studie kan inte generaliseras till att gälla alla hemlösa
eftersom antalet intervjuer är begränsat. Dessutom är de nio intervjupersoner inte
slumpmässigt utvalda. Inbjudan att delta riktade sig enbart till dem som befann sig
på det natthärbärge där jag satte upp min inbjudan. Naturligtvis kan hemlösa som
aldrig sover på natthärbärgen eller som inte vill delta i denna typ av studie ha
andra erfarenheter än de personer som jag nått. Inte heller finns de som varit
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hemlösa, men som har lyckats ordna upp sitt boende, representerade i
undersökningen.
Min studie omfattar således enbart de nio personer som jag intervjuat. Deras
berättelser och deras erfarenheter kan inte generaliseras till hemlösa människor i
allmänhet (Kvale, 1997).
Däremot kan en analytisk generalisering gälla, vilket enligt Kvale innebär att man
gör en välöverlagd bedömning om i vad mån resultaten från en undersökning kan
ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation. Den bygger på en
analys av likheter och skillnader mellan de båda situationerna.
Det betyder att det är den som läser rapporten som avgör om resultatet och
analyserna är tillräckligt övertygande för att generaliseras till andra fall. Det är
forskarens uppgift att presentera sin studie på ett sådant sätt att läsaren ska kunna
avgöra detta (a.a.).
Sahlin och Löfstrand (2001) menar att även om man har ett klientperspektiv och
presenterar enskilda livshistorier kan man läsa dem som en rad bilder som
tillsammans säger något om interaktionen mellan hemlösa och
myndighetspersoner i allmänhet. En analys av myndigheternas hantering av
hemlöshetsfrågan kan mycket väl ha sin utgångspunkt i mikrostudier av
interaktionen mellan klienter och myndighetspersoner.
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3. TIDIGARE FORSKNING
I sökandet efter aktuell forskning har jag haft två inriktningar. Jag har dels inriktat
mig på studier om hemlöshet i allmänhet, historiskt, ekonomiskt och socialt, och
dels om de processer som leder till hemlöshet och interaktionen mellan de
hemlösa och omgivningen.
En stor del av den forskning jag har tagit del av har jag nått via kedjesökning.
Jag har också sökt litteratur i databasen LIBRIS, i Universitetets och
Socialhögskolans databas samt i Artikelsök, bibliotekens datasystem för artiklar.
De söktermer jag använt är hemlös, homeless*, social exkludering, exclusion,
marginaliseringsprocess och social process* med tidsgräns 1995–2004.
3.1 Hemlöshet och fattigdom i ett historiskt perspektiv
Genom att belysa de beröringspunkter som finns mellan dagens socialtjänst och
forna tiders fattigvård kan man tydliggöra några av de värderingar och normer
som ligger till grund för dagens sociala arbete. Vårt historiska arv är en del av den
kontext vi lever i.
Förändringen av människors känslor och värderingar går långsamt jämfört med
tekniska förändringar, konstaterar Bronislaw Geremek i Den europeiska
fattigdomens betydelse (1991). Förändringen går inte alltid att dela in i perioder. I
varje tid finns kvarblivande rester från tidigare utvecklingsfaser. Olika attityder
lever sida vid sida men i varje tid dominerar vissa (a.a.).
Inställningen till fattiga människor har inte bara förändrats över tid, det har också
funnits regionala skillnader. Sverige fick först 1847 den första fattigvårdslagen,
1847 års Stadga om Fattigvården i Riket. Innan dess var det i realiteten de
enskilda socknarna som utformade fattigvården vilket resulterade i regionala
skillnader (Skoglund, 1992).
Barmhärtighet
Släkten och bygemenskapen tog på medeltiden (ca.1050–ca.1530) hand om en
stor del av de fattiga som därmed inte behövde försörja sig genom att tigga.
Strukturella förändringar skapade dock nya grupper av fattiga som inte längre
kunde försörjas av det traditionella bondesamhället. Ur dessa grupper rekryterades
trashankar och landsstrykare och tiggare.
Begreppet fattigvård uppkom när kristendomen, som från början var de fattigas
religion, började breda ut sig. Under inflytande av kristna föreställningar uppstod
välgörenhetsinrättningar. Välgörenhet var ett uttryck för både naturlig medkänsla
och barmhärtighet men också för en speciell kalkyl; att ge tiggare allmosor
betraktades som det säkraste sättet att uppnå frälsning och det gavs också
möjlighet att visa upp sin rikedom och kristna hållning (Geremek, 1991).
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Katolska kyrkan bedrev fattigvård bland annat genom att det på alla kloster fanns
klosterhospital där fattiga och sjuka togs emot (Skoglund, 1992). Klostren delade
också ut allmosor. Man såg milt på sjuka och fattiga och ingen tid har varit så mån
om de fattiga som denna, skriver Levander (1974).
Tiggeri
Rätten att tigga är den ursprungligaste formen av fattigvård. Den bygger på det
kristna barmhärtighetsbudskapet. Tiggeri som försörjning ansågs under
medeltiden som en normal företeelse. Det förekom överallt, även där det fanns
andra former av fattigvård. Tiggarna hade en bestämd roll i samhället bland annat
genom att de gav de rika möjlighet att ge allmosor.
Under 1500-talet blev de fattiga allt fler och antalet tiggare och landsstrykare
ökade. Förändringar i jordbruket gjorde att många fattiga drogs till städerna. På
grund av det växande antalet kom de att uppfattas som ett hot och det uppstod ett
behov av att kontrollera dem (Skoglund, 1992). Det uppstod en misstro gentemot
tiggare som fortfarande lever kvar. Uppfattningen att tiggare kunde vara
bedragare förstärktes samtidigt som barmhärtighetsattityderna försvagades
(Geremek, 1991).
Reformationen på 1520-talet innebar en vändpunkt i synen på fattighjälp. Martin
Luther (1483–1546) betraktade inte fattigdom som något gott och att ge allmosor
var inte längre ett uttryck för goda gärningar. Ett av Luthers viktigaste politiska
budskap var att tiggeriet skulle utrotas:
Tiggeriförbudet ska kombineras med en välorganiserad fattigvård för dem som inte
är i stånd att försörja sig själva. Organisationen ska bygga på principen att varje
stad sörjer för underhållet av sina fattiga och inte släpper in några utsocknes
tiggare.
I omsorgen om de fattiga gäller /…/ att den ska omfatta endast dem som förtjänar
hjälp, nämligen sådana personer som varken har medel att försörja sig eller
förmågan att arbeta. Ingen hjälp skall alltså utgå till lösdrivare och illgärningsmän,
som endast låtsas vara fattiga. De fattigas öde ska på varje ort ligga i de lokala
myndigheternas händer. /… / Fattighjälpen ska hållas inom rimliga gränser: ”Det är
tillräckligt att så stödja de fattiga att de ej dör av hunger eller köld.” Understödet
ska alltså inte överskrida existensminimum. (Geremek, 1991, sid. 205–206).

Huvudargumentet för denna rekommendation grundade sig enligt Geremek på
Bibelns arbetsetos och dess fördömande av sysslolösheten.
Trots förordningar om hot och straff lyckades man inte avskaffa tiggeriet. Hoten
mot de fattiga och de barmhärtiga allmosorna existerade länge sida vid sida med
växlande proportioner under olika perioder.
Ett sätt att komma till rätta med tiggeriet var att reglera det och se till att det
endast var de verkligt behövande som fick tigga. Enligt Geremek är misstanke om
bedrägeri tiggaryrkets ständiga följeslagare och fattigt folk utan ordnad
försörjning har alltid betraktats med misstro. Luther förespråkade att man skulle
upprätta register över de fattiga för att kontrollera att inga skojare eller dagdrivare
kom i åtnjutande av något bidrag. Bidraget skulle utgå först sedan man
kontrollerat den fattiges rätt att begära allmosor.
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Värdiga – ovärdiga fattiga
Det finns skrifter från den äldsta kristendomen där man gör en noggrann skillnad
mellan arbetsföra och icke arbetsföra fattiga. Därifrån har den västerländska
traditionen att dela in människor i värdiga och icke värdiga fattiga kunnat härledas
(Geremek, 1991).
Midré (1995) beskriver hur man i nordiska lagtexter från 1100-talet har funnit
regler för hur de som omfattas av en social förmån ska skiljas ut från dem som
inte gör det. Den första förmånen detta tillämpades på var att rätten att be om
allmosor. Alltsedan dess har varje social förmån följts av en precisering av vilka
som har rätt till förmånen och vilka som inte har det. De fattiga har delats in i
värdiga respektive ovärdiga fattiga.
Skoglund (1992) beskriver hur man i början på 1800-talet avgjorde vilka som
skulle få ta emot allmosor. För att avgöra om en person var verkligt behövande
kontrollerades dennes förhållanden noga. Man tog hänsyn både till personens
behov av allmosor och till hans/hennes vandel när man bedömde om personen
skulle antas som fattighjon.
Till de rätta eller värdiga fattighjonen som fick rätt att begära allmosor räknades
sjuka, gamla, änkor, handikappade och föräldralösa barn. Det var en fördel om de
fattiga var skötsamma och ärliga. Till de ovärdiga fattighjonen räknades alla som
kunde arbeta. De misstänktes för att vara lättjefulla, arbetsovilliga och omoraliska.
Man ansåg att risken var stor att de skulle försöka lura till sig understöd som var
avsett för de värdiga fattiga.
Vistelsebegreppet.
Ett sätt att minska problemet med att försörja värdiga fattiga är att begränsa
antalet så mycket som möjligt. Det kan man åstadkomma genom att reglera deras
geografiska tillhörighet. I Sverige delades de fattiga redan på 1500-talet in i
”egna” fattiga, som av tradition eller enligt förordningar tillhörde en viss socken
och hade rätt till allmosor, och ”löst folk”, som fördrevs som inkräktare. De
fattiga skulle försörjas av den socken där de hade haft ett hemman eller där de
senast var skattskrivna (Sahlin, 1996).
På 1600-talet fick man i Sverige rätt att sända hem tiggare och fattiga till sina
hemsocknar. Senare fick socknarna rätt att neka inhysejon eller mindre arbetsföra
tjänstejon att flytta in i socknen. Stadgandet hindrade den enskilde att bosätta sig
var han ville och tvingade folk att stanna kvar på hemorten även om där inte fanns
något arbete. Dessa bestämmelser orsakade tvister mellan socknarna. Under
nödåren på 1700-talet förekom segslitna tvister mellan olika socknar om
försörjningsskyldigheten för de hungrande (a.a.).
Arbetskravet
1335 avskaffades träldomen i Sverige. Redan från början ställde de självägande
bönderna krav på att de fria men egendomslösa människorna skulle arbeta. Det
blev förbjudet för fattiga att gå arbetslösa och man lagstiftade om att tiggare och
lösdrivare som saknade arbete och jord skulle tvingas till krigstjänst eller att ta
anställning. Att vara utan arbete kunde straffas med bland annat förvisning ur
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riket, spöslitning eller mistande av öronen. Syftet var att skaffa arbetare till
jordbruket och hindra löst folk att driva omkring i städerna (Levander, 1974).
Arbetskravet har sedan följt rätten till bistånd genom århundradena. Det var först
under 1800-talet som man började se att nöden bland lösdrivare inte bara berodde
på den enskildes moraliska svagheter utan även på bristen på arbete. Olika typer
av anstalter inrättades för att de arbetslösa skulle erbjudas sysselsättning och
uppfostran. Från och med 1885 dömdes i Sverige inte längre de som bevisligen
sökte arbete som lösdrivare (Skoglund, 1992).
När man förstod att fattigdom och lösdriveri kunde vara oförskyllt gjordes en
distinktion mellan de arbetslösa och de arbetsovilliga. Begreppet lösdrivare kom
att användas för de arbetsovilliga. Innebörden av begrepp som lösdrivare,
arbetsovillig och fattig har på så sätt ändrats genom historien så att de i varje tid
gör exkluderingen av vissa människor legitim. I våra dagar, när det råder
arbetslöshet, kallas den utslagne för alkoholist, prostituerad, psykopat eller
kriminell och tillskrivs därmed egenskaper som legitimerar exkludering (Sahlin,
1996).
Existensminimum
Luther förespråkade att bistånd aldrig ska löna sig jämfört med arbete. Flera
forskare har visat att detta är och har varit en spridd inställning (Midré, 1995
m.fl.).
Midré beskriver också hur standarden på det sociala biståndet tidigt kom att
användas i avskräckande syfte. Förhållandena i de olika typer av anstalter som
inrättades för de arbetslösa från medeltiden och framåt var så hårda att man kunde
skilja ut dem som inte hade några andra möjligheter att klara sig. De som kunde
valde i första hand någon annan försörjning. De som tackade nej till dessa
anstalter förlorade rätten till bistånd.
Även själva behovsprövningen av socialt bistånd och det stigma som det innebär
att vara i behov av hjälp, har i alla tider fungerat avskräckande, menar Midré.
3.2 Kontroll och avgränsning
Kontroll
En av de svenska forskare som skrivit om hemlöshet är Ingrid Sahlin. I sin
avhandling På gränsen till bostad (1996) beskriver hon två olika maktstrategier
som används för att kontrollera de fattiga som finns inom ett territorium eller ett
ansvarsområde.
•

Gränskontrollens strategi innebär att man bevakar gränser, vilka som
släpps in och vilka som hålls utanför. Gränskontrollen är exkluderande,
den är enbart inriktad på att avlägsna eller undvika individer som skapar
eller befaras ge problem. Man behöver inte ta hänsyn till vart de uteslutna
tar vägen eller deras vidare öde.
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•

Disciplinens strategi innebär att man observerar och kontrollerar dem som
finns inom ett territorium eller ett ansvarsområde och som man inte kan
göra sig av med. Målet är att förändra dem som uppfattas som
problematiska.

Gränskontrollens strategi finner man idag enligt Sahlin bland annat i hyreslagen 1 .
Enligt denna är de öppna kriterierna för vräkning störande beteende och
hyresskulder eller upprepade hyresförseningar. Hyresvärdarna har dock ett visst
handlingsutrymme och kan göra undantag från dessa kriterier. Detta
handlingsutrymme utgör gränskontrollens dolda kriterier. Hyresgäster som värden
vill behålla kan få en avbetalningsplan på en hyresskuld eller en varning efter
störningar. Människor som värden vill bli av med, som missbrukare eller psykiskt
sjuka, kan istället vräkas.
För att avvisa en bostadssökande åberopar hyresvärden vanligen bristande
hyresbetalningsförmåga, det vill säga låg inkomst eller socialbidragsberoende,
tidigare vräkning, betalningsanmärkningar eller tidigare klagomål. Det finns också
dolda avvisningskriterier. Exempelvis kan kriminalitet eller psykiska eller sociala
problem betraktas som störningsrisker. Även missbruk kan vara ett hinder för att
få bostad. Hyresvärdar gör numera rutinmässigt noggranna kontroller av den
bostadssökandes tidigare liv och boenden innan han eller hon godkänns.
Disciplinens strategi representeras enligt Sahlin främst av de sociala
myndigheterna. Genom disciplinens strategi ska socialtjänsten träna, rehabilitera
och kontrollera de ”störande grannarna” som exkluderats från den reguljära
bostadsmarknaden. För dem som inte vill eller klarar av att tränas eller
kontrolleras av socialtjänsten, återstår exkludering även från den sekundära
bostadsmarknaden. Dessa människor anses varken vara i behov av, vara
motiverade för, klara av eller förtjäna en bostad. De är bostadslösa och kan bara få
sängplats för en natt i taget på ett härbärge. Disciplinens strategi används som ett
hot genom hela boendekedjan och de som inte sköter sig på härbärget exkluderas
även därifrån. Ansvaret för deras boende skjuts därmed över på dem själva. De
blir uteliggare och sover i källare, i portar eller i tunnelbanan.
Sahlin beskriver också hur begreppet ”störande grannar” blev ett socialt problem.
I den nya hyreslagstiftningen 1993 förordades vräkningar av ”störande grannar”.
Socialtjänsten övertog därmed, genom ett system med sociala kontrakt och olika
typer av sociala boendeformer, ansvar för dem som inte ”klarade eget boende”
och som hyresvärdarna exkluderade. På det sättet kom vissa hyresgäster och
bostadssökande att på ett närmast självklart sätt att framstå som obehöriga på den
öppna bostadsmarknaden. De oönskade hyresgästerna var bland annat
missbrukare och psykiskt sjuka, vilka förknippades med problem och som ansågs
störa vanliga människor.
Sahlin menar att klienter kategoriseras enligt vissa stereotyper - exempelvis
missbrukare, ”psyk”, misshandlad kvinna eller hemlös - grupper som passar till
socialtjänstens repertoar av åtgärder. Åtgärdsrepertoaren är reglerad och bestämd i
lagtexter, förordningar eller i vedertagen praxis. Inför nya klienter används någon
av de gamla insatserna ur åtgärdsrepertoaren som passar till den kategori som
1

Jordabalken, JB kap 12
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klienten placerats i. Ofta omdefinieras därmed klientens problem så att de ska
passa till de åtgärder som står till buds.
Avgränsning
Midré (1995) diskuterar avgränsningen i förhållande till det sociala biståndet.
Avgränsningens uppgift är att skilja ut de värdiga från de ovärdiga fattiga. Han
menar att diskussionen om avgränsningen alltid har rört sig om tre olika
dimensioner: moral, resurs och marknad.
•

Moralen är en fråga om huruvida den hjälpsökande har en vilja att arbeta
och klara sig själv. De som kan visa att de har försökt att få ett arbete och
därmed tydligt visat att de vill försörja sig själva, anses som värdiga och
har rätt till allmosor. Det viktiga är att den fattige visar en god arbetsmoral
och en vilja att arbeta. Om han sedan får ett arbete anses som mindre
viktigt.

•

Resursdimensionen innebär att man ska skilja ut dem som har förmåga att
klara sig på egen hand från dem som inte har det. Det är en fråga om
färdigheter och om personen är frisk och utan fysiska begränsningar.

•

Marknadsdimensionen handlar om huruvida det finns arbete så att den
fattige kan försörja sig. Det var först vid slutet av 1700-talet som
marknadsdimensionen betonades. För första gången talar man då om att
skapa arbetstillfällen åt arbetslösa personer och börjar inrätta arbetshus.

Grunderna för avgränsningen har växlat över tid, främst beroende av det
ekonomiska och idémässiga klimat som för tillfället råder. Avgränsningen har
alltid utformats utifrån de krav som arbetslivet ställt. Eftersom avgränsningens
uppgift är att skilja ut dem som kan försörja sig själva får arbetsbegreppet stor
betydelse. Midré visar att begreppet ”arbete” har haft olika betydelse allt sedan
syndafallet, då arbete knöts till straffarbete. Betydelsen av begreppet ”arbete” har
sedan växlat genom historien exempelvis mellan att vara ett kall, en plikt, en gåva
eller en pina.
Avgränsningen kom också att ha en effektiv moralisk funktion och gjorde att
människors beteenden kunnat kontrolleras. Till exempel kan en arbetsför person,
som inte har rätt till någon form av bistånd, ”fritt välja” mellan att svälta eller ta
ett erbjudet arbete. I själva indelningen av de fattiga i värdiga respektive ovärdiga
fattiga finns således en stor möjlighet för social kontroll, antingen det är avsikten
eller inte.
3.3 Processer
Hans Swärd (1998) har intervjuat ett antal hemlösa för att se hur deras
individuella livshistorier kan tänkas vara sammanlänkade med strukturella
förhållanden. Utifrån de hemlösas perspektiv drar han följande slutsatser:
- Många människor är hemlösa under en kort tid men lyckas lösa sin
bostadssituation. För dem som under flera år inte lyckas få en bostad är frågan
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mer komplex och svårförklarad. Det finns komplicerade barriärer på
bostadsmarknaden och i socialpolitiken som hindrar de hemlösa från att återvända
till bostadsmarknaden. Dessa barriärer måste granskas.
- I den allmänna debatten delas hemlösa ibland in i olika kategorier som ska
förklara hemlösheten. Ett exempel är missbrukare, där missbruket ses som orsak
till hemlösheten, trots att det kan vara fattigdom som ligger bakom både
missbruket och hemlösheten. Det kan också vara så att det är hemlösheten som
har skapat missbruket eller att hemlöshet och missbruk betingar varandra i en
interaktiv process. Orsakssammanhangen kan vara så komplicerade att det är svårt
att framställa en orsak.
- Dålig ekonomi och fattigdom medverkar till att människor blir hemlösa. Normalt
fångas arbetslösa och fattiga upp av samhällets sociala skyddsnät. Om samhällets
stöd inte når fram till de fattiga kan det medföra att den enskilde blir och förblir
hemlös.
- Hemlöshet är ofta ett resultat av en komplex uppsättning faktorer som försätter
människor i fattigdom och maktlöshet. Det är rimligt att se hemlösheten som en
process där strukturella förändringar och myndighetsbeslut i samverkan med den
hemlöses eget handlande ger kedje- eller dominoeffekter, vilket till slut leder till
hemlöshet.
- Långvarigt hemlösa upplever inte att de får den hjälp de behöver. Ett beslut från
socialtjänsten, hyresvärdar eller arbetslöshetskassa kan ibland vara den direkta
orsaken till att en person vräks och blir hemlös. Samhällets hjälpapparat är inte
alltid anpassad för dessa människor.
- Att vara hemlös under lång tid gör det svårt att återvända till bostadsmarknaden.
Förekomsten av en sekundär bostadsmarknad och logimarknaden gör att
människor lättare kan vräkas eftersom de ändå får tak över huvudet.
- För att förstå hur människor blir hemlösa måste vi enligt Swärd förstå hur olika
faktorer samverkar. Strukturella faktorer avgör vilka och hur många personer som
befinner sig i riskzonen, organisatoriska förhållanden avgör hur dessa personers
skyddsnät ser ut och det är för individen olyckliga omständigheter som kan leda
till utslagning.
Timmer, Eitzen och Talley (1994) skriver i Paths to homelessness om olika vägar
till hemlöshet. Undersökningen beskriver amerikanska förhållanden men vissa av
dessa företeelser kan återfinnas också i Sverige.
De tre forskarna har gjort en etnografisk undersökning där de följt ett antal
hemlösa under en tid och intervjuat dem om deras livshistoria och om deras
förklaringar till att de blivit hemlösa. Deras undersökningsmetod har varit
”extended case method”. Utifrån ett antal hemlösas konkreta erfarenheter beskrivs
de historiska och socioekonomiska krafter som orsakar hemlösheten i varje enskilt
fall. De följer människor som blivit hemlösa på grund av arbetslöshet, för låg
inkomst, för höga hyror, eller för att de sociala förmånerna inte nått fram.
Forskarna beskriver hur myndigheterna genom sitt sätt att organisera biståndet
regelmässigt kränker dem som är i behov av det. De fann också en underliggande
ideologi hos myndigheterna som innebar att det inte skulle vara för lätt att få
bidrag, eftersom detta skulle kunna uppmuntra ett beroende.
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Författarna konstaterar att det inte finns några enkla samband mellan individuella
livsförlopp och samhällsutvecklingen utan att det är ytterst komplicerade
förhållanden som leder till hemlöshet.
Timmer, Eitzen och Talley betonar att hemlöshet är ett bostadsproblem.
Människor har ingenstans att bo därför att de inte har råd att betala en bostad. De
är hemlösa därför att deras ekonomiska resurser är uttömda. De är extremt fattiga,
de fattigaste av de fattiga. De tre forskarna menar att hemlöshet är det mest
synliga av alla sociala problem. De hemlösa finns överallt och de blir allt fler.
Hemlöshet är dock inte i sig ett socialt problem. För den fattigaste delen av
befolkningen är det den självklara följden av den ekonomiska tillbakagången. De
hemlösa är hemlösa därför att strukturella förändringar resulterar i extrem
utslagning och en brist på åtkomliga och billiga bostäder. De hemlösa råkar
befinna sig i slutet på en skala av olika boendeformer, som sträcker sig från ett
eget hem via osäkra boenden och härbärgen till att inte ha något boende alls.
De hemlösa är inte hemlösa på grund av individuella brister. Vissa av dem, men
inte alla, är missbrukare och andra är psykiskt sjuka. I en hypotetisk värld utan
missbruk och psykisk sjukdom och utan nedlagda institutioner skulle det ändå
finnas ett stort hemlöshetsproblem. Timmer, Eitzen och Tally har försökt belägga
påståendet att alkoholmissbruk är en orsak till hemlöshet. De har inte kunnat visa
att alkoholmissbruk är vanligare bland hemlösa än bland icke hemlösa i
motsvarande position. Det finns istället tecken som tyder på att både hemlöshet
och alkoholmissbruk är ett resultat av fattigdom.
Kristiansen (2000) har i en undersökning beskrivit och analyserat hur före detta
narkotikamissbrukare förändrat sina liv. Han beskriver processen från ett liv utan
narkotika, till narkotikamissbruk, till ett liv där man lämnat missbruket bakom sig.
Processen karakteriseras av att personerna förändrar sin syn på vad som är
meningen i livet och vilken mening narkotikan och missbruket har för dem.
I en artikel i Socialmedicinsk tidskrift (2004) skriver Anders Nilson och Janne
Flyghed att marginalisering och social exkludering av människor med sociala
problem ökar. Socialt svaga grupper drabbas hårdast vid generella nedskärningar i
välfärdssystemet. De skriver vidare att toleransen mot avvikare har minskat på
grund av samhällsekonomin och genom att sociala problem har individualiserats.
Avvikaren själv betraktas nu oftare som orsak till sin situation. De hemlösa har
också drabbats av att vissa offentliga platser har glasats in och gjorts om till
kommersiella centrum. I avsikt att förbättra ordningen stängs de hemlösa ute.
Hemlöshet och tiggeri har på det viset omdefinierats från att vara ett uttryck för
fattigdom och exkludering till en ordningsfråga. Och de hemlösa är dubbelt
hemlösa.
Enligt Nilsson och Flyghed brukar man med marginalisering och exkludering avse
minskat handlingsutrymme och minskad delaktighet. Det rör sig om socialt svaga
grupper som är eller riskerar att bli utstötta. Marginaliseringsprocessen kan
studeras antingen som en polarisering mellan grupper i samhället eller som
händelsekedjor på individnivå. Det gör det möjligt att identifiera faktorer som gör
att man kan förstå rörelsen mellan marginalisering och exkludering. De
konstaterar att det finns ett samband mellan vilka som får ett eget kontrakt på en
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bostad och antalet vräkningar. Om antalet vräkta minskar kan det bero på att det
är hårdare krav på dem som får eget kontrakt.
De vräktas situation försämras på många olika sätt efter en vräkning vilket kan
påskynda processer som leder till temporär eller permanent hemlöshet. Det är få
händelser som skapar så stor risk för en drastiskt försvagad position på
bostadsmarknaden som att bli vräkt från sin lägenhet. De resurser som samhället
satsar för att de som vräks ska få någonstans att bo igen räcker sällan (a.a.).
3.4 Hemlöshet idag
En hemlös människa är en person som saknar tillgång till en bostad och vars
livsvillkor är sådana att han eller hon inte heller kan erhålla en reguljär bostad
(SOU 2001:95).
Enligt Tosi (1996) är den hemlöse en person som saknar tak över huvudet och ett
hem i betydelsen tillhörighet. Att inte ha någon egen vrå som skydd för väder och
vind, att inte ha det minimum av privatliv och personlig integritet som ett eget
hem innebär är ett extremt uttryck för att inte höra till. Att inte höra till, att vara
socialt exkluderad, innebär att stå utanför medborgerliga sociala rättigheter.
Enligt Nilsson och Flyghed (2004) står hemlösa i stor utsträckning utanför de
gängse sociala trygghetssystemen eftersom dessa i Sverige i huvudsak bygger på
att individen har en anställning, något som hemlösa ofta saknar. I den senaste
hemlöshetsutredningen (SOU 2001:95) beskrivs hemlöshet som en extrem form
av social utestängning, eftersom exkluderingen gäller flera olika arenor i
samhället; sociala, kulturella, ekonomiska och politiska. Man menar att flertalet
av de hemlösa lever vid sida av samhället istället för som en del av samhället.
När man talar om människor som saknar bostad används ofta metaforer som
hänvisar till utanförskap. Det är ord som ”utslagen”, ”hemlös” och ”leva utanför
samhället” (Thörn, 2004). Genom dessa metaforer skapas en bild av vad en
hemlös människa är. Att bli kategoriserad som hemlös innebär att man bli
fråntagen möjligheten att själv definiera vem man är och hur man är. Thörn
skriver om hemlösa kvinnor som uppfattar hemlösheten som ett stigma. De har
fått sig en påtvingad identitet som är förnedrande.
I dagens Sverige jagas nu hemlösa bort från offentliga platser. Det finns en allmän
syn på det offentliga rummet som innebär att det ska finnas en åtskillnad mellan
det privata rummet och det offentliga. Hemlösas närvaro i stadsrummet
undergräver denna idé eftersom de tvingas leva sina privata liv där. Det betyder
att de överskrider gränsen för hur man ska bete sig på offentliga platser. Att sova i
köpcentra eller i trappuppgångar är att göra fel sak på fel plats och bryta mot
outtalade konventioner om hur vi ska bete oss i offentliga miljöer. De som sover i
staden utgör därmed ett slags symbolisk smuts i det offentliga rummet och
porträtteras ofta som smutsiga (a.a.).
Thörn (2004) jämför detta med Erving Goffmans beskrivning av mötet mellan
människor som en teaterscen, med främre och bakre regioner. De främre rummen
är de offentliga. Där kan individen hela tiden bli iakttagen av andra människor och
det är där som vi människor visar upp vilka vi vill vara. De bakre regionerna
däremot syftar på de rum där individen kan ”vara sig själv” och inte behöver
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upprätthålla en fasad. Där kan hon slappna av och göra allt det som hon aldrig
skulle drömma om att göra inför andra människor. I de bakre regionerna kan hon
göra sig i ordning och se till att kroppens behov tillgodoses. För den som är
hemlös sammanfaller dessa två regioner. De tvingas att leva den bakre regionens
liv offentligt (a.a.)
I en artikel i antologin Urban poverty and the underclass visar Tosi (1996) hur
globaliseringen och internationalisering av ekonomin har inneburit
genomgripande förändringar på arbetsmarknaden. Det har medfört att
arbetstillfällen försvinner eller flyttar och att människor blir arbetslösa eller måste
bryta upp från sina hem och flytta med. Samtidigt har familjestrukturen förändrats
och människors sociala nätverk försvagats. Detta tillsammans har gjort att
människor blivit socialt mer sårbara och att allt fler grupper riskerar att
marginaliseras eller bli utslagna. Det har skapats en stor grupp av arbetslösa som
inte längre behövs, en obehövd underklass. Tidigare delade man in människor
vertikalt i socialgrupper. I dag har vi ett horisontellt samhälle, där människor
antingen är exkluderade eller icke exkluderade. För dem som är exkluderade blir
möjligheterna att komma in i samhället allt mindre. Det finns många olika vägar
in i fattigdom, men väl där är faran för permanent social exkludering mycket stor.
Hemlösheten är fattigdomens ansikte. När det syns att människor är fattiga, när de
i allt större utsträckning visar sig som hemlösa på gator och torg och tigger och
sover i tunnelbanan, det är först då som det blir ett samhällsproblem. Problemet
beskrivs dock inte som ett problem som rör arbetslöshet, bostadsbrist, segregering
eller bristande jämlikhet. Det politiska budskapet är istället att problemet är litet
och framför allt avgränsat. De hemlösa beskrivs som en grupp för sig i ett annars
väl fungerande samhälle. De socialpolitiska och strukturella skälen till
utslagningsprocessen förnekas eller förtigs då fokus ligger på de avvikande
individerna och deras beteende. Gamla föreställningar om fattiga människor som
farliga eller annorlunda väcks åter till liv. Liksom tidigare i historien leder det till
att de fattiga ska kontrolleras och hjälpas. De jagas bort från offentliga platser,
köpcentra glasas in, soffor tas bort och offentliga toaletter avgiftsbeläggs. Vakter
ser till att de fattiga hålls utanför. Bostadsområden blir segregerade med starka
barriärer mellan olika områden. Diskussionen kommer att handla om rätten för de
hemlösa att överhuvudtaget existera i det offentliga rummet, om rätten till en
sovplats på ett härbärge eller i tunnelbanan där ingen, som inte är tvungen, skulle
kunna tänka sig att sova. Debatten handlar inte om rätten att kräva ett anständigt
liv, ett arbete, en anständig inkomst eller en bostad med överkomlig hyra (a.a.).
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4.
FATTIGDOMSSPIRALEN
TEORETISK MODELL

–

EN

Ett exempel på en studie om fattigdom och social utslagning som fokuserar på
process, är den italienske sociologen Guiseppe Michelis studie från Venedig
(Micheli, 1996). Han beskriver en modell som analyserar människors väg in och
ur fattigdom.
Genom att studera människors livsbanor kan man urskilja olika stadier och
övergången mellan dem i ett förlopp som han kallar fattigdomsspiral. Detta
förlopp kan för en del människor gå snabbt och dramatiskt genom att de till
exempel drabbas av arbetslöshet och ekonomiska svårigheter, skilsmässa,
sjukdom eller olyckor. För andra kan förloppet vara långsammare och personen
kan gradvis glida mellan olika stadier av svårigheter och marginalisering för att
slutligen hamna i ett stadium av extrem fattigdom. Han menar att man bör sträva
efter att förstå hur människor kommer in på olika livsbanor och vad som sker på
vägen till utslagning och extrem fattigdom.
Michelis analys av fattigdomsspiralen är interaktionistisk genom sin fokusering på
samspelet mellan individen och det omgivande samhället. Utslagningen är slutet
på ett samspel mellan individens krav och behov och samhällets oförmåga att
möta dessa på ett meningsfullt sätt. Fattigdomen är en process men den extrema
fattigdomen är ett tillstånd, det slutliga tillståndet i fattigdomsspiralen.
Fattigdomsspiralen
Nedan beskrivs tre modeller av fattigdomsspiralen, hämtade från Micheli. De
grafiska bilderna är hämtade från Micheli (1996).
Bild I
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Bild I visar en livsbana som utvecklas till kronisk fattigdom. Den lodräta axeln
visar graden av välbefinnande/behovet av hjälp. Den horisontella axeln visar de
resurser som personen har/inte har kvar.
Det finns både inre och yttre resurser som kan vara positiva eller negativa. Med
positiva inre resurser avses bland annat gott självförtroende, psykisk styrka, goda
kunskaper, social kompetens och att inte vara beroende av droger eller alkohol.
Positiva yttre resurser är till exempel ett fungerande nätverk, god ekonomi, att
vara skuldfri och att ha tillgång till samhällets resurser. Negativa resurser är
motsatsen till detta.
Vid en krissituation sjunker personens välbefinnande (från O till A) och
tillgängliga resurser tas i anspråk (från A till B). När personen använt sig av de
resurser som behövts stiger hennes välbefinnande (från B till C). Tillgängliga
resurser har minskat (från A till F). Vid nästa kris som drabbar personen upprepas
detta förlopp. Det krävs då ytterligare resurser för att återfå ett välbefinnande.
Vid upprepade kriser minskar personens välbefinnande successivt jämfört med det
ursprungliga tillståndet. Förbrukningen av inre och yttre resurser och ett allt sämre
välbefinnande leder slutligen till punkt L. Det är slutet på samspelet mellan
individen och hennes omgivning.
Det är när en utsatt person möter motstridiga budskap från olika institutioner som
en kris gradvis kan leda till det slutgiltiga tillståndet L. Individens frihet har
försvunnit i brist på ett adekvat gensvar från omgivningen. Hon har inte längre
några ytterligare resurser och inga egna möjligheter till förändring. En människa
som inte längre kan påverka sitt liv reduceras till att bli ett offer för tillfälligheter
eller slumpen.
I Venedigstudien visade Micheli att människor ur olika samhällsgrupper använder
sig av olika samhälleliga resurser vid kriser och svårigheter. Etablerade och
välfungerande människor med ett fungerande nätverk i form av släkt, vänner och
arbetskamrater använder sig i första hand av detta. Om det behövs finns ett stort
utbud av krishjälp, psykologer och terapeuter.
Bild II.
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Bild II visar hur resurserna utarmas genom fattigdomsspiralen för de människor
som under normala förhållanden lever ett socialt, ekonomiskt och känslomässigt
pressat liv. De har ett svagt socialt nätverk. Vid krissituationer är deras inre och
yttre resurser i stor utsträckning redan förbrukade eller har aldrig funnits (Bild II,
det vänstra streckade fältet).
Micheli menar att det huvudsakligen är de yttre omständigheterna som gör att
dessa människor slås ut. Välfärdssamhällets resurser är inte alltid tillgängliga.
Utbudet av stödinsatser är ofta specialiserat och inte alltid anpassat till hemlösa
eller socialt utsatta människors behov (Bild II, det högra streckade fältet).
Personen når inte fram till rätt hjälpinstans utan blir ständigt bollad mellan olika
myndigheter. Ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter är ofta oklar och
individen kan uppleva att den hjälp hon får är nyckfull och ostrukturerad och hon
hamnar ständigt mellan olika stolar. Vid kriser har dessa människor således
tillgång till färre resurser än vad andra människor har.
Bild III.

Bild III visar hur det kan räcka med en dramatisk händelse för att utlösa ett
förlopp genom fattigdomsspiralen. Följderna för den drabbade personen eller
familjen kan vara så svåra att deras resurser inte räcker till för att normalisera
förhållandena igen.
Individens handlingsutrymme minskar när hennes resurser förbrukas samtidigt
som ytterligare resurser inte är tillgängliga. När hon har förlorat alla sina resurser
har hon förlorat makten över sitt eget liv. När hon inte upplever någon möjlighet
att förändra sitt liv identifierar Micheli det han kallar surrogatbeteende. Det är
flyktbeteenden som individen tar till för att uthärda en svår situation. Ett exempel
är drogmissbruk. Ett annat exempel är transinstitutionell rörlighet, vilket innebär
att individen planlöst irrar runt mellan olika hjälpinstitutioner. Hon är ständigt i
behov av akut hjälp men ingen myndighet förmår hjälpa henne på något
meningsfullt sätt. Hon blir lätt frustrerad och aggressiv.
Förloppet mellan olika stadier i en fattigdomsspiral är inte bara ett resultat av yttre
påfrestningar i en utsatt människas liv. Den enskilde agerar också genom att i
processens förlopp välja ett förhållningssätt. Hur den enskilde individen gör sina
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val är en komplicerad fråga. Generellt gäller dock att de val som utsatta
människor gör i svåra krissituationer skiljer sig från de rationella val som
människor gör i andra situationer. En vanlig mekanism, enligt Micheli, är att
människan under utslagningsprocessens gång förändras från att vara en aktivt och
rationellt handlande person till en person som anpassar sig till omgivningens olika
krav och blir ett offer. Personen förvandlas från ett jag till ett mig. En annan
förändring är att individens tålamod blir sämre genom att livsperspektivet blir
kortare.
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5. KRISTEORI
Många hemlösa vittnar om kriser och traumatiska upplevelser i sina liv. Förlusten
av bostaden har varit en kris som i sig har skapat nya trauman. För att förstå vägen
till hemlöshet är det därför viktigt att förstå krisens betydelse i
utslagningsprocessen. I detta avsnitt ges en kort sammanfattning av kristeorin.
Psykisk kris
Man kan sägas befinna sig i ett psykiskt kristillstånd då man råkat in i en sådan
livssituation att ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är
tillräckliga för att man ska förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen
(Cullberg, 2003, sid. 19).
Vilken betydelsen det inträffade får för den drabbade beror på vilken livssituation
hon för tillfället befinner sig i och vilka sociala förutsättningar hon har i form av
familj eller stödjande nätverk. Det beror också på den utlösande krisens art och på
vad personen har varit med om tidigare i sitt liv.
Livskris
Krisen kan vara en livskris, det vill säga en händelse som ingår i människans
normala livscykel. Varje psykologiskt och socialt betingat utvecklingssteg, från
det man är barn tills man åldras, är ett kritiskt skede och innebär en utmaning för
den enskilde.
Cullberg beskriver människans olika kritiska utvecklingsperioder och vad som
händer när lösningen på utvecklingskrisen är positiv eller negativ. Det är viktigt
att vi i varje utvecklingssteg på ett bra sätt kan gå igenom och lösa de problem
som är karaktäristiska för just den utvecklingsperioden. I annat fall kan den olösta
krisen aktualiseras senare i livet (a.a.).
Traumatisk kris
En traumatisk kris utlöses av en plötslig, oväntad och ofta dramatisk händelse. Ett
trauma är det som utlöser en kris. Det är en reaktion på en yttre händelse som är
av den arten eller graden att individens fysiska existens, sociala identitet och
trygghet eller basala tillfredsställelsemöjligheter i tillvaron hotas (a.a., sid.120).
De värden som kan förloras är - förutom livet självt - mat och dryck, värme och
trygghet och närstående genom skilsmässa eller dödsfall. Det kan också vara att
utsättas för skamsituationer eller att förlora sin sociala identitet genom att bli
uppsagd från arbete eller bostad. Att utsättas för våld och kränkningar eller att
drabbas av katastrofer kan också utlösa en traumatisk kris.
Styrkan på en kris varierar. En lindigare kris klarar individen av på egen hand
eller med hjälp av närstående medan en starkare form av en psykisk kris kräver att
personen måste använda sig av alla sina inre och yttre resurser. En ännu starkare
kris kan orsaka psykiska störningar (Cullberg, 2003).
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Den traumatiska krisens förlopp delas in i fyra olika faser: chockfasen,
reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen (a.a.).
- I chockfasen är situationen kaotisk och den drabbade har svårt att koncentrera
sig. Efteråt har personen svårt att minnas vad som hänt och vad som sagts.
- I reaktionsfasen tvingas den drabbade förstå vad som hänt eller vad som
kommer att hända och att finna mening i den kaotiska situationen.
- I bearbetningsfasen har den drabbade kommit över det akuta skedet och börjar
kunna vända sig mot framtiden.
- I nyorienteringsfasen kan den drabbade leva vidare med den traumatiska
händelsen som ett ärr. Traumat har bearbetats och den skadade självkänslan har
återupprättats (a.a.)
Behandling av psykiska trauman
Herman (1998) betonar vikten av att ställa rätt diagnos på ett psykiskt trauma. Det
kan annars inte behandlas på ett riktigt sätt.
Det mest centrala i ett psykiskt trauma är att den drabbade blir maktlös och att
banden till andra klipps av. Traumatiska upplevelser är särskilt obarmhärtiga mot
dem som redan innan har problem. De som redan saknar kontroll över sina liv,
eller som förlorat samhörigheten med andra, löper större risk att utveckla
elakartade psykiska sjukdomar än andra.
Ett tillfrisknande grundar sig på att den drabbade återfår sitt självbestämmande
och makten över sitt liv. Det är endast möjligt inom en relation. Den drabbades
erfarenheter ska tas på allvar och hennes styrka uppmuntras. Man ska förhindra att
hon isoleras och motverka dominansdynamiken i bemötandet. Traumadrabbade
personer ber sällan om hjälp och är speciellt ovilliga till terapi (a.a.).
Inom socialtjänsten möter man ofta människor som har fastnat i reaktionsfasen
och som därför inte har bearbetat den traumatiska upplevelsen. De kan ha sökt
hjälp många gånger för olika problem men traumat de har varit med om har inte
uppmärksammats och de har inte fått adekvat behandling och bemötande. En låst
krisutveckling där personen har fastnat i olika symptom kräver professionell
behandling. Personen bör få möjlighet att så detaljerat som möjligt berätta vad
som hänt. För att personen ska kunna komma vidare i sin bearbetning av traumat
krävs att det som undanhålls och som är undanträngt formuleras och blir synligt
(Cullberg, 2003).
Ett bra stöd från omgivningen kan mildra effekten av en traumatisk händelse,
medan en fientlig eller negativ respons kan komplicera skadan och förvärra det
traumatiska syndromet. Efter en traumatisk händelse är den som drabbats mycket
sårbar och har dålig självkänsla. Bjurling (2003) visar i en studie att föräldrar vars
barn omhändertagits av socialtjänsten hamnade i kris. De som hade stödjande
människor omkring sig, och som fick hjälp att bearbeta krisen, kunde komma ur
den och gå vidare. För dem som inte hade något stöd förblev krisen och sorgen
obearbetad och de befann sig flera år efter separationen i chock- och
reaktionsfasen.

29

Användning av alkohol och droger kan vara ett försök att dra sig undan och hålla
ifrån sig påträngande minnesbilder från ett trauma. Genom missbruk kan den
drabbade skjuta upp bearbetningen och riskerar att fastna i chockfasen och
reaktionsfasen (Cullberg, 2003).
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6. INTERVJUPERSONERNA
I detta avsnitt ges en kort presentation av de nio intervjuade. Från början
intervjuades tio personer. En av dem ville inte delta i studien efter den första
intervjun och ingår inte i redovisningen. Sju av personerna träffade jag två gånger,
de övriga två (Steve och Kerstin) endast en gång.
ANNA 40 år. Uppvuxen i en stockholmsförort med många sociala problem. Tre
barn, en tonåring bor med pappa, två små barn familjehemsplacerade varav ett
sedan födelsen. Har arbetat sporadiskt inom vården. Tidigt i kontakt med alkohol
och narkotika, började själv missbruka i tidiga tonåren. Vid andra intervjutillfället
på behandlingshem för Metadoninställning2 . Vräkt två gånger på grund av
störande beteende, senast sommaren 2003.
INGRID 50 år. Uppvuxen på landet med föräldrar och som nummer fem av nio
syskon Änka två gånger, vuxen son och barnbarn. Lever med man som också är
bostadslös. Utbildad inom vården. Arbetslös. Ingen egen bostad efter den senaste
makens död, bostadslös sedan två år. Bott i tält och husvagn.
JOHAN 60 år. Uppvuxen med ensamstående mamma och tio syskon i södra
Sverige. Levt med sambo, radhus och arbete. Vuxna barn utan kontakt. Frånskild
sedan 40-årsåldern. Stora skulder. Blivit vräkt två gånger på grund av hyresskuld.
KERSTIN 55 år. Ekonomiskt svår uppväxt på liten gård i Norrland med
ensamstående mamma och syskon. Misshandlad som barn. Ingen egen familj.
Institution sedan 16 års ålder, narkotikaberoende sedan hon var 20 år. Grovt hotad
och misshandlad av män. Psykotisk flera gånger. Suttit i fängelse flera gånger.
Vräkt sista gången 2003 efter klagomål från grannar.
LASSE 50 år. Uppvuxen i ett litet samhälle. Ingen egen familj. Oavslutade
högskolestudie. Har arbetat med data, nu förtidspensionerad. Inga missbruk själv
eller i familjen. Har varit tvångsintagen på psykiatrisk klinik. Vräkt 1999 formellt
på grund av hyresskuld men också för att han ansågs störande.
MIA 50 år. Uppvuxen i stockholmsförort med ensamstående mamma och tre
halvsyskon. Fadern alkoholmissbrukare, själv alkoholiserad sedan tonåren. Lever
med en man som också är bostadslös. Tioårigt barn bor hos sin pappa. Har arbetat
sporadiskt inom vården. Förtidspensionerad. Vräkt 2003 på grund av klagomål
från grannar. Betalningsanmärkningar hos kronofogden.
STEVE 45 år. Okänd uppväxt. Frånskild, vuxna barn. Arbetat som musiker.
Rullstolsburen efter flera ryggoperationer med komplikationer. Långvarigt
narkotikamissbruk. Förlorade sin bostad i samband med sjukhusvistelse för många
år sedan.

2

Metadon är ett medicinskt ersättningspreparat för heroin.
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STIG 75 år. Uppvuxen i småstad i välfungerande arbetarfamilj med tre syskon.
Tidigare sambo död i olycka. Började tidigt arbeta inom restaurangbranschen och
har sysslat med det hela livet. Nu pensionerad. Har druckit mycket alkohol, men
inte alkoholiserad. Vräkt flera gånger.
TORSTEN 50 år. Uppvuxen i stockholmsförort. Missbruk i ursprungsfamiljen.
Ensamstående sedan sambo avled. Småkriminalitet och hasch från 12 års ålder,
grövre missbruk, kriminalitet och flera fängelsevistelser sedan dess. Väntar på
Metadonbehandling. Vräkt senast 1999 på grund av störande beteende.
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7. LIVET INNAN HEMLÖSHETEN
I detta kapitel presenteras de intervjuades berättelser om sina liv fram till
hemlösheten. Jag har frågat personerna om de sociala och ekonomiska
förhållandena som de vuxit upp under. Jag har också frågat dem om deras egen
utbildning och yrkeserfarenhet och på vilket sätt de har försörjt sig under åren.
Kunskaper om personernas uppväxtförhållanden är viktig för att förstå vilka
sociala och materiella resurser de har med sig för att möta problem senare i livet.
Det är också viktigt för att man ska kunna förstå vilken bild individen har av sig
själv i samhället och vilken tilltro hon har till institutioner och myndigheter. Det
handlar också om vilka kunskaper personerna har, om de fått lära sig vilka
rättigheter och skyldigheter de har och vart de kan vända sig vid svårigheter i
livet.
Relationen mellan föräldrarna och mellan barnen och föräldrarna är viktig under
uppväxtåren. Det är i relationen till föräldrarna och den närmaste familjen som
man skapar sin identitet och blir en person (Cullberg, 2003). Jag har frågat
intervjupersonerna vilka känslomässiga förhållandena de har vuxit upp under.
Fanns det positiva känslor mellan föräldrarna och mellan föräldrarna och barnen
eller har det funnits svåra konflikter? Förekom det missbruk eller våld i
familjerna?
Till de relationsmässiga förhållandena räknar jag också förhållandena till kamrater
och till samhället i stort.
7.1 Uppväxtförhållanden
I redovisningen delas intervjupersonerna in i dem som hade gynnsamma
respektive ogynnsamma uppväxtförhållanden. Indelningen bygger på den
indelning av intervjupersoner som Kristiansen (2000) gör i sin avhandling Fri
från narkotika. Klassificeringen bygger på värderingar av de intervjuades
uppväxtvillkor, i synnerhet på hur de beskriver sina familjeförhållanden.
Steve berättade inget om sin uppväxt och finns därför inte med i de redovisningar
som berör uppväxten.
Socialt gynnsam uppväxt
De tre personer vars uppväxt jag bedömt som socialt gynnsam berättar om ett
familjeliv utan missbruk, våld eller svåra psykiska problem och som dominerats
av emotionell och social stabilitet. Det betyder inte att allt varit problemfritt, men
de hade en bra uppväxt. De växte upp på mindre orter ute i landet, i samhällen
utan speciella sociala problem. En eller båda föräldrarna arbetade och försörjde
familjen. Den känslomässiga stämningen i dessa familjer beskrivs som bra.
Ingrid och Johan växte upp i stora familjer med nio respektive tio barn, Ingrid
som nummer fem och Johan som nummer åtta. Det var slitsamt för föräldrarna
och de äldre barnen fick ta hand om och fostra de yngre. Det var ekonomiskt kärvt
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och barnen fick börja arbeta direkt efter skolan för att bidra till försörjningen. Stig
beskriver en uppväxt i en aktiv och politiskt engagerad familj där föräldrarna hade
en fast förankring i arbetarrörelsen.
Socialt ogynnsam uppväxt
Fem personer, Anna, Kerstin, Lasse, Mia och Torsten, beskriver sin uppväxt som
socialt ogynnsam. De berättar om sin uppväxt i familjer präglade av föräldrarnas
missbruk eller psykiska problem, djupgående konflikter mellan föräldrarna eller
våld i familjen.
Tre av dem beskriver någon av föräldrarna som alkoholister och två har syskon
som har missbruksproblem.
Anna växte upp i en Stockholmsförort med många sociala problem. Hennes
föräldrar drack och bråkade mycket och skildes så småningom. Istället för
föräldrarna tog Annas äldre bror och hans kamrater hand om Anna och såg till att
hon hade det bra. Dessa ungdomar använde droger. Hon beskriver dem som
”brorsor” och ”morsor” och säger att de var snälla och de enda som brydde sig om
henne och skyddade henne. De var hennes trygghet, som fanns till hands när
föräldrar och samhället inte fanns och tog vid, säger hon. I dag är nästan alla av
dem döda.
Anna tycker att hon hade det bra. Så här säger hon om åren då hon var tolv–
tretton år:
Jag hade jätteroligt, det fanns pengar, det fanns öl, det fanns allt. Skötte mig nog
bättre än dom flesta ungdomar, var mer skyddad. Behövde inte ligga dyngrak i en
buske, som andra kanske gjorde när dom krökade.

Anna fortsätter:
Att röka brass och dricka öl när man är tolv–tretton år är ingenting, det gick ju an
jämfört med idag då det är mycket värre.

Droger och missbruk har aldrig varit något ovanligt eller konstigt i Annas liv. Hon
uppfattar sig själv som normal och beskriver sig själv som skötsam. Med det
menar hon att hon som heroinist lever ett lugnt liv och inte stör någon.
Hon säger:
Dom flesta människor har alltid behövt ta något. Missbruket ligger alltid nära inpå,
det finns runtomkring, väldigt nära, i varannan port liksom. Alla röker brass, tar
lyckopiller, drogar eller åtminstone dricker öl varje dag, precis som Svensson gör.

Anna känner inte någon som inte använder droger. Hon beskriver sin pojkväns
familj som skötsam fast hon i ett annat sammanhang i intervjun berättat att det i
den familjen förekommit både droger, osämja, klagomål från grannar och
skottlossning.
Mia, som själv kallar sig alkoholist, har alltid levt med alkoholmissbrukare
omkring sig. Hon har lärt sig på en Minnesotabehandling att alkoholmissbruk kan
vara ärftligt. Hennes pappa var alkoholist och dog innan Mia börjat skolan.
Modern hade själv inga alkoholproblem men var medberoende, det vill säga hon
var gift med olika män som alla hade alkoholproblem.
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Modern arbetade mycket och Mia fick tidigt klara sig själv. Hon beskriver sig
själv som nonchalant, kaxig och tuff och helt utan respekt för föräldrar och lärare.
Hon gjorde som hon ville och var en slags ledare i skolan som killarna hade
respekt för. Fast egentligen var hon väldigt liten och svag och rädd med ett tjockt
skal. Hon säger att det var något hon saknade, hon skulle ha behövt mer stöd,
kanske en pappa som såg till att det var ordning och reda. Hon skulle behövt ha
och fått mer respekt, säger hon.
Torsten växte upp i en Stockholmsförort. Båda föräldrarna arbetade under hans
uppväxt, båda drack och fadern blev väl alkoholist. Ett syskon blev narkoman, två
syskon har inga missbruksproblem. Torsten rörde sig tidigt bland människor som
drogade, alkohol och droger fanns runt omkring honom. Han umgicks med äldre
drogmissbrukande ungdomar som accepterade honom för att han hade mycket
pengar. De tog hand om honom, men det var i en tuff miljö, i ”kvartar” bland
annat.
Två personer berättade om våld i familjen, mellan föräldrarna eller mellan någon
av föräldrarna och barnen. En av dem är Lasse. När jag ber honom berätta om sin
uppväxt säger han:
Mycket, mycket tuff uppväxt på många olika sätt, jag pratar inte gärna om det för det
är så jobbigt, det ligger bakom.

Lasse vill inte prata om vad det var som var svårt i hans uppväxt. Han berättar
dock om föräldrarnas ständiga gräl - ett djävla skyttegravskrig.
Han beskriver modern som väldigt neurotisk och säger att hon fick hysteriska
utbrott. Hon var en oförstående mamma som inte kunde se ett barns behov. Hon
såg inte hur Lasse mobbades under flera år.
Lasse berättar inget om att han själv blev slagen av föräldrarna men han berättar
om hur modern slog ett syskon med mattpiska.
Lasses mamma var hemmafru. Hans pappa började som springpojke och arbetade
sig sedan upp till försäljningschef på ett mindre företag. Lasse beskriver pappan
som en rättskaffens man, mycket plikttorgen, en perfekt arbetskamrat och en
perfekt son som tog hand om sina gamla föräldrar. Han klarade dock inte av att ha
en bra relation till sin fru och sina barn. Familjen bodde i en mindre stad där den
sociala kontrollen var stor och familjens sociala umgänge begränsat. Modern var
väldigt rädd för vad folk tyckte och tänkte och noga med att familjen skulle
uppföra sig på rätt sätt så att de skulle bli socialt accepterade.
Dom /föräldrarna/ hade alltså mycket sociala underlägsenhetskänslor och mycket
mindrevärdeskänslor och det smittade ju av sig på den lille pojken för man märker ju
sådant. Och då får man ju då alltså en sorts främlingskap väldigt tidigt. Så mycket
dålig självkänsla och dåligt självförtroende som kommer ut av det.

När han blev äldre bröt han med hela sin familj under tio år för att komma ifrån
dem och bli självständig. Han hade mycket skuldkänslor för det.
Kerstin fick som barn mycket stryk av sin mamma. Hon rymde, bland annat till
sin pappa, som bodde på annan ort, och hon blev skickad till anstalt i
sextonårsåldern:
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… barnavårdsnämnden skickade mig till en anstalt och jag visste inte att det var en
anstalt. Herre Gud, jag var den oskuldsfullaste flicka som fanns, det var bara det att
jag blev så slagen hemma.

Kerstin växte upp med sin mamma som ensam drev ett jordbruk och tog hand om
flera barn. Det var ett slitsamt och ekonomiskt hårt liv, och modern slet hårt:
Ja, men mamma hade det jobbigt, hon drev ett jordbruk, småbruken höll sig inte, det
var tufft för henne, jag vet det, jag kommer ihåg det. Och så när vi fick dra ut korna
på våren och dom knappt kunde stå på benen. En vinter minns jag hur förtvivlad hon
var, och jag minns att hon slet som ett djur. Sen när hästfan inte, när vi inte hade
någon häst, då lassade hon sten på plogen och drog den själv för att jämna över där
vi hade sått.

Trots att flera av de intervjuade som växte upp under socialt ogynnsamma
förhållanden har erfarenhet av våld och missbruk har det funnits sådant som varit
bra i deras uppväxt. Kerstin tycker att hon hade en bra uppväxt trots att hon fick
så mycket stryk av sin mamma. Lasse berättar på ett förmildrande sätt att
mamman slog syskonen med mattpiska och menar att hon inte gjorde dem illa
medvetet. Hon gjorde det för att hon inte räckte till helt enkelt, hon var rädd för
vad folk skulle tycka när barnen inte uppförde sig som man skulle och hon visste
inte hur hon skulle bete sig.
Flera har också beskrivit att det funnits en värme i familjen och/eller viktiga
personer i familjen eller i den närmaste släkten som har betytt mycket. För
Torsten, som blev omhändertagen av socialtjänsten när han var barn, var pappan
ett stöd. Gentemot socialtjänsten hade pappan dock inget att säga till om när
Torsten blev omhändertagen enligt dåvarande barnavårdslagen.
7.2 Utbildning, arbete och ekonomi
De tre intervjupersoner som växte upp under gynnsamma förhållanden har haft
fast arbete under lång tid. En av dem har en yrkesutbildning. Det är Ingrid, som i
vuxen ålder har utbildat sig till mentalskötare. Fram tills hon blev bostadslös för
två år sedan har hon alltid försörjt sig själv. Ingrid vill ha ett jobb och söker aktivt.
Johan har under en stor del av sitt liv försörjt sig genom arbete på SJ. När han för
många år sedan vann en större summa pengar slutade han på SJ och gav sig under
ett par år ut i Europa, spelade bort pengarna han vunnit och lånade mer pengar
som han också spelade bort. Efter det, och nu med stora skulder, har han försörjt
sig med tillfälliga arbeten. Johan söker arbete men det är ont om jobb, så han är
arbetslös och beroende av socialtjänsten. Johan vill istället ha pension men anses
för ung och frisk för detta.
Stig har haft arbete ända sedan han slutade skolan och fram tills han gick i
pension.
Av de personer som beskrivit sin uppväxt som socialt ogynnsam är det endast
Lasse som har studerat och haft ett fast arbete under en längre tid. Han tog
studenten, studerade på universitetet men slutade innan examen. Lasse arbetade
flera år på en kommunal arbetsplats. Han tyckte att det gick bra och att han fick
ett bra självförtroende där. När det blev omorganisation och han skulle
omplaceras blev det problem. Han blev uppsagd och tillvaron började rasa för
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honom. Han blev sjukskriven och fick sedan socialbidrag. Idag har Lasse
sjukpension.
Ingen av de övriga intervjupersonerna har någon avslutad yrkesutbildning eller
har haft något fast arbete någon längre tid. Flera har haft skolproblem redan på
lågstadiet och har skolkat mycket under mellan- och högstadiet. Några har gått i
obs-klass, en har berättat om kraftig mobbing under hela låg- och mellanstadiet.
För Anna var skolan ett misslyckande. Hon skolkade mycket och slutade med
dåliga betyg och bristfälliga kunskaper. Hon kände sig utanför redan på lekis då
hon kände sig ensam och osedd utan att lärarna ens brydde sig. Anna arbetade i
tjugoårsåldern en kort tid inom vården. Hon har under långa tider haft
socialbidrag eller varit sjukskriven. Anna lever idag på socialbidrag.
Kerstin, som gått sju år i skolan vill studera och har gått på flera folkhögskolor.
Hon säger:
Jag har ju bara haft med sådana människor att göra inom den dåliga vården och
andra missbrukare i många år, så när jag träffar vanliga människor då är jag ju i
underläge totalt. Det är därför jag började plugga för några år sedan för att komma i
kontakt med vanliga människor och det sket ju sig då jag förlorade en lägenhet och
inte kunde gå vidare. Då kan man ju undra vad en sån som mig ska med studier till,
men jag tycker det är fascinerande, jag har bara sjuårig folkskola. Jag tycker det är
kul att träffa andra människor alltså. Jag läste på komvux, läste samhällskunskap och
det var där jag kolliderade med läraren för att han sa att alla människor hade lika
rätt i samhället, vilket inte alls stämmer, tyvärr kolliderade jag med honom.

Kerstin har tidvis haft socialbidrag. När hon inte velat ha med socialtjänsten att
göra har hon försörjt sig genom prostitution. Nu har hon pension, när den inte
räcker prostituerar hon sig.
Mia har arbetat inom vården i sju år under en period då hon inte drack något. Mia
har fått socialbidrag i ca femton år. Hon har nu pension.
Torsten har gått sex år i skolan men missade mycket under den tiden. Det har han
delvis tagit igen när han studerat när han suttit i fängelse. Torsten har
huvudsakligen försörjt sig på inbrott och tiggeri. Nuförtiden är det dock svårt att
försörja sig på inbrott eftersom det finns effektiva larm överallt. Under en
tioårsperiod, när han gick på Metadon, arbetade han och påbörjade en utbildning
till trädgårdsarbetare. Torsten har aldrig sökt socialbidrag till sin försörjning.
Steve jobbade som musiker i många år. Vid en olycka skadade han sig och blev
rullstolsburen efter flera operationer och långa sjukhusvistelser. På grund av
skadan och sitt narkotikamissbruk kunde han inte fortsätta som musiker.
7.3 Förhållandet till socialtjänsten
Personer med drogproblem
De intervjupersoner som har drogproblem har tidigt haft kontakt med
socialtjänsten.
Anna säger att hon alltid haft problem med socialtjänsten på något sätt. Hon hade
redan under skoltiden kontakt med den. Det ledde inte till något annat än att de
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satt och pratade. Som vuxen har Anna haft kontakt med socialtjänsten när hon
varit på behandlingshem. Hon har fått socialbidrag under många år när hon inte
varit sjukskriven. Annas minderåriga barn är omhändertagna för samhällsvård.
Även Mia hade i skolåldern kontakt med socialtjänsten. De pratade men det ledde
inte till någon insats.
Mia har under åren haft mycket kontakt med socialtjänsten. De har hjälpt henne
att byta bostad, de har betalat flera olika behandlingar för hennes
alkoholmissbruk, bland annat fem eller sex Minnesotabehandlingar. Hon har fått
socialbidrag i femton år.
Torstens kontakt med socialtjänsten började med att han som åttaåring drack sig
berusad. Han kom till en barnpsykiatrisk klinik. Om det berättar han:
Ja, det var en massa proppar, man förklarade ingenting. Det var sån där EEG och
EKG och alla såna där grejer, dom skulle kolla om det blivit någon neurologisk
skada. Jag var ensam och ingenting förklarade dom, berättade ingenting vet du. Så
man var ju lite rädd, väldigt rädd var man. Så klädde dom av en naken och så la dom
en på sån där kall galon, alldeles iskall, så satt dom proppar och grejer i huvudet.
Jag fattade ingenting av det där. Vet inte hur lång tid det var, upplevde det som hur
lång tid som helst vet du.

Han omhändertogs enligt dåvarande barnavårdslagen och blev hämtad av polis till
olika institutioner flera gånger.
Torsten har under åren som narkoman haft sporadisk kontakt med socialtjänsten.
Han tycker inte han har haft något utbyte av den. När han velat sluta med
missbruket och komma till behandlingshem har han varit tvungen att ha kontakt
med den.
Torsten berättar om två socialsekreterare som han träffat under åren och som han
tyckt var bra. De var bra för de lyssnade mest och pratade inte så mycket själva,
säger han.
I tonåren skickades Kerstin till en anstalt av barnavårdsnämnden.
Kerstin har ett konfliktfyllt förhållande till socialtjänsten. Hon har varit avstängd
för att hon misshandlat en socialsekreterare. Hon vet inte vad hon har rätt till från
socialtjänsten, men hon tycker inte att hon har fått det som hon har behövt,
exempelvis bidrag till tandläkarbesök när hon hade problem med sin protes.
Kerstin tycker att socialsekreterarna ska bestämma för mycket över henne och att
de inte bryr sig om vad hon vill. När hon har velat känna sig fri från socialtjänsten
har hon försörjt sig som prostituerad.
Kerstin berättar om några socialarbetare som har hjälpt henne mycket. Det är
socialarbetare från uppsökargrupper som bland annat har hjälpt henne med
kontakter med socialtjänsten och hyresvärdar.
Bistånd till försörjning
Fyra personer, Anna, Torsten, Johan och Ingrid, har idag regelbunden kontakt
med socialtjänsten för ekonomiskt bistånd till försörjning, boende på härbärge
eller för att bo på behandlingshem. Ytterligare tre, Mia, Lasse och Kerstin, har
pension men behöver ibland socialbidrag till logi eftersom de saknar bostad. Stig
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får hjälp av socialtjänsten att planera sin ekonomi. Han har begärt att pensionen
skickas till socialtjänsten som ser till att hans räkningar betalas. De betalar sedan
ut det som finns kvar till Stig. Steve var innan han avled helt beroende av
socialbidrag till uppehälle och logi.
Flera av dem som har socialbidrag har levt på det under långa tider. Mia har helt
eller delvis levt på socialbidrag från det hon var 22 år tills hon fick pension 36 år
gammal. Även sedan hon fått pension har hon fått socialbidrag bland annat till
behandling, hyresskuld och boende.
Utan kontakt med socialtjänsten
Av de nio intervjupersonerna är det sex som under kortare eller längre tid vägrat
att underkasta sig socialtjänstens regler, krav och kontroll. De har till exempel valt
att säga nej till att sova på härbärge, eftersom de upplevt härbärget som både
kränkande och skadligt för dem i den situation de befunnit sig i.
När Torsten och Kerstin inte har velat vara beroende av socialtjänsten för sitt
uppehälle har de ordnat pengar på annat sätt, genom kriminalitet respektive
prostitution.
Ingrid valde att sova i tält under nästan två år framför att sova på ett härbärge där
hon inte ansåg att hon passade in.
Stig berättar att han alltid haft arbete och försörjt sig själv fram till
pensioneringen. Trots att han har arbetat har han ibland då han saknat bostad
behövt bistånd från socialtjänsten för att kunna bo på härbärge.
Johan undvek att i tid söka ekonomisk hjälp när han blivit arbetslös. Det ledde till
att han vräktes från sin bostad. Han försökte sedan i det längsta undvika
natthärbärgen. Efter att ha vandrat ute under flera höstnätter, tvingades han ändå
att söka sig till ett härbärge, dock efter att först ha berusat sig.
Även Steve vägrade att underkasta sig de regler som finns för att sova på
härbärgen. Det ledde till att han i perioder var avstängd från samtliga härbärgen
och tvingades tillbringa nätterna utomhus. Steve talar mycket om hur illa han
tycker att han har blivit behandlad av socialtjänsten. Han fick inte själv välja
vilket socialdistrikt eller vilken socialsekreterare han skulle gå till. Under flera år
drev han vad han kallar en krigföring mot det socialdistrikt han tvingades till. Han
beskriver också hur han blev av med sin lägenhet när han låg på sjukhus och
socialtjänsten missade att betala hyran.
Även några av de andra intervjupersonerna berättar att de inte fått gå till den
socialsekreterare eller kommun som de velat på grund av socialtjänstens regler.
Kerstin har under en period varit avstängd från socialtjänsten för att hon
misshandlat två socialsekreterare.
Barnplaceringar
Mia och Anna, vars barn är familjehemsplacerade, tycker inte att de fått det stöd
och den hjälp de velat ha tillsammans med sina barn, som istället placerades. De
uppfattar att socialtjänsten ”ville åt dem”, att de tog barnen fast det inte fanns
tillräckliga skäl, att besluten grundade sig på rykten och att det fanns många
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familjer som misskötte sina barn mycket mer men som ändå fick behålla dem.
Ingen av dem tycker heller att de har fått någon hjälp i samband med att barnen
flyttades eller efteråt. Mia säger att när hon var nykter i sex och ett halvt år och
ensam tog hand om sitt barn var det ingen som stöttade henne fast hon ville ha
hjälp och stöd.
Upplevelse av maktlöshet
Gemensamt för alla intervjupersoner är att de känner sig maktlösa i förhållande
till myndigheter. De tycker till exempel att socialsekreteraren alltid vill bestämma
och att hon alltid bestämmer tvärtemot vad de själva vill eller föreslår. Om man
vill bo på ett speciellt härbärge får man inte det utan måste bo på ett annat. Man
får inte bestämma själv, säger Ingrid.
7.4 Hälsa
Flera av de intervjuade har dålig tandstatus. Några har endast få tänder kvar.
Socialtjänsten har i vissa fall hjälpt till med tandsanering, men då på billigast
tänkbara sätt, vilket har varit löständer istället för tandsanering.
Anna har hepatit C. Hon har förlorat många tänder och har värk i dem som finns
kvar. Hon är rädd för tandläkare. Hon ser förlusten av sina tänder som ett hinder i
kontakten med hyresvärden och som en orsak till att hon tappat självförtroendet:
Men herre gud, man smög uppför trapporna jämt när jag kom. Det var, ja så
kände jag ju det, att tänderna, hade jag haft tänder i munnen, då hade jag
vågat gå och prata med den här gubben, /hyresvärden/ men gud, att gå och
prata med en sån gubbe du vet, och sen inte ha några tänder i munnen, det
blir som svart på vitt…
Lasse har cancer. Han känner sig utsliten till kropp och själ och behöver vila.
Lasse har varit psykotisk flera gånger.
Steve avled ungefär en månad efter den första intervjun. Han var fysiskt
nedgången och dog på sjukhus.
Torsten har HIV sedan 18 år. Hans värden är normala och han har inga
medicinska symptom på utvecklande av AIDS. Han säger dock att han märker
själv att han håller på att förändras. Bland annat har hans minne försämrats.
Torsten har varit psykotisk flera gånger.
Även Kerstin har varit psykotisk. Hon får nu medicin mot depression, lyckopiller
kallar hon det. Hon tar det när livet är för tungt, säger hon.
Kerstin har haft mycket problem med sina tänder med svår värk. Hon har nu fått
de värsta problemen åtgärdade. Kerstin har artros i sin höft och väntar på
operation. Hon har värk och har svårt att gå.
De övriga hade inga fysiska krämpor.
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7.5 Institutionsvistelse
Intervjupersonerna har stor erfarenhet av institutionsvistelse. Alla utom en har
varit utsatta för någon form av tvångsingripande enligt socialtjänstlagen, lagen om
vård av unga, 1960 års barnavårdslag, lag om psykiatrisk tvångsvård, brottsbalken
eller lag om omhändertagande av berusade personer. De har varit intagna på olika
typer av behandlingshem, sjukhus, psykiatrisk klinik, fängelse, utredningshem
med sitt barn eller i polisens ”fyllecell”. Flera har barn som är eller har varit
placerade i familjehem.
7.6 Eget missbruk
Fem av de sex intervjupersoner som vuxit upp under socialt ogynnsamma villkor
uppger att de själva har problem med droger eller alkohol. Dessa fem har liknande
erfarenheter av att i de tidiga tonåren, vissa redan i elva- tolvårsåldern, börja
dricka öl, sniffa tinner och solution, röka hasch eller ta LSD och andra droger.
Under några år utvecklade de sedan ett avancerat missbruk med tunga droger eller
alkohol. Livet kom alltmer att handla om droger och deras liv utanför
missbrukslivet blev allt mindre och för flera av dem helt obefintligt.
Torsten säger att drogen kom att bli ett sätt för honom att överleva samtidigt som
det innebar att allt annat i livet och alla relationer förstördes och han kom att stå
utanför samhället. Under studiens gång har Torsten påbörjat en
Metadonbehandling på sjukhus.
När Mia var 20 år låg hon på sjukhusets alkoholavdelning. När hon var 30 år hade
hon haft delirium, hallucinationer, spritförgiftning och bukspottsinflammation och
hon umgicks med A-lagare på parkbänkarna.
Kerstin kom i kontakt med droger på anstalten som hon kom till i sextonårsåldern:
Jag fastnade direkt, nästan, hade inte en chans.
Hon betraktar sig som en gammal narkotikamissbrukare. Hon använder numera
sporadiskt amfetamin ibland i kombination med lugnande piller.
Steve var under hela sitt vuxna liv beroende av droger.
Anna säger om sin uppväxt att det var ett vanligt liv. Hon uppfattar sig som
normal och trevlig och hon har empati för folk. På frågan om hon själv uppfattar
sig som narkoman, svarar hon: nej, verkligen inte, trots att hon berättar att hon
tagit droger i stort sett sedan tonåren, är beroende av heroin dagligen och att hon
blir fysiskt sjuk om hon låter bli. Hon tar bara lite heroin, det syns inte på henne,
säger hon. Hon tar det för att hon har det struligt omkring sig och tycker att saker
och ting är orättvist. Hon behöver det för att stänga av. Anna tänkte inte på
följderna när hon började, då var det bara roligt och spännande. Nu tycker hon att
hon lever avskild från samhället, men det beror inte bara på henne. Det finns en
hetsjakt på narkomaner, säger hon, som gör att de tvingas leva utanför samhället.
Även Anna har under studiens gång påbörjat en Metadonbehandling.
De tre personer som beskrivit sin uppväxt som socialt gynnsam, och en av dem
med ogynnsam uppväxt, uppger att de dricker alkohol men att de inte är beroende.
De uppfattar inte att de har problem med vare sig alkohol eller droger. Några av
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dem har blivit ”lobbade” 3 då de har varit berusade på stan. Det har berott på att de
inte haft någon bostad och ingenstans att ta vägen då det varit berusade. Stig
säger:
Jag vidhåller då att jag inte haft mer än 10 – 15 lobbar och dom har ju hänt när man
inte haft någon bostad. Därför att är man på fyllan då blir det ofta så att man går och
4
lägger sig på en parkbänk och då kommer snuten och kör en till tillnyktringen . Men
har du en bostad då går du hem och lägger dig i din säng.

Johan anser inte att han har några problem med alkohol. Han dricker öl ibland
tillsammans med andra hemlösa, några andra människor känner han knappast
längre. Han säger att när man bor på härbärge måste man vara ute hela dagarna, i
tolv timmar i sträck, utan att ha någonstans att ta vägen, och då kan det underlätta
att dricka lite öl, tiden går lite fortare då. Om han skulle leva under normala
förhållanden och ha en egen bostad skulle han inte behöva dricka något.
Johan säger att hans problem är att hans socialsekreterare tycker att han har
alkoholproblem. Hon kräver att han ska gå på behandling för att han ska få bo på
härbärge. Därför går han nu på en dagbehandling för människor med
alkoholproblem, fast han själv inte tycker att han har några sådana problem.
7.7 Egen familj
Av de nio intervjuade är fem ensamstående. Fyra levde vid intervjuerna i en fast
relation. Sex av de intervjuade har barn.
Kerstin har inte någon partner, inga barn och ingen kontakt med någon nära
släkting. Hennes syster hittades nyligen död i sin bostad. Hon hade legat död i
flera veckor när hon hittades.
Lasse lever ensam. Han har inga barn och han har ingen kontakt med några
släktingar. Han har drömmar om att leva i ett förhållande med en kvinna men han
inser att han är för gammal för att skaffa barn. Han tänker sig att han kan hitta en
kvinna som redan har barn.
Torsten och Stig lever ensamma. De har båda förlorat sin partner genom plötsligt
dödsfall. Torsten har ett barn som är bortadopterat och som han aldrig har träffat.
Han fick veta att han hade ett barn flera år efter det att barnet var fött.
Johan lever ensam men har tidigare levt i ett stabilt förhållande i 15 år. Han har
två barn som han aldrig har levt tillsammans med. Ett av barnet fick han veta att
han var far till flera år efter att barnet var fött.
Mia är förlovad. Hon har ett barn som bodde tillsammans med henne tills det
började skolan. Då hämtade socialjouren barnet, som sedan dess bott hos sin
pappa. Mia träffar regelbundet sitt barn. För Mia är det ett problem att hon inte
har någon bostad och därmed ingenstans dit hon kan ta sitt barn.
Ingrid lever i en fast relation med en man. Hon har tidigare förlorat två män
genom dödsfall. Hennes första man dog i en olycka då deras gemensamma barn

3
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Omhändertagna enligt Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer §1.
Den avdelning på sjukhusets akutavdelning där patienter får nyktra till.
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var nyfött. Barnet har levt med Ingrid under hela uppväxten. Ingrid har nu också
barnbarn som hon har regelbunden kontakt med.
Ingrids andra man dog efter en kort tids sjukdom. De hade då levt tillsammans i
elva år. De hade arbete båda två, god ekonomi, stor villa, många gemensamma
intressen och ett socialt umgänge.
Steve hade hållit ihop med en kvinna i många år. De kunde inte leva tillsammans
eftersom Steve saknade egen bostad och han inte ville bli beroende av henne och
bo hos henne. De har barn tillsammans men Steve kunde inte träffa dem eftersom
han inte hade någonstans där han kunde ta emot dem.
Anna har en pojkvän sedan många år. Han är snäll och har hjälpt henne när hon
haft det svårt.
Anna har tre barn. Ett barn har vuxit upp med sin pappa. Ett barn bestämde hon
redan före förlossningen att hon skulle lämna till fosterhem. Hon förstod att barnet
skulle få det bättre där eftersom hon inte skulle klara av att bli en bra mamma.
Hon minns inte exakt hur länge sedan det är. Ett barn omhändertogs enligt LVU 5 .
Inte heller det vet hon exakt när det hände.
7.8 Trauman
Samtliga intervjupersoner beskriver det som hände i samband med att de förlorade
sin bostad som ett trauma.
Alla berättar också om andra svåra traumatiska händelser i sina liv. Många har
minnen som de inte vill prata om:
Jag var tvungen att stänga av allt alltså.
Jag grät alltså, jag kan säga att jag satt inne och grät i ett och ett halvt år när det
hände, det är ju flera år sen nu, jag bara grät och grät varje dag så jag var tvungen
att slå i mig en massa knark, jag var tvungen, till slut stängdes man av mer och mer
så man kan ju, om man lär sig, bygga upp ett skal liksom
Jag vill inte gå in för mycket på det, vill inte att man river ner för mycket, det är för
plågsamt.
Nej, jag minns inte, jag har ju lagt locket på där, vet du.

Av Annas tre barn är två familjehemsplacerade. Ett barn lämnade hon när det var
nyfött. Anna minns inte riktigt hur länge sedan detta är, hon har velat glömma det.
Det andra barnet omhändertogs för flera år sedan, Anna minns inte heller hur
länge sedan det är. Hon har inte träffat något av barnen sedan de omhändertogs.
Hon tror att hon förlorat vårdnaden om dem, men hon vet inte riktigt. Efter dessa
separationer flydde Anna in i missbruk. Hon säger att hon har varit så ledsen i så
många år och att hon varit tvungen att stänga av, att bygga upp ett skal för annars
skulle hon ha gått under. Hon vill inte gå under, hon vill inte dö, hon vill leva.
Kerstin vill inte berätta om tiden hon satt på anstalt från det hon var 16 år
gammal.
Jag vill komma bort från den tiden. Jag förtränger den.

5

Lagen om vård av unga
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Hon har också lagt locket på för alla de år som hon har missbrukat droger. Hon
berättar dock om hur hon för 20 år sedan blev misshandlad och inblandad i en
polisutredning:
/…./ jag var så djävla rädd, så sjuk, jag hade sån ångest, /…./ jag var ju sjuk, jag
gick ju in i psykosen, det var bara rädsla, ångest, rädsla, ångest hela förbannade
tiden. Hade jag inte haft den där lilla killen boende hos mig hade jag tagit livet av
mig, jag försökte, men dom grep mig.

Kerstin berättar om flera traumatiska händelser i sitt liv. Hon har blivit svårt
misshandlad. En gång blev hon slagen med en hammare i huvudet och var nära att
dö. Hon har blivit beskjuten, varit psykotisk och prostituerad och umgåtts i
kriminella gäng. Hela den här tiden säger hon att hon vill förtränga.
Lasse berättar inte om några konkreta traumatiska händelser men han berättar om
en svår uppväxt, en psykiskt sjuk mamma och att han blev mobbad som barn. Han
berättar också om hur han har känt sig förföljd och utsatt som vuxen och att han
varit psykotisk och tvångsomhändertagen vid flera tillfällen.
Mia förlorade plötsligt sin mamma när hon var 18 år. Hon hamnade i en svår kris
som hon aldrig har bearbetat eller kommit igenom. Hon slutade arbeta och flydde
in i ett våldsamt alkoholmissbruk. Det var då jag tappade greppet, säger Mia.
Mia har förlorat vårdnaden om sitt barn efter en vårdnadsutredning.
Steve förlorade förmågan att gå och blev rullstolsburen efter flera operationer i
ryggen.
Torsten säger att han började spåra ur efter att tre nära personer hade dött inom
en period på ett och ett halvt år. Hans bror dog efter en utdragen och mycket
plågsam sjukdom som Torsten följde på nära håll. Hans sambo dog plötsligt i
sömnen utan förvarning. Polisen förhörde Torsten om dödsfallet och han kände
sig anklagad. Torsten försökte själv ta livet av sig men ambulanspersonalen tog
honom till sjukhus. En nära vän till honom blev sedan av misstag ihjälskjuten vid
en kriminell uppgörelse:
…det var hot och det, då åker man dit för att göra upp, två stycken. Dom går upp och
ställer sig i trappen, så ringer han på dörren och han blir insliten i lägenheten och då
skriker han där inifrån: ”Skjut! Skjut!” Och han, den där dåren vet du, han stoppar
in en sån där automathagelbössa, det är alltså sex hagelpatroner i en sån. Stoppar in
bössan genom brevlådan och så skjuter han bara utan att se vad han skjuter på. Så
skjuter han min vän då, ja ja, det är ju avsågat då, det är ju sån spridning, det slits
sönder, ett i axeln, sen det andra vet jag inte, det sliter sönder, det förblöder vad man
än tätar med, det blir ju bara ett stort hål, vet du.

Torsten var inte med vid denna händelse men blev även denna gång hämtad av
polis för att förhöras om eventuell delaktighet. Efter dessa händelser hade Torsten
kontakt med en läkare som han pratade med. Han tyckte inte att samtalen hjälpte
honom. Han har sedan inte berört dessa händelser, men han har fortfarande många
obesvarade frågor omkring dem.
Torsten har haft HIV i nästan 20 år. Han har inga symptom på AIDS men börjar
känna förändringar i kroppen. Han förstår att han inte har så många år kvar att
leva.
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Förutom Torsten har ytterligare två personer förlorat sin partner i plötsliga
dödsfall. Stigs sambo dog i en olycka på deras gemensamma arbetsplats. Ingrid
har blivit änka två gånger. Stig och Ingrid berättar om uppslitande arvstvister med
anhöriga till sina respektive partner. De lämnade båda hus och hem, gav sig ut på
resa och hamnade sedan i Stockholm, som bostadslösa.
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8. VRÄKNINGEN

8.1 Flera vräkningar
Flera av de nio intervjupersonerna har varit utan fast boende i många år. Under
den tiden har de haft många och tillfälliga bostäder. Åtta av dem har vräkts eller
på annat sätt blivit av med sin bostad flera gånger.
Vid intervjuerna berättade flera av dem inte om vräkningarna eller om hur de
blivit av med sina olika bostäder i kronologisk ordning och för mig tedde sig
några av berättelserna som röriga. När jag efteråt lyssnade på de inspelade banden
märkte jag att det ibland var oklart vilken vräkning som intervjupersonen pratade
om. Berättelserna kan således härröra från flera olika vräkningar.
8.2 Ensamma, utan kunskap
Flera intervjupersoner berättar att de saknat kunskap om vilka rättigheter de haft
och om hur de skulle bete sig i samband med vräkningen. Bristen på kunskap har
gjort att de saknat makt och självförtroende. De har inte haft något att sätta emot
hyresvärden och flera har känt sig utnyttjade och lurade. Inför förhandlingarna i
hyresnämnden har de varit ensamma mot hyresvärden och i flera fall mot grannar
som skrivit på listor för att bli av med dem. Enligt hyreslagen (JB 12 kap §§ 42,
44) ska hyresvärden underrätta socialtjänsten när en hyresgäst riskerar att bli
vräkt, oberoende av vilka skälen är. Ingen av de intervjuade uppger att de
kontaktades av socialtjänsten i samband med att de blev uppsagda eller vräkta,
även om flera av dem hade kontakt med socialtjänsten av andra skäl.
Anna säger:
Jag saknar det här med skolan, jag saknar att veta hur jag skulle kunnat gjort annat
nu när det var bråk med dom här bostäderna och hyresvärdarna och allt, jag kände
mig så liten, och jag inte hittade orden, jag bara krympte. Hade jag haft det och
kunnat uttrycka mig mera och allt, då skulle det inte ha gått så här.

Anna och hennes mamma försökte få hjälp av Hyresgästföreningen, som modern
var medlem i, men fick ingen kontakt med dem. De svarade inte på deras
meddelanden, säger Anna.
Inför Kerstins senaste vräkning 2003 var det förhandlingar i hyresnämnden. Hon
var ensam i förhandlingarna men hon hade tidigare fått hjälp av en socialarbetare
från uppsökargrupperna med att försöka förhindra uppsägningen. Det lyckades
inte och Kerstin förlorade kontraktet.
Lasse försökte också få hjälp av Hyresgästföreningen. De betraktade ärendet som
ett störningsärende och i sådana fall hjälper de inte till. De hänvisade honom till
socialtjänsten. En advokat som Lasse vände sig till tyckte att han mådde psykiskt
dåligt och hänvisade också till socialtjänsten.
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Mia var ensam i processen mot hyresvärden och de grannar som klagat på henne.
Hon kände sig underlägsen, hade inget att sätta emot och blev illa behandlad. Hon
tror att det berodde på att hon är alkoholist och att hyresvärden förmodligen visste
att hon hade blivit fråntagen sitt barn. Hon misstänker att värden ville bli av med
henne för att göra om lägenheten till bostadsrätt. Personal på behandlingshemmet,
där hon vårdades för sina alkoholproblem, försökte hjälpa henne att förhindra eller
förhala själva vräkningen, men de lyckades inte.
8.3 Vräkningsskäl
Störande beteende
Fyra personer, Anna, Kerstin, Mia och Torsten, har blivit vräkta en eller flera
gånger enbart på grund av störande beteende efter klagomål från grannar.
Anna vräktes första gången för över tio år sedan. Hon förstår att hon blev vräkt
den gången eftersom
… jag störde ju grannarna, hundra man i lägenheten varje natt typ, det var nästan så
alltså. Det var ju kul liksom. Det var ju helknäppt, men det tar jag, det var ju rätt
alltså.

Andra vräkningen skedde cirka ett år innan intervjutillfället. Anna bodde
tillsammans med sin mamma, som hade kontraktet. De vräktes efter upprepade
klagomål från grannarna på grund av Annas beteende. Anna och hennes mamma
försökte få kontakt med någon från Hyresgästföreningen men lyckades inte. Det
var semestertider och den person som skulle kontakta dem hörde aldrig av sig.
Anna tycker att klagomålen var obefogade. Hon misstänker att värden ville åt
deras lägenhet och därför trodde på grannarna som klagade och ville bli av med
henne:
… jag hade ingenting att sätta emot på något sätt för jag stod i så dåligt läge. Jag tog
heroin och var tvungen att skaffa det hela tiden. Så att man blev risigare och risigare
och kände sig sämre och sämre och tappade allt självförtroende och det här med
tänderna, jag klarade det liksom inte.

Kerstin har blivit vräkt flera gånger på grund av klagomål för att hon störde och
för att lägenheten var en knarkkvart. Senaste vräkningen skedde ett halvår innan
intervjun. Att hon blev vräkt kommenterar hon så här:
Det är ingen som har kollat om jag var så störig som de ville göra gällande. Jag var
en gammal narkoman och jag har varit rädd och jag sprang in och ut och smög. Och
samtidigt sökte jag hjälp på soc och uppfattade inte att jag fick någon hjälp och mina
tänder rasade och jag ville plugga, alltså det var ett rent helvete.

Mia vräktes ett halvår innan första intervjun. Hon har aldrig haft någon
hyresskuld. Hon vräktes efter det att grannar börjat klaga på att det var bråk i
lägenheten. När hon var på ett behandlingshem för att få hjälp med sina
alkoholproblem hade hon bett vänner att se till katten. De hade då stört grannar
som klagade till hyresvärden. Eftersom Mia tidigare hade blivit varnad av
bostadsföretaget blev hon nu snabbt vräkt.
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Torsten har varit bostadslös i fem år. Han vräktes senast efter klagomål. Det hade
varit mycket bråk i lägenheten och det hade förekommit hot och inbrott i området
av människor som han kände. Han hade fått varning innan.
Hyresskuld
Johan har aldrig fått några klagomål från grannar men han har blivit vräkt två
gånger på grund av hyresskuld. Senast skedde det två år innan intervjun.
Hyresskuld och klagomål
Lasse, Stig och Steve har blivit vräkta officiellt på grund av hyresskuld. De hade
tidigare fått klagomål från grannar men hyresvärden använde hyresskulden som
skäl för vräkningen.
Lasse berättar att han mådde psykiskt dåligt innan han vräktes från sin senaste
lägenhet. Han kände sig förföljd och det hände konstiga saker i lägenheten och
runt omkring honom. Människor betraktade honom som obekväm och besvärlig
och hyresvärden och alla andra ville bara bli av med honom. Hans försök att
ordna upp det hela möttes med avvisanden från alla håll och påståenden om att
han var psykiskt sjuk. När han kom efter med hyran vräktes han snabbt.
Hyresvärden gick inte med på någon avbetalningsplan.
Stig fick flera klagomål när han bodde på Hotellhem. När han vid ett tillfälle kom
efter med hyran vräktes han.
Steve fick flera klagomål från grannar. När han låg på sjukhus betalade inte
socialsekreteraren hyran och därför vräktes han.
Varken skuld eller klagomål
Ingrid har aldrig haft någon hyresskuld och har heller aldrig fått några klagomål.
Hon blev bostadslös då det andrahandskontrakt hon hade gick ut.
Stig har flyttat runt mycket. Han har blivit uppsagd många gånger från lägenheter
med andrahandskontrakt, lägenheter utan kontrakt eller från inneboenderum. I
dessa fall har uppsägningen berott på att förstahandshyresgästen vill ha tillbaka
sin bostad, flytten har i dessa fall inte berott på att Stig haft hyresskuld eller fått
några klagomål.
8.4 Hur vräkningen gick till
Anna berättar om vräkningen:
Ja på morgonen var det en tjej Terese som ringde. Hon har själv blivit vräkt. Hon
ringde mig, så gick jag ner till henne och satte mig hos henne och såg dum ut. Det
var, ja, jag visste ju att det skulle bli svårt för mig liksom, för jag hade inte umgåtts
med folk på det sättet och har inte så många att gå till. Helt plötsligt så är man ett
stort besvär, helt plötsligt kostar det att vara bostadslös, om man ska få sova hos folk.
Jag fick stanna hos henne ett par dagar.

När Ingrid blev hemlös hade hon ingen att vända sig till. Så här beskriver hon
situationen:
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Jag har funderat på hur jag skulle kunnat gå till väga då, men man blev ju alldeles
blockerad, man kunde inte tänka. Det gick inte att tänka överhuvudtaget, man är ju
alldeles låst. Vart skulle jag vända mig, det fanns liksom ingenstans. Om jag gick till
socialtjänsten fick jag bo på härbärge och det ville jag inte. Jag passar inte in i det
klientelet, med missbrukare. Nej, jag passar inte in där, jag känner att jag inte gör
det. Jag är en ensamvarg som vill vara för mig själv.

Dagen då Ingrids andrahandskontrakt hade gått ut packade hon, flyttfirman kom
och tog hennes saker till ett magasin, hon tog det nödvändigaste och ett tält på en
cykel och drog till skogs.
Johan berättar vad han gjorde när han vräktes från sin senaste bostad:
Ja, först sov jag hos en kompis några nätter. Sedan gick jag ute någon natt. Jag gick
ut till Djurgården och satte mig på en bänk. Nej, jag visste inte hur jag skulle lösa det
här, jag vet inte var tankarna gick. Man var lite deprimerad kanske också/…./ innan
man blir vräkt så tänker man inte på hur det egentligen är alltså, men när man väl
står där och är trött på dagen och tänker va fasen, ska gå hem och lägga mig, men
jag har ju ingenstans att gå! Nej, det var inte sommar så man kunde lägga sig i
Humlegården, då insåg man, va sjutton.
Sedan var man tvungen att börja söka på härbärgen, det var ju inte så enkelt, nu har
man ju vant sig, på gott eller ont, det vet jag inte. Men jag menar då, bara att ställa
sig i den där kön på Flemminggatan 6 ! Man såg den där kön på avstånd, påtända,
högljudda, och tänkte fan där går jag aldrig och ställer mig. Men så gick jag ute då
en natt, så tänkte jag, det var höst då och också rätt kallt, november, så man var ju
tvungen att gå in någonstans, man tvinga sig, man fick väl dra i sig en öl, jag måste
ta flera, jag måste supa mig full, första gången jag gick dit. Det är otroligt alltså,
insläppet, man tror man är bland dårar alltså, dom är så påtända, ja, det går inte att
beskriva, det måste upplevas.

Kerstin berättar om grannarnas klagomål innan hon blev vräkt:
…jag var så rädd, jag försökte bli osynlig och det kom klagomål igen och igen och
igen och klagomålen avancerade. Det var när jag blev vräkt så var det rena
knarkkvarten. Och det gjorde mig väldigt dålig och dom skickade dit läkare och jag
öppnade inte för dom utan jag bara liksom kröp ihop och gömde mig.

Hon vräktes och flyttade in på ett ideellt drivet härbärge för kvinnor.
Lasse berättar vad som hände honom efter vräkningen då han blev tvångsintagen
på psykiatrisk klinik:
Gick omkring. Minns inte. Hade en massa infektioner i kroppen. Försökte ordna tak
över huvudet, svårt när man inte har telefon. Psykiatrin fick jag ingen hjälp av, de
var bara farliga. De påstod att jag sagt att folk tog sig in i min lägenhet och flyttade
möbler. Jag kan inte försvara mig, en djävla lögn, har aldrig sagt det. Ganska
skrämmande upplevelse, mådde inte riktigt bra. Sedan kom jag till sjukhuset, vet inte
hur jag kom ut därifrån. Situationen blev så att det blev för hård belastning, varken
soc eller psyket underlättade, de motarbetade, jag kom ingenstans.

Efter vräkningen var han tvångsintagen på psykiatrisk klinik i sju veckor.
6

Flemminggatan var ett natthärbärge för män som drevs av Stadsmissionen i Stockholm.
“Insläppet” var den tid på kvällen då härbärget öppnade. De logisökande stod då i kö utanför.

49

När Mia vräktes, efter att ha haft lägenhet med eget kontrakt i 25 år, fick hon
permission från behandlingshemmet där hon vistades:
Dom kom klockan nio på morgonen, jag hade inte packat eller någonting så där, utan
att jag gick ut och drack bara, jag struntade i det. Så, sen på morgonen då var jag
hemma, när dom kom, men då kom min syster och då gick jag och min kille därifrån
bara. Jag orkade inte med att se eländet, vi stack bara. Jag gick ut och drack bara.

Mias syster hjälpte till att packa ner de viktigaste värdesakerna. Resten
magasinerades.
När Stig bodde med en kvinna som plötsligt avled kom han i konflikt med hennes
släktingar:
…det vart ett djäkla liv när hon dog alltså. Allt vi hade köpt, nya möbler till
lägenheten och allt det där, det menade hennes ungar att det var deras. Det slutade
med att jag sålde skiten och åkte över till Köpenhamn och festade. Sedan kom jag
tillbaka till Stockholm och levde ett uteliv.

Torsten minns inte hur den senaste vräkningen gick till.

50

9. LIVET SOM HEMLÖS
De intervjuade uppger att de sedan de blivit hemlösa har bott i tält, sovit i källare,
grovsoprum, offentliga toaletter, på en soffa i en park, byggt sig en bostad i
Stockholms underjord, åkt nattbuss, bott hos bekanta, sovit på härbärge, hyrt stuga
vid en campingplats, bott på vandrarhem, vårdats på sluten psykiatrisk klinik,
varit på behandlingshem och bott hos en kvinna.
När Mia vräktes var hon på permission från ett behandlingshem, dit hon efter en
tid fick komma tillbaka.
Ingen av de övriga hade något planerat boende när de förlorade sin bostad.
När Anna vräktes blev även modern vräkt. Efter vräkningen fick modern en
hjärtinfarkt. Hon bor nu på ett servicehus.
På frågan var Anna har sovit tiden efter vräkningen svarar hon:
Ja toaletter ibland, källare en period, men där får man inte ens vistas. Du får inte ens
vistas i grovsoprummen och då är jag normal alltså, och trevlig mot folk och har inte
gjort någon något. Det är terror på missbrukare typ.

Hon har även sovit på härbärgen sedan hon blev hemlös.
Strax efter den första intervjun kom Anna till ett behandlingshem för att få
Metadon. Hon förstår att hon är väldigt beroende av heroin och att hon blir väldigt
sjuk av det. Hon vill inte dö av narkotikan, som så många av hennes kamrater har
gjort. Med Metadon kan hon bli normal och ordna upp saker, ordna nya tänder
och sedan relationerna till sina barn.
Ingrid bodde i sitt tält i nästan två år tills några ungdomar skar sönder det. Hon
köpte sedan en husvagn tillsammans med sin nye pojkvän. En berusad man tände
senare eld på husvagnen så att den blev obeboelig.
Ingrid är nu bostadslös och arbetslös. Hon har skulder men ingen egen inkomst.
Hon söker arbete men har svårt att få något så länge hon saknar bostad. Ingrid och
hennes pojkvän bor nu på ett vandrarhem utanför Stockholm. De söker
gemensamt en bostad. Socialtjänsten betalar en del av boendet. Ingrid säger:
... tycker bara att behöva tigga om hjälp och alltihopa, liksom alltid ha klarat sig
själv förut, nu helt plötsligt behöva vara beroende av andra, det är, det vill man inte
vara, inte jag i alla fall.

Ingrid försöker behålla sin värdighet så gott hon kan trots att hon är hemlös. Hon
säger att ingen ska kunna trycka ner henne för mänskligt värde det har hon i alla
fall. Om framtiden säger hon:
Ja, det enda jag skulle vilja ha det är en bostad så jag kan låsa min egen dörr. Det
betyder trygghet för mig. Det gör det. Och den saknar jag idag. Liksom så där att
man kan känna att nu gör jag precis som jag själv vill utan hänsyn till andra. Jag går
mycket för mig själv, det gör jag. Filosoferar och tänker då att det måste finnas en
lösning, det är bara det att man är så blockerad, man ser inte, man hittar den inte.
Men den finns säkert närmare än vad man tror.
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Johan tycker själv inte att han begär så mycket, han skulle vilja bo i ett enkelt rum
där han kan bestämma själv när han ska komma och gå. Han har många intressen
och har inga problem med att sysselsätta sig, men utan bostad blir allt svårt.
Chefen för hotellhem har sagt att han inte kan få någon mer bostad där eftersom
han har en hyresskuld.
Han har även små möjligheter att få en bostad någon annanstans på grund av
skulder. Han har sökt bostad länge men har inte fått något seriöst svar.
Johan försörjer sig på socialbidrag och bor på ett härbärge där man inte får dricka
alkohol. För att få det kräver hans socialsekreterare att han går på behandling för
alkoholmissbruk. Han går därför varje dag till en mottagning för människor med
alkoholproblem
Om dagbehandlingen berättar Johan:
Vi sitter där ett gäng och snackar, 8–10 stycken och två tjejer som jobbar där. I dag
kom en läkare dit och pratade om alkohol, skaderisker och så. Varje morgon ska man
tala om, eller har man ingen lust behöver man inte säga nåt, men jag menar hur
natten har varit och sånt snack. Det är så, jag har varit med förut. Jag gick på
arbetscentrum för några år sen. Där gick man ut med lite post och sen skulle man
tala om hur det kändes att bära ut post. Du vet, sånt där står mig upp i halsen alltså.
Men jag måste gå dit, det är det enda alternativet jag får, annars spärrar hon mig på
alla härbärgen.

Johan vet att socialsekreteraren inte får spärra honom på härbärgen på det sättet,
det har han talat med socialborgarrådet om.
Johan tycker att livet är tomt nu, ett tomrum. Han tycker socialsekreteraren blir
mer och mer aggressiv för att han inte vill acceptera alla hennes olika förslag om
vård eller boende på olika inackorderingshem. Han vill inte det:
Nu bestämmer jag inte ett dugg över mitt liv, jo, om jag ska gå och köpa en tidning
eller inte. Det är så destruktivt, jag blir så deprimerad ibland så jag vet inte vad jag
ska ta vägen, en natt bara gick jag ut här. Jag har inga alternativ. Det är stämningen
här, det är så djävla destruktiv stämning.

På frågan om vad som skulle hända om han skulle säga till socialsekreteraren att
han vill bestämma själv över sitt liv svarar Johan att då skulle han vara tvungen att
vandra ute på nätterna.
Johan träffar sin bror ibland. De har numera bra kontakt. För övrigt känner han
inte längre några människor i Stockholm som inte bor på härbärge.
Kerstin har varit hemlös i ett år då jag träffar henne. Hon har sedan bott på olika
härbärgen. Hon väntar på att operera sin höft men först måste hon ha en bostad
som hon kan komma till efter operationen. Hon har ont i sin höft och har svårt att
gå.
Kerstin säger att det inte är drogerna som ställer till problem för henne utan leda,
oro, otrygghet och att vara kvinna och utsatt för hot och våld. Hon beskriver sin
rädsla inför tanken att vandra runt i samma hopplöshet år efter år, med samma
bostadslösa och missbrukande människor omkring sig. Hon upplever sig
systematiskt förnedrad och blir både våldsam och utsatt för våld. Då hon inte har
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några pengar måste hon prostituera sig och leta i soptunnor efter tomburkar. Hon
känner ”en stank av soptunna omkring mig”.
Kerstin lider av sysslolösheten. Hon vill komma till ett behandlingshem där hon
kan studera. Hon vill studera därför att hon vill lära sig data och för att hon vill
komma i kontakt med vanliga människor som inte drogar eller är kriminella och
bor på härbärgen. Kerstin tycker inte att hennes socialsekreterare bryr sig om vad
hon vill:
…det är jobbigt att bli nästan tvingad att ta kontakt med ställen som dom
/socialsekreteraren/ som tro att dom vet bäst bestämmer. Nu misstänker jag att soc säger
nej till behandlingshem om jag ej går in på deras ställen. Vad ska jag göra?

Lasse beskriver sitt liv som hemlös som kaotiskt och rörigt. Efter vräkningen
vårdades han på vårdintyg på psykiatrisk klinik i sju veckor. Efter det har han
huvudsakligen bott på härbärgen. Tidvis bor han i Estland, eftersom det är
billigare att både bo och leva där. Senaste gången han var där bodde han
tillsammans med en kvinna som var elak mot honom.
Lasse är fysiskt och psykiskt nergången. Han har dålig ekonomi och äter dåligt.
Han har cancer. Han har ingenstans att ta vägen på dagarna och går mycket. Det
har medfört att han har problem med sina fötter. Det får han hjälp med på
Hållpunkten, en läkarmottagning för hemlösa i Stockholm.
Lasse känner sig isolerad. Han har ingen kontakt med sin familj. Han har dålig
kontakt med de flesta myndighetspersoner. Han tycker att både socialtjänsten,
psykiatriska vården och polisen motarbetar hans strävan att leva ett normalt liv.
Han tycker att vissa personer som han träffar inom socialtjänsten och inom vården
är mänskliga, men att de flesta bemöter honom på ett nyckfullt sätt.
Mia och hennes fästman lägger ner mycket tid på att hitta en egen bostad. Det är
svårt eftersom båda har betalningsanmärkningar och Mia har blivit vräkt en gång.
De kämpar tillsammans för att hålla sig nyktra. Ibland får de återfall.
Mia har efter vräkningen bott på inackorderingshem där hon måste vara nykter.
När hon fått återfall har hon blivit utskriven och har då sovit på toaletter eller på
härbärgen. Hon har varit inlagd på sjukhus för avgiftning flera gånger.
Mia och fästmannen söker också bostad på den ort där Mias barn bor. Även där är
det svårt för dem att bli accepterade som hyresgäster. De försöker vara där så
mycket som möjligt så att Mia får träffa sitt barn. De bor då på vandrarhem.
Sedan Stig sålt sin bostad efter sin sambos död har han inte haft någon fast bostad
med eget kontrakt. Han har bott på härbärgen och i andrahandsbostäder och i
lånade lägenheter utan eget kontrakt. När jag träffade honom andra gången på
våren 2004 bodde han på Hotellhem. Han ville egentligen bo på ett äldreboende
för hemlösa, men eftersom han är frisk och inte behöver något stöd av personal
kunde det inte bli aktuellt.
Sedan Torsten blev vräkt för fem år sedan har han bott i små krypin som han
byggt sig under jorden i Stockholms kulvertsystem. Där har han snickrat ihop
möbler och han har ordnat så att han haft tillgång till vatten och el. Torstens liv
har handlat mycket om droger. För att få pengar till det har han tiggt. Han
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undviker socialtjänsten eftersom de ställer så många krav på honom och vill
övervaka honom:
Sociala, det är det värsta jag vet. Dom ska ha värsta kontrollen, ska dom ha. Det här
packet på Plattan, dom här parasiterna som stjäl urskillningslös från vem som helst,
personrån, allting va, det är packet. Men så har du superpacket på soc, som sitter
och kör över en. Allting jag kommer med själv då, alltid gör dom tvärt om, liksom att
jag vet ingenting om det där. Sen i slutändan ska dom få någon slags eloge och visa
vad duktiga dom har varit och lyckats fast dom inte gjort någonting. Det är ju en
annan som gör hela jobbet, anser jag.

Torsten vill ha Metadon. Han har haft det tidigare och vet vad det innebär. När
han hade Metadon ”avkriminaliserade” han sig. Det betyder att han slutade göra
inbrott.
Torsten tycker att livet som narkoman har blivit hårdare. Han vill sluta leva som
narkoman och han ser positivt på framtiden. Torsten förstår att han inte kommer
att leva så länge eftersom han har HIV. Han vill han ha en egen bostad där han
kan leva i lugn och ro.
Steve avled på sjukhus en kort tid efter den första intervjun. Han var innan han
avled rullstolsburen och han var helt styrd av sitt narkotikamissbruk. Han var
fysiskt sjuk, fysiskt och psykiskt i dålig kondition och vårdades på sjukhus i långa
perioder. Han betraktades av myndigheter och institutioner som besvärlig och var
tidvis avstängd från alla härbärgen. Han kunde inte samarbeta med sin
socialsekreterare. Konflikten med honom handlade om att Steve ville flytta till ett
annat socialdistrikt, vilket inte var möjligt. Steve hade kontakt med många olika
sociala mottagningar, både inom socialtjänsten och hos de frivilliga
organisationerna. Han upplevde att ingen ville hjälpa honom på riktigt och att alla
hela tiden skickade honom till en annan myndighet. Han kunde inte träffa sina
barn.
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10. ANALYS
Syftet med min studie är att öka kunskapen om den process som leder till
hemlöshet utifrån de intervjuades egen syn på sitt liv.
I detta kapitel kommer jag att analysera resultatet av intervjuerna med hjälp av
Giuseppe Michelis fattigdomsspiral. Fokus har varit på processen och
interaktionen mellan de hemlösa och de myndigheter och institutioner som de har
haft kontakt med under processen genom spiralen. Jag kommer också att
kommentera de historiska fenomen som funnits genom socialtjänstens historia när
dessa framträder i de intervjuades erfarenheter.
Intervjupersonernas olika livsöden har lett dem till hemlöshet och för åtta av dem
till det härbärge där jag träffade dem hösten 2003. Men vägen dit, genom
fattigdomsspiralen, ser olika ut. Redan ingången i spiralen skiljer dem åt.
10.1 Socialt gynnsamma uppväxtvillkor
Tre personer, Ingrid,
uppväxtförhållanden.
•

Johan

och

Stig,

har

haft

socialt

gynnsamma

INGRID

Vägen in i fattigdomsspiralen
Ingrid växte upp med goda inre och yttre resurser. När hon plötsligt och
dramatiskt blev änka med ett litet barn kunde hon använda sig av den positiva
resurs som hennes nätverk innebar. Hon flyttade hem till sina föräldrar som bodde
i närheten. Den inre trygghet och styrka som uppväxten givit henne kan också ha
varit en positiv resurs som hjälpte henne i sorgearbetet. Hon bearbetade sorgen
själv, säger hon, utan något professionellt stöd (Bild I, sid. 26).
Ingrid kunde sedan fortsätta leva ett fungerande socialt liv med ny man, arbete,
stor villa, bil, båt, hund och stora jaktmarker. När den andre mannen dog efter en
kort tids sjukdom rasade tillvaron för henne. En arvstvist med mannens släktingar
förvärrade situationen genom att hon måste flytta. Ingrid hade denna gång inget
fungerande nätverk som kunde stödja henne. I krisen flydde hon och gjorde sig av
med alla sina tillgångar. Ingrid kom till Stockholm, fick arbete och en
andrahandsbostad.
För Ingrid tycktes den traumatiska situationen efter andre makens död vara den
utlösande händelsen som ledde henne in i fattigdomsspiralen. När hon var tvungen
att lämna sin andrahandsbostad säger hon att hon inte kunde tänka, att hon kände
sig blockerad och låst. Hon kunde inte fortsätta att arbeta. Min tolkning är att det
är en beskrivning av det psykiska trauma som makens död, uppbrottet och sedan
också hemlösheten innebar (Cullberg, 2003).

55

Från krisdrabbad till hemlös
I brist på eget nätverk vände sig Ingrid till socialtjänsten, en resurs som finns för
människor utan eget nätverk. De kunde inte hjälpa henne till en egen bostad. Av
hennes berättelse framgår att socialtjänsten inte heller kunde stötta henne på något
annat sätt i den kris som hon befann sig i. Krisbearbetning ingår inte i
socialtjänstens åtgärdsrepertoar och kris- och traumadrabbade personer ingår
därmed inte i socialtjänstens klientkategorisering (jmf. Sahlin, 1996). Ingrid
kategoriserades som en hemlös och arbetslös person och erbjöds
existensminimum och boende på härbärge.
För Ingrid ledde detta till ett nytt stadium i processen mot exkludering. Hennes
yttre resurser hade reducerats, hon hade inget nätverk i Stockholm, pengarna var
slut och maken död. De olika bostadsförmedlingar hon vände sig till kunde inte
hjälpa henne. Eftersom Ingrid var nyinflyttad till Stockholm hade hon inga
kontakter och ingen kunskap om vart hon skulle vända sig. Det psykiska traumat
bearbetade hon själv - eller det förblev obearbetat.
Ingrid försökte behålla sin handlingsfrihet genom att tälta eftersom hon ansåg att
hon inte passade på härbärgen. Genom att säga nej till härbärge visade hon att hon
inte ville bli kategoriserad som ”hemlös kvinna”. Att bli fråntagen sin identitet
genom att kategoriseras som ”hemlös kvinna” kan vara förnedrande för kvinnor,
konstaterar Catharina Thörn (2004) i sin avhandling om kvinnors hemlöshet.
Ingrids val att säga nej till härbärge måste ses som ett adekvat val också mot
bakgrund av det negativa inflytande som ett boende på härbärge innebär. Enligt
bland annat Timmer, Eitzen och Talley (1994) stämplas den som bor på ett
härbärge som avvikare och oförmögen att ta hand om sig själv. Utslagningen
betonas istället för rätten till en egen bostad.
Avgränsning och kontroll
Efter en vinter i tält gav Ingrid upp och hänvisades av socialtjänsten till härbärgen.
Enligt Midré (1995) har Ingrids ”fria” val mellan att tälta eller att bo på ett
härbärge ett avgränsande syfte. Så länge Ingrid klarar att ordna sitt boende själv
ska hon göra det. Det är också ett sätt att kontrollera Ingrid. Hon fick själv inte
välja vilket härbärge hon skulle bo på.
Ingrids makt över sitt eget liv minskade ytterligare när hon blev beroende både av
socialtjänsten och av sin nye pojkvän och hans pengar. Hon beviljades då endast
socialbidrag som komplettering till pojkvännens pension upp till den norm som
gäller för sammanboende. Bägge var hemlösa, men enligt socialtjänstens tolkning
av SoL 7 4:3, betraktades de som sammanboende och ömsesidigt
försörjningsskyldiga gentemot varandra.
Egna resurser kvar
Ingrid är fortfarande en aktivt handlande person med egna inre resurser. Hon ser
positivt på framtiden och tror att hon ska hitta en lösning på sina problem. Hon
fortsätter att söka olika bostäder. Hon ser sig själv som envis och säger att hon
behåller sin värdighet. Ingrid är inte i slutet av spiralen. Det är dock viktigt att hon
7
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snart får en bostad eftersom risken för permanent hemlöshet enligt Swärd (1998)
ökar kraftigt redan efter en kort tids bostadslöshet.
•

JOHAN

Vägen in i fattigdomsspiralen
Johan levde under många år i en fast relation, hade arbete och bodde i radhus.
Kanske den bästa tiden i mitt liv, säger han. Hans väg in i fattigdomsspiralen (Bild
I, sid 26) tycks ha börjat när han i fyrtioårsåldern separerade i samband med att
han vann en halv miljon kronor. Han lämnade sambon, arbetet och radhuset och
gav sig ut i världen och spelade bort pengarna. Hemkommen med skamkänslor
och stora skulder försökte han komma igång med olika arbeten, men blev ännu
mer skuldsatt.
Gränskontrollens strategi
Med den bakgrunden kom Johan till Stockholm där han fick tillfälliga arbeten och
bostad på Hotellhem, ett boende inom socialtjänstens sekundära bostadsmarknad.
Johan lyckades inte komma in på den reguljära bostadsmarknaden i Stockholm,
förmodligen för att han hade mycket stora skulder - vid det tillfället dock inga
hyresskulder. Det är ett exempel på hur gränskontrollens strategi fungerar, hur
bostadsmarknaden kan välja bort de hyresgäster som har dålig ekonomi och som
kan riskera att utsätta hyresvärden för problem (Sahlin, 1996).
Vräkningen – en kris
I Stockholm klarade Johan sig så länge han hade arbete. En kris och ett nytt
stadium i fattigdomsspiralen uppstod när arbetstillfällena sinade och han blev
arbetslös och inte kunde betala hyran.
Johan drog sig för att söka upp socialtjänsten. Det stigma, som kontakten med
socialtjänsten innebär för många människor, fungerar enligt Midré (1995) som en
moralisk avgränsning och har en avskräckande effekt. För Johans del innebar det
att när han väl kontaktade socialtjänsten var det för sent, han hade redan en
hyresskuld och vräktes från Hotellhem.
Ytterligare ett stadium i fattigdomsspiralen uppstod när Johan var vräkt från
Hotellhem. Han exkluderades nu också från den sekundära bostadsmarknaden och
från det boende som egentligen var avsett för honom, det vill säga för
ensamstående män med sociala och ekonomiska problem, och för att stödja
människor till eget boende 8 . Johan hade blivit en person som inte klarar eget
boende (Sahlin 1996).
Bostadslös – ytterligare en kris
I detta nya stadium var Johan bostadslös. Den resurs som möjligheten att få egen
bostad innebar var förbrukad liksom möjligheten att få en egen inkomst. Han fick
inte något arbete på grund av sin ålder och läget på arbetsmarknaden och han fick
inte pension för att han var för ung och frisk. Eftersom han hade stora skulder och
ingen inkomst kunde han inte få någon egen bostad vare sig genom den ordinarie
8
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bostadsförmedlingen eller genom den sekundära bostadsmarknaden. Hans eget
nätverk var till stora delar förbrukat eller i varje fall inte tillgängligt för honom i
Stockholm. Johan var hänvisad till härbärgen. Kön utanför härbärget avskräckte
honom några nätter, men med hjälp av alkohol övervann han motståndet. Att den
låga standarden på härbärgen fungerar avskräckande har man funnit tidigare i
historien (Midré, 1995).
Bostadsproblemet blir ett alkoholproblem
Johan var i detta stadium helt beroende av socialtjänsten. För att få pengar och för
att få någonstans att sova måste han ställa upp på socialtjänstens krav (jmf. Thörn,
2004 m fl). Eftersom arbetslösheten är stor kunde socialsekreteraren inte kräva att
han skulle söka arbete. Istället krävde hon behandling för alkoholmissbruk för att
han skulle få en sängplats för natten. Johan dricker ibland för att tiden ska gå
fortare på dagarna då han inte har någonstans att ta vägen. Han tycker inte att han
har några alkoholproblem och han har heller inte haft det när han haft bostad. Han
måste ändå välja vård mot alkoholmissbruk framför att gå ute på nätterna. Enligt
Midrè är denna typ av ”val” ett sätt som myndigheter i alla tider har använt för att
kontrollera människors beteende och uppfostra dem. Kravet på att underkasta sig
behandling för att få socialt bistånd har även en avgränsande funktion. Den som
kan säga nej och därmed avstår från biståndet visar att han kan klara sig själv
(a.a.).
I detta stadium har Johans problem omdefinierats för att passa in i någon av de
åtgärder som ingår i socialtjänstens åtgärdsrepertoar. Bostadsproblemet har blivit
ett alkoholproblem (Sahlin, 1996).
Alkohol har åtminstone sedan 1800-talet förknippats med hemlöshet, det vill säga
den hemlöse är hemlös på grund av dryckenskap. Johans historia visar det som
bland andra Timmer, Eitzen & Talley (1994) påpekar, att alkoholmissbruk istället
kan vara en följd av hemlösheten eller att hemlösheten och missbruket betingar
varandra i en interaktiv process.
Disciplinens strategi
Kontroll och uppfostran av Johan är ett uttryck för disciplinens strategi. Dem man
inte kan bli av med ska man i alla fall ha uppsikt över (Sahlin, 1996). Detta
begränsar Johans handlingsfrihet. Han uttrycker detta tydligt när han säger att han
inte längre har någonting att säga till om i sitt liv, bara om han ska köpa en tidning
eller inte. I Johans fattigdomsspiral kan man se att ju mer hans resurser reduceras
desto större blir hans behov av hjälp och desto mer blir han beroende av
socialtjänsten. Ju mer beroende han är av socialtjänsten desto större krav ställs på
honom. Ju större krav socialtjänsten ställer desto mindre makt får Johan över sitt
eget liv. Ju mindre makt Johan har över sitt eget liv desto mer exkluderad från
samhället blir han.
Egna resurser kvar
Johan har fortfarande vissa positiva resurser kvar. Han har ett visst nätverk i sin
hembygd genom sina syskon som lever etablerade liv med familj, bostad och
arbeten. När han får pension om något år har han en egen inkomst utan krav och
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han hoppas att han då kan återfå ett inflytande över sitt liv. En bror kan hjälpa
honom med bostad när han flyttar tillbaka till hembygden. Han är inte beroende
av droger eller alkohol, han har intressen och en förmåga att sysselsätta sig på ett
meningsfullt sätt. Johan har inte kommit till slutet av spiralen.
Även för Johan är det viktigt att han snart får ett fast boende då risken för
permanent hemlöshet ökar ju längre man saknar bostad (Swärd, 1998).

• STIG
Stig växte också upp med goda inre och yttre resurser. Båda föräldrarna arbetade.
De var socialt aktiva och goda förebilder. Stig gick ut skolan och fick arbete och
bostad. Han levde tillsammans med en kvinna.
När hans sammanboende kvinna plötslig omkom i en olycka på deras
gemensamma arbetsplats, lämnade han arbete, bostad och hembygden. Konflikter
med kvinnas släktingar förvärrade situationen för honom. Stig kom till Stockholm
utan fast bostad.
Positiva resurser
Stig fortsatte arbeta. Han bodde i olika andrahandsboenden, på hotellhem och på
härbärgen. Stig upplever dock inte att hemlösheten varit något stort problem. Han
har alltid ordnat någonstans att bo.
För Stig var situationen som bostadslös annorlunda än för Johan och Ingrid
eftersom han fortsatte att arbeta tills han fick pension. Även under perioder då han
sovit på härbärgen eller varit uteliggare har han skött sitt arbete.
Arbetet var en positiv resurs dels genom det självförtroende som hans
yrkeskunskaper gav honom men också för att han kunde försörja sig själv. Han
har därför kunnat behålla sin handlingsfrihet och makten över sitt liv. Det betydde
att han inte blev beroende av socialtjänsten annat än för boende på härbärgen
Vid det andra intervjutillfället bodde Stig på hotellhem. Han har begärt hjälp av
socialtjänsten att planera sin ekonomi. Han klarar sig annars ekonomiskt på egen
hand och han lever ett aktivt och socialt liv.
Jag uppfattar att Stig egentligen aldrig har kommit in i fattigdomsspiralen. De
kriser han har mött har han själv klarat av att bearbeta. Även hemlösheten har han
kunnat hantera utan att bli utslagen.
10.2 Socialt ogynnsamma uppväxtvillkor
Sex personer har haft socialt ogynnsamma uppväxtvillkor. För fyra av dem Anna, Kerstin, Lasse och Torsten - har analysen inte kunnat följa ett helt
kronologiskt förlopp. Deras berättelser under intervjuerna rörde sig mellan olika
händelser som inte alltid gick att åtskilja från varandra. Analysen av deras
livshistorier har därför kommit att fokusera på händelser runt vissa betydelsefulla
skeenden i deras liv.

59

• ANNA
Vägen in i fattigdomsspiralen
Anna föddes in i fattigdomsspiralen. Genom sin uppväxt i ett socialt belastat
område med ett bristfälligt nätverk, misslyckad skolgång och med föräldrar som
bråkade, drack alkohol och inte hade tid eller ork att ta hand om Anna, var
tillgången till yttre resurser från början begränsad. Som en följd av detta blev även
de inre resurserna i form av kunskap om rättigheter och skyldigheter, tillit till
samhället och självförtroende påtagligt begränsade (Bild II, sid. 27).
Kännetecknande för Annas berättelse om sitt liv och vägen genom
fattigdomsspiralen är hennes känsla av utanförskap. Hon berättar hur hon tidigt
kom att känna sig utesluten ur samhället. Hennes upplevelse av att vara bortvald
av politiker, att inte ha samma rättigheter som de rika och att inte vara värd något
för att hon bor i förort i stället för i Danderyd, den känslan har följt Anna genom
livet. Det är en upplevelse som hon ideligen har fått bekräftad.
Annas nätverk under tonåren bestod huvudsakligen av äldre ungdomar med
missbruksproblem. Tillsammans med dem kände hon sig trygg och
omhändertagen. Efter hand började hon själv med narkotika vilket med tiden fick
allt större betydelse. Vid 17 års ålder injicerade hon tyngre droger.
Tonårstiden är enligt Cullberg (2003) en av människans svåraste
utvecklingskriser. Missbruket gjorde att Anna kunde skjuta upp bearbetningen av
de svårigheter och kriser hon mötte under de åren.
Fortsatt förlopp genom fattigdomsspiralen
Annas missbruk och de obearbetade tonårsproblemen gjorde att förloppet genom
spiralen gick snabbt. I den miljö hon levde i hade hon dock ett visst nätverk som
stöttade henne när hon behövde. Hennes föräldrar fanns fortfarande som en viss
resurs, bland annat ordnade hennes pappa en lägenhet till henne. Andra yttre
resurser var socialtjänsten som gav henne socialbidrag när hon inte arbetade och
sjukvården som sjukskrev henne när hon fick hepatit C. Varken föräldrarna,
skolan, socialtjänsten eller någon annan av samhällets institutioner lyckades dock
bryta den destruktiva utvecklingen.
Förlusten av barn – ett trauma
När Anna var tjugo år födde hon ett barn som fadern efter en tid tog hand om.
Efter ytterligare något år födde hon ett barn till. Hon lämnade frivilligt barnet till
familjehemsplacering eftersom hon ansåg att det var bäst för barnet. Det var ett
svårt beslut som hon fattade själv utan att tala med någon. Upplevelserna från
förlossningen och placeringen av barnet var skräckfyllda. Efter placeringen av
barnet fortsatte Anna att missbruka utan att bearbeta de svåra upplevelserna.
Den kris som förlusten av barnet innebar påskyndade förloppet genom
fattigdomsspiralen. Hennes inre resurser minskade genom ett allt kraftigare
missbruk och ett allt sämre självförtroende. De yttre resurserna reducerades
genom hennes minskade tilltro till sjukvården och socialtjänsten. Den resurs som
det innebär att ha en egen bostad försvann när hon vräktes från sin bostad på
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grund av klagomål från grannar. Hon flyttade till sin mamma men hon insåg att
det fortsättningsvis skulle bli svårt för henne att få en bostad med eget kontrakt
(jmf. Sahlin, 1996).
Ytterligare trauman
När socialtjänsten omhändertog Annas tredje barn, rasade tillvaron och hon
hamnade i en akut kris. När barnet försvann dog jag bara, säger Anna. Ur ett
kristeoretiskt perspektiv betydde det att den traumatiska kris som förlusten av
barnet utlöste förstärktes av det obearbetade traumat efter placeringen av det
andra barnet (Cullberg, 2003).
Även Bjurling (2003) visar i en studie att föräldrar som fick sina barn
omhändertagna av socialtjänsten hamnade i kris. Föräldrar som hade stöd omkring
sig kunde komma ur krisen och gå vidare. För dem som inte hade något stöd
förblev krisen och sorgen obearbetad och de befann sig flera år efter separationen
i chock och reaktionsfasen. Om föräldrarna missbrukade kunde de skjuta upp
bearbetningen vilket gjorde att de riskerade att fastna i chockfasen. Mycket tyder
på att Anna genom missbruket skjutit upp möjligheterna till bearbetning och att
hon fortfarande befinner sig i krisens akuta fas.
Anna menar att det inte fanns några skäl för att omhänderta barnet. Hon säger att
hon alltid har haft problem med socialtjänsten som har förföljt henne och velat
henne illa. Att hon lägger skulden på socialsekreteraren kan vara för att hon
behöver avlasta sig sina skuldkänslor. Projektion är en av de försvarsmekanismer
som enligt Cullberg (2003) mobiliseras i krisens akuta fas. Det hjälper den
drabbade att inte konfronteras med den smärtsamma realiteten. Att Annas
skuldkänslor var adekvata, eftersom barnet omhändertogs på grund av hennes
narkotikamissbruk, komplicerade troligen sorgearbetet.
Sorg är en väsentlig del av den akuta krisen liksom en önskan att dra sig tillbaka
och isolera sig (a.a.). När barnet omhändertogs stängde Anna in sig i ett och ett
halvt år, grät varje dag och tog heroin. Hennes nätverk bestod av pojkvännen och
vänner som också drogade, samt av modern som hon bodde hos.
Anna blir en ovärdig behövande
Att ingen sökte upp Anna när hon på kort tid hade fått två barn omhändertagna
tolkar jag som ett exempel på den gamla uppdelningen av värdiga respektive
ovärdiga hjälpbehövande. Det är ett uttryck för avgränsningens moraliska
dimension (Midré, 1995; Skoglund, 1992). Så länge hon hade barn var hon en
ensamstående mor och som sådan en värdig bidragstagare. Som missbrukande
kvinna fråntagen sina barn är hon ovärdig. Att hon missbrukar narkotika tolkas
som att hon visat att hon inte vill ta hand om sig och sina barn. Hon är därför en
ovärdig bidragstagare och har inte rätt till något socialt bistånd, i detta fall att bli
uppsökt och få hjälp och stöd i en svår kris.
Vräkning
Ett ytterligare ett steg mot ett kroniskt tillstånd av utslagning inträffade när hennes
mamma vräktes på grund av att grannar klagat på Anna och hennes missbrukande
kamrater. Efter vräkningen har Anna sovit bland annat hos vänner, på härbärgen,
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toaletter och i grovsoprum. Det är ett exempel på hur gränskontrollens strategi är
exkluderande (Sahlin, 1996), att ingen myndighet efter vräkningen har brytt sig
om hur Anna lever.
Anna anser att vräkningen var orättvis, att det var en komplott av grannar, polis
och hyresvärd. Klagomålen var obefogade och hon misstänker att värden ville åt
lägenheten för att göra bostadsrätt av den. I förhandlingarna med värden var hon i
underläge eftersom hon är narkoman och inte har några tänder. Även vid denna
kris projicerar Anna sina skuldkänslor - i detta fall för att modern vräktes - på
andra, som hyresvärden, politiker och grannar. Hon beskriver sig själv som ett
offer, ett passivt ”mig” istället för ett aktivt handlande ”jag”. Enligt Micheli är det
en förändring som en människa kan genomgå när hon successivt förlorar makten
över sitt liv under processen genom fattigdomsspiralen.
Slutet av fattigdomsspiralen
Min tolkning är att Anna efter vräkningen befann sig i slutet av
fattigdomsspiralen. Hon hade inte längre några resurser att tillgå. Hon hade inga
pengar, ingenstans att bo, inga tänder och inget självförtroende. Droglivet som
från början var roligt och spännande hade nu blivit tungt och tog all tid. Anna
medger att hon var beroende av narkotika dagligen och att hon blir fysiskt sjuk av
heroinet.
Anna har inte träffat sina barn sedan de omhändertogs och hon vet inte hur de har
det. Hon saknar någon som förstår och kan gripa in och hjälpa henne att reda ut
sina känslor omkring det som hänt. Ska hon bara gå upp på socialkontoret och
fråga efter sina barn? Finns det någon där som minns henne? Hon säger att hon
inte får någon hjälp, hon är inte välkommen någonstans, alla håller sig borta,
varken socialtjänsten eller någon annan myndighet söker upp henne. Det är en
beskrivning av det tillstånd som Micheli menar är slutet av fattigdomsspiralen, ett
tillstånd då Anna själv inte har någon makt över sitt liv och inte får något adekvat
bemötande från omgivningen.
Vägen tillbaka
Detta stadium kan för Anna ha inneburit ett stadium av ”the rock bottom”, det vill
säga ett personligt bottenläge då tillvaron blev värre än någonsin tidigare
(Kristiansen, 2000). När jag träffade Anna för den andra intervjun hade hon
påbörjat en Metadonbehandling. Ett av hennes motiv för att försöka förändra sitt
liv och bryta sig loss från missbruket var insikten att hon missat så mycket och att
hon inte har tid med droger längre. Hon inser att hon inte har hela livet på sig att
göra det hon vill göra och att hon har bråttom att rätta till det som har blivit fel,
framförallt det hon gjort mot barnen. Anna vet att det finns många farliga droger
på marknaden och att det är många av hennes vänner som har dött. Hon vill inte
dö.
Kriser och oväntade händelser gör ofta att en missbrukare blir motiverad att
förändra sitt liv vilket kan leda till att de påbörjar ett förändringsarbete
(Kristiansen, 2000). Vräkningen har i så fall för Anna lett till en positiv förändring
och ett nytt stadium tillbaka i fattigdomsspiralen. Det skulle i så fall tyda på att
hon fortfarande har både inre resurser i form av motivation och vilja och yttre i
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form av landstinget och socialtjänsten som betalar denna behandling. Anna ser
positivt på framtiden.

• KERSTIN
Vägen in i fattigdomsspiralen
Kerstins väg in i fattigdomsspiralen började med att föräldrahemmet inte var helt
OK. Hon växte upp med sin mamma och sina syskon. De ekonomiska villkoren
var hårda för familjen och Kerstin fick mycket stryk av sin mamma. Hon mådde
dåligt och ville ha hjälp men hade inga egna resurser att tillgå. Kerstin rymde till
sin pappa men hämtades hem igen av polisen. Hon gick då till
barnavårdsnämnden som skickade henne till anstalt. På anstalten kom hon i
kontakt med droger. Hon var då sjutton år och hon fastnade nästan direkt i ett
drogmissbruk. Drogen blev ett surrogatbeteende i en situation där Kerstin själv
inte hade några möjligheter att påverka sitt liv (Micheli, 1996). Polisen,
barnavårdsnämnden och barnhemmet, de yttre resurser som skulle hjälpa Kerstin
med hennes svåra hemförhållanden, kunde inte hjälpa henne att må bättre. Istället
blev det sämre genom att hon blev narkoman. Den positiva resursen att inte vara
narkoman hade ersatts av en negativ resurs genom att hon blivit narkoman, (Bild
II sid 27).
Vill glömma
Kerstin vill inte minnas åren som missbrukare. Hon vill förtränga det hon varit
med om. Hon har inte bearbetat det och vill heller inte göra det. Eftersom Kerstin
inte berättar så mycket från åren som missbrukare kan jag inte följa förloppet
genom fattigdomsspiralen under dessa år.
Trauman
En period vill Kerstin dock berätta om. Det är en kaotisk berättelse utan
kronologi. Den handlar om kriminalitet, narkotika och prostitution, om våld och
vapen, om skräck och ångest och självmordsförsök. Hon har blivit misshandlad
under flera månader och hotad till livet. Hon berättar att hon var psykotisk och
schizofren och att hon varit intagen på sjukhus enligt LPT och att hon flera gånger
suttit i fängelse.
Men berättelsen handlar också om hennes längtan efter att komma i kontakt med
vanliga människor som inte drogar och som inte suttit i fängelse. Den handlar om
hennes önskan om att få studera för att komma från känslan av att vara i underläge
och om en vilja att få lära sig data, så att hon kan se och lära om andra länder och
lära sig skriva och uttrycka sig och skicka mail. Den handlar också om
utanförskap och om hur det känns att inte ha samma rätt som andra till sjukvård
och till bostad och om att inte få hjälp till tandläkare när löständerna trasslar.
Kerstins berättelse handlar om mycket starka traumatiska upplevelser. Hennes
kaotiska liv har gjort att hon ständigt blivit utsatt för nya traumatiska situationer.
Enligt Cullberg (2003) kan sådana orsaka psykiskt sammanbrott med
personlighetsdesorganisering. Sådana situationer kräver enligt Cullberg (2003)
professionell krisbehandling. Han påpekar att det framför allt är det som personen
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undanhåller och inte pratar om som bör formuleras och bli synligt för att personen
ska kunna komma vidare i sin bearbetning av traumat (a.a.). Kerstin har inte velat
bearbeta sina svåra upplevelser. Herman (1998) menar att traumadrabbade
personer sällan ber om hjälp och att de är speciellt ovilliga till terapeutisk hjälp.
Återkommande trauman kan ha inneburit att Kerstins psykiska problem förvärrats
genom de tidigare obearbetade kriserna. Enligt Herman (1998) blir traumatiska
upplevelser svårare för människor som redan tidigare har problem. De som redan
saknar kontroll över sina liv löper större risk att utveckla elakartade psykiska
symptom.
Missbruk
Enligt Herman (1998) kan missbruk vid återkommande trauman lindra smärtan
och hålla plågsamma minnen borta. Det kan - åtminstone för en tid - fungera
självmedicinerande. Micheli (1996) beskriver på liknande sätt missbruket som ett
surrogatbeteende, det vill säga ett flyktbeteende för att uthärda en svår situation
som man inte kan påverka. I Kerstins kaotiska berättelse framställer hon
missbruket som en positiv resurs genom att det många gånger var en positiv
upplevelse och det dämpade hennes ångest och rädsla. I längden förändrades dock
det positiva till något negativt genom att hennes relationer blev förstörda, hon
blev psykotisk, kriminell och fick sitta i fängelse och hon blev hemlös. Det
innebar också att hon prostituerade sig och blev misshandlad och hotad, några
gånger till livet.
Numera ser Kerstin narkotika och lyckopiller som en resurs som hon behöver när
livet är tungt eller oroligt.
Positiva och negativa resurser
Kerstin har saknat det jag menar är ett välfungerande nätverk vid de kriser som
hon gått igenom. Hennes nätverk har bestått av andra missbrukare, kriminella
samt personal inom vården.
De institutioner som hjälpt Kerstin i krissituationer har varit socialtjänsten,
akutsjukvården, kriminalvården och frivillighetsorganisationer. En gång har hon
varit på ett behandlingshem. Ingen av dessa institutioner har hjälpt henne att
bearbeta de svåra upplevelser hon haft. Traumabearbetning ingår inte i dessa
myndigheters åtgärdsrepertoarer (Bild II sid.27).
Kerstin tycker inte att hon har fått hjälp från socialtjänsten när hon har bett om
något som hon tycker hon behövt. För att kunna känna sig fri från socialtjänstens
krav och regler försörjde hon sig innan hon fick pension genom prostitution.
Samtidigt har hon haft bra kontakt med socialarbetare från prostitutionsgruppen
och uppsökargruppen. I Kerstins fall har således en enhet inom socialtjänsten
avvisat henne och avslagit hennes ansökningar om bistånd och sedan har andra
enheter sökt upp henne och försökt motivera henne till en kontakt med den
myndighet som avvisat henne. Det är ett exempel på motstridiga budskap från
myndigheterna som enligt Micheli (1996) kan göra att en utsatt person gradvis
slås ut.
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En negativ resurs är att hon saknar kunskaper om vilka rättigheter och
skyldigheter hon har i samhället. Hon känner sig i underläge gentemot människor
som inte lever bland missbrukare och kriminella.
En positiv resurs som Kerstin har kvar är socialtjänsten som betalar när hon bor på
härbärge. Socialsekreteraren försöker hitta ett behandlingshem för henne. Kerstin
känner sig inte delaktig och upplever att hon inte har något att säga till om.
Vräkning
Kerstins liv som missbrukare och hennes psykiska sammanbrott har gjort att hon
blivit vräkt flera gånger från olika lägenheter. Ungefär ett år innan intervjun
vräktes hon den senaste gången efter klagomål från grannar om bråk och
narkotikamissbruk. Olika enheter inom socialtjänsten, polis, psykiatrin,
kriminalvården samt personal från en frivilliginstitution var inblandade men
insatserna var inte samordnande och ledde inte till att hon kunde behålla
lägenheten. Flera forskare har beskrivit svårigheterna med att hjälpa personer som
i likhet med Kerstin har många olika problem. De olika hjälpinstanserna är så
specialiserade att ingen av dem är anpassad till en individ med alla hennes
specifika problem (Micheli, 1996; Swärd, 1998; Timmer, Eitzen och Talley,
1994). Kerstins kaotiska livsföring tycks även ha gjort myndigheternas insatser
kaotiska och till synes slumpmässiga (Micheli, 1996).
Efter den senaste vräkningen kan Kerstin inte få någon ny bostad med eget
kontrakt. Hon är vräkt på grund av störningar och klassificeras därmed som en
person som inte klarar eget boende Hon kan därför avvisas av hyresvärdar enligt
hyreslagens öppna kriterier och hänvisas till socialtjänstens sekundärboende
(Sahlin,
1996).
Kerstin är nu hänvisad till härbärgen. När hon enligt personalen uppträder
störande på ett härbärge blir hon portförbjuden för en tid. Enligt disciplinens
strategi har ansvaret för att hitta någonstans att sova då övergått till Kerstin själv.
Slutet av fattigdomsspiralen
Även om jag inte kunnat följa Kerstins väg genom fattigdomsspiralen kan jag se
att hon har kommit till slutet av den. Hon är nedstämd, känner sig systematiskt
förnedrad och hon känner hopplöshet inför framtiden. Hon har inga egna resurser
att påverka sin situation. Även de yttre resurserna är förbrukade genom att hon är
hemlös och avstängd från flera institutioner. Förutom drogmissbruk använder hon
sig av transinstitutionell rörlighet som ett flyktbeteende. Hon är i ständigt behov
av akut hjälp men ingen myndighet förmår hjälpa henne på något meningsfullt
sätt. Hon blir lätt frustrerad och aggressiv. Hon hamnar ofta i slagsmål och
utestängs då även från socialtjänstens härbärgen.

• LASSE
Vägen in i fattigdomsspiralen
Lasses väg genom fattigdomsspiralen började när han var barn. Han säger att hade
en mycket, mycket tuff uppväxt på många sätt. Av de fragment från sin barndom
som han berättade om framgår att hans mamma hade psykiska problem och att

65

hon var elak mot honom. Hon saknade förmåga att se ett barns behov. Föräldrarna
hade starka mindrevärdeskänslor som Lasse säger att han ärvt.
Lasse blev kraftigt mobbad och slogs mycket under en stor del av skoltiden. Trots
att läraren såg vad som hände ingrep hon inte. Redan som barn fick Lasse således
uppleva omgivningens oförmåga att hjälpa honom när han hade det svårt.
De svåra upplevelserna under uppväxten och föräldrarnas starka
mindrevärdeskänslor ledde till att han tidigt kände främlingskap i livet. Men svag
självkänsla är en individ dåligt rustad att möta svårigheter.
Det fanns också positiva resurser i Lasses uppväxt. Han kan se föräldrarnas brister
med en viss förståelse för hur deras liv hade blivit som det blev. Han beskriver
också äldre släktingar som betytt mycket för honom, speciellt i tonåren.
Ytterligare en positiv resurs var skolan. Lasse uppmuntrades att studera och fast
han var kritiskt till skolan så lärde han sig mycket.
Med denna bakgrund kom Lasse till Stockholm och började studera på
universitetet. Han kände sig dock främmande i den då rådande akademiska miljön
och avbröt studierna utan examen. Han hade egna idéer och uppfattningar och
kunde inte förlika sig med det som han fick lära sig. Lasse började istället arbeta
och skaffade sig en bostad.
Kriser
När Lasse blev övertalig i samband med en större omorganisering på hans
arbetsplats började han få problem. Det började hända konstiga saker med
elledningarna i hans bostad, det försvann saker från honom och han misstänkte att
någon hade tagit sig in i hans bostad när han sov. Han fick problem med nerverna
och kunde inte arbeta. Lasse blev först omplacerad och sedan avstängd från sin
arbetsplats. Han blev därefter tvingad till förtidspension. Lasse kände sig
trakasserad och utsatt för ofredanden, han misstänkte att man förföljde honom och
han blev beskylld för att hallucinera. Vid ett par tillfällen blev han våldsam och
han blev psykotisk och omhändertagen på psykiatrisk klinik enligt LPT 9 .
Vräkning
När Lasse förlorade sin inkomst kunde han inte betala hyran. Hyresvärden
uppfattade honom som ett problem och ville bli av med honom. Han gick därför
inte med på den avbetalningsplan som Lasse presenterade. Lasse vräktes officiellt
på grund av hyresskuld, hyreslagens öppna kriterium för vräkning.
Socialtjänsten betraktade Lasse som psykiskt sjuk. När han vägrade att gå med på
att överlämna sin ekonomi till en god man avslogs hans ansökan om bidrag till
hyran. Beslutet var det den direkta orsaken till att Lasse förlorade sin lägenhet och
att han exkluderades från den öppna hyresmarknaden.
Ett sådant ”erbjudande” är enligt Micheli (1995) avsett att skilja ut den verkligt
behövande från den som inte behöver hjälp. Den som tackar nej till erbjudandet
anses kunna klara sig själv. Sahlin (1996) visar i sin avhandling att det är ett
vanligt fenomen inom socialtjänsten att man blandar offer- och ansvarsperspektiv

9

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
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på klienter. Lasse ansågs samtidigt som både kapabel och inkapabel att ta hand
om sig själv.
Lasse klarade dock inte av att på egen hand skaffa sig någonstans att sova.
Gränskontrollens exkluderande karaktär visade sig i att det inte fanns något ordnat
boende för honom den dagen han vräktes. De första nätterna gick han omkring i
City och åkte buss och efter en tid hittade han till ett härbärge. Han säger att han
inte fick hjälp någonstans och han beskriver det som en skrämmande upplevelse.
Det ledde till att han tvångsomhändertogs för psykiatrisk vård enligt LPT.
Efter vräkningen
Genom att Lasse förlorat både arbetet och lägenheten hade han kommit in i ett
stadium av ett permanent hjälpbehov.
Lasse beskriver livet som hemlös som kaotiskt. Han flyttar runt mellan olika
härbärgen vars regler hela tiden ändras och han får inte veta varför. Han måste
leva med människor som har mycket problem och han lider av den nidbild som
han anser att socialtjänsten och psykiatrin ger av honom. Lasse känner sig kränkt
av myndigheterna, endast ett fåtal tjänstemän behandlar honom normalt, men
dessa är maktlösa och har inget att säga till om. Lasses upplevelse av kontakten
med myndigheterna överensstämmer med det som flera andra studier visar
nämligen att de myndigheter som finns till för att bistå människor regelmässigt
kränker dem på det sätt som biståndet är organiserat (Timmer, Eitzen och Talley,
1994; Rosengren,2003; Thörn,2004 m fl).
Slutet av fattigdomsspiralen
Tiden som hemlös har fört Lasse till slutet av spiralen. Han mår psykiskt och
fysiskt dåligt och han har inga egna resurser att ta sig ur sin situation. Fån att
tidigare ha varit en person som var aktiv och drev processer och försökt starta en
firma är han nu enbart inriktad på att överleva för dagen. Det förändrade
tidsperspektivet och livsinnehållet beskriver Micehli (1996) som en del i
processen mot utslagning.
Lasse har inga möjligheter att få en någon bostad vare sig på den öppna
bostadsmarknaden eller på den sekundära eftersom han har hyresskuld och blivit
vräkt från båda. Han vandrar runt mellan olika sociala institutioner utan att ha
någon djupare kontakt med någon. Det är ett flyktbeteende som Micheli kallar
transinstitutionell rörlighet, ett surrogatbeteende som en individ tar till när han
förlorat makten över sitt liv.

• MIA
Vägen in i fattigdomsspiralen
Mia föddes in i fattigdomsspiralen genom att hon växte upp med alkoholmissbruk
omkring sig som en naturlig del av tillvaron. Hennes pappa var alkoholist och
modern var medberoende. Modern levde sedan med flera män som alla hade
alkoholproblem.
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Från tidiga tonåren levde Mia sitt eget liv, gjorde som hon ville och struntade i
vad de vuxna sa. Vid tolv års ålder började hon dricka alkohol och prova olika
droger. Varken föräldrarna eller skolan fungerade som stöd eller goda förebilder
vilket är nödvändigt för en positiv identitetsutveckling under tonåren (Cullberg,
2003). Mias väg genom spiralen fortsatte in i vuxenlivet, med allt större
alkoholproblem.
Kris och resurser
Moderns plötsliga död när Mia var 22 år gammal innebar en svår kris för Mia.
Hon säger att det var då hon ”tappade taget”. Hon slutade arbeta och flydde in i ett
allt mer avancerat missbruk som ledde till att hon kom till sjukhus med svåra
alkoholskador.
Mia hade många positiva yttre resurser vid krisen efter moderns död. Hennes
syster, läkaren och kuratorn på sjukhuset samt bostadsförmedlingen hjälpte henne
bland annat med att byta lägenhet till en annan i ett område med mindre
missbruksproblem. Hon erbjöds mer stöd från sjukhuset men tackade nej till det.
De kommande åren fortsatte dock missbruket. Alkoholberoendet var en negativ
resurs för Mia. Det ledde till att hon blev sjuk och att hon inte kunde arbeta.
Däremot var socialtjänsten en positiv resurs genom att hon fick socialbidrag när
hon inte kunde arbeta. Hon fick också olika behandlingar för sitt missbruk
betalda, bland annat flera Minnesotabehandlingar.
Ett nytt stadium
Efter en Minnesotabehandling var Mia nykter i åtta år. En ny krissituation och ett
nytt stadium i fattigdomsspiralen inträffade när hon under denna period födde ett
barn. Hon tog ensam hand om barnet, arbetade en tid och drack inget. Men att
vara ensamstående dubbelarbetande mamma blev för tungt för Mia. Hon säger att
hon fått mer stöd och hjälp under perioder när hon druckit än när hon levde ensam
med sitt barn och var nykter. Trots stöd av nätverket som bestod av syskon och
dagmamma, klarade hon inte av att vara nykter utan började dricka igen. Efter en
vårdnadstvist flyttade barnet till sin pappa.
I detta stadium hade Mia inte längre ansvar för sitt barn. Det ledde till att
missbruket avancerade och att klagomål började strömma in från grannar.
Vräkningen
Mia kom till ett nytt behandlingshem för sina alkoholproblem. Under tiden lät hon
andra personer bo i sin lägenhet. Det ledde till ytterligare klagomål och hon
vräktes. Det är ett exempel på hur hon som missbrukare kan bli föremål för
växlande perspektiv när hon både beskrivs som ansvarig för sitt missbruk och dess
konsekvenser - det vill säga se till sin bostad under sin frånvaro - och samtidigt
beskrivs som hjälplös och hjälpbehövande - det vill säga vara i behov av vård på
behandlingshem och att inte själv få bestämma om permissioner och frigång.
Sahlin (1996) beskriver i sin avhandling att socialtjänsten ofta blandar offer- och
ansvarsperspektivet på klienten.
Mia vräktes som ”störande granne”, ett av gränskontrollens öppna kriterier för
utvisning enligt Hyreslagen § 42. Mia tyckte inte att hon hade varit mer störande

68

än tidigare under de 25 år som hon haft en egen lägenhet, snarare mindre.
Hyresvärdar gör ofta undantag från sina principer om vräkningar och är speciellt
ovilliga att avhysa barnfamiljer (Sahlin, 1996; SOU 2001:95). I Mias fall kan
värden ha gjort undantag så länge hon var ensamstående mamma med minderårigt
barn. När hon blev ensamstående missbrukare gjorde värden inte längre något
undantag och hon vräktes. Det är också ett uttryck för hur en ensamstående
mamma i alla tider betraktats som en värdig behövande medan en missbrukande
kvinna betraktats som ovärdig (Skoglund, 1992).
Från värdig till ovärdig bidragstagare
I detta nya stadium hade Mia omdefinierats från att vara en värdig bidragstagare,
en ensamstående mamma med bostad, till en ovärdig, en missbrukande hemlös
kvinna som förlorat vårdnaden om sitt barn.
Efter vräkningen har Mia försökt få en ny bostad tillsammans med sin fästman. En
positiv resurs är att hon har egen inkomst i form av pension. Negativa resurser är
att hon tidigare är vräkt på grund av klagomål och att hon har
betalningsanmärkningar. Det innebär att hon uppfyller de två öppna kriterier som
hyresvärdar har för att kunna legitimera en avvisning enligt hyreslagen (Sahlin,
1996). Mia har inte fått någon ny bostad.
Mias och hennes fästmans försök att få en bostad i en annan stad där hennes barn
bor har också misslyckats. Med hänvisning till socialtjänstens regler om
vistelsebegreppet vägrar den nya kommunen att hjälpa dem praktiskt och
ekonomiskt. Ingen av dem är skriven på orten och fästmannen är beroende av
socialbidrag. Den nya kommunen accepterar inte en överflyttning av ansvaret
enligt deras tolkning av 2 kap i Socialtjänstlagen (jmfr Sahlin och Löfstrand,
2001).
I detta stadium har Mia blivit hänvisad till socialtjänstens sekundära
bostadsmarknad. Hon pendlar mellan stödboende och härbärge. När hon är nykter
får hon bo i stödboende, när hon dricker bor hon på härbärge, hos vänner eller på
vandrarhem. Ibland sover hon på en offentlig toalett.
Mia har inte kommit till slutet på spiralen. Hon har på sin väg genom
fattigdomsspiralen haft tillgång till många yttre resurser; socialtjänsten, läkare,
kurator, bostadsförmedlingen och syskon. Vissa av dem är förbrukade men många
finns fortfarande kvar för henne. Socialtjänsten har hjälpt henne med ekonomin
under många år, hon har beviljats socialbidrag i cirka 15 år och blivit erbjuden
skuldsanering. Hon har fått hyresskulder betalda och varit på flera
behandlingshem för sina missbruksproblem. Genom att hon har pension är hon
ekonomiskt oberoende. Hon har välfungerande syskon som stöttar henne och hon
har en fästman.
Däremot har Mia genom alkoholmissbruket saknat inre resurser. Genom
uppväxten med alkoholmissbruk i familjen kom hon tidigt att identifiera sig som
alkoholist. Hon har också lärt sig på Minnesotabehandlingarna att
alkoholmissbruk är ärftligt.

• STEVE
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Vägen in i fattigdomsspiralen
Steves väg in i fattigdomsspiralen vet jag ingenting om eftersom han inte
berättade något om det vid den enda intervjun jag hade med honom.
Trauma
Steve hade under lång tid vårdats på sjukhus för en sjukdom som ledde till att han
förlorade förmågan att gå. Han blev helt rullstolsburen. Under tiden på sjukhuset
förlorade han också sin bostad. Att förlora förmågan att gå och att förlora sin
bostad är var för sig ett trauma (Cullberg, 2003).
Resurser
Steve var beroende av narkotika och han var påverkad vid intervjutillfället. Hans
nätverk bestod av andra missbrukare och personalen inom vården och
socialtjänsten. Steve kom inte överens med sin socialsekreterare. Han ville flytta
till ett annat socialdistrikt men enligt socialtjänstens regler om vistelsekommun
fick han inte det (jmf. Skilving, 2004).
Steve hade två vuxna barn och han hade sporadisk kontakt med deras mor genom
den känslomässiga kontakten, men praktiskt kunde hon inte hjälpa honom.
Slutet av fattigdomsspiralen
Jag har inte kunnat följa Steves förlopp genom fattigdomsspiralen men när jag
träffade honom uppfattade jag att han befann sig i ett stadium av total maktlöshet,
i slutet av fattigdomsspiralen (Micheli, 1996). Han hade förlorat alla sina resurser
och det fanns inga myndigheter som kunde möta honom på något meningsfullt
sätt. Han var helt beroende av droger och var ständigt påverkad. Förutom av
droger använde Steve sig av transinstitutionell rörlighet som surrogat för
maktlösheten. Han berättade hur han gick mellan olika härbärgen och
frivillighetsorganisationer för att få akut hjälp, men ingen förmådde hjälpa honom
på något bra sätt. Han var ofta förtvivlad men uppfattades som aggressiv då han
inte fick det han ville. Han blev då under längre eller kortare tid avstängd även
från natthärbärgena och fick själv ta ansvar för sitt boende. Han kunde inte lösa
det och var tvungen att sova i de portar, källare och kulvertar som han kunde nå
med sin rullstol. Steve drabbades av disciplinens strategi (Sahlin,1996). Den
används som ett hot genom hela boendekedjan och drabbar även dem som sover
på härbärgen. De som inte sköter sig där stängs av för kortare eller längre tid.
Steve såg sig själv som ett offer och inte som en aktivt handlande person med
möjlighet att välja i livet. Han hade förändrats från ett jag till ett mig, enligt
Micheli ett vanligt fenomen i utslagningsprocessen.

• TORSTEN
Vägen in i fattigdomsspiralen
Micheli (1996) beskriver hur det i vissa familjer kan räcka med en dramatisk
händelse för att utlösa ett förlopp genom fattigdomsspiralen. Följderna av en
sådan händelse kan vara så svåra att familjens resurser inte räcker till för att
normalisera förhållandena (Bild III, sid 28). Torstens fick åtta år gammal av
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okynne i sig brännvin och blev berusad. Jag tolkar detta som en sådan utlösande
händelsen in i fattigdomsspiralen. Han kom ensam till sjukhus, blev utsatt för
obegripliga och ångestfyllda undersökningar med EEG slangar i huvudet. Torsten
omhändertogs för samhällsvård, placerades på olika institutioner, rymde flera
gånger och blev hämtad tillbaka av polis. Han minns fortfarande dessa händelser
med skräck.
Vid den kris som dessa händelser innebar för Torsten och hans familj blev
socialtjänst, polis och psykiatrin en förbrukad resurs. Torsten lärde sig att han inte
kan förvänta sig något positivt av myndigheter. Efter dessa upplevelser utbröt
”krig” mellan Torsten och socialtjänsten och han fick ett livslångt hat till
myndigheter.
Vid tretton års ålder hade Torsten börjat dricka öl och han hade provat alla droger
som fanns tillgängliga. Hans nätverk bestod av äldre ungdomar med
missbruksproblem. Genom inbrott och snatteri hade han alltid mycket pengar och
blev på så vis accepterad av de äldre ungdomarna. Föräldrarna förlorade sitt
inflytande när han omhändertogs för samhällsvård och han slutade skolan efter
sex år. Det fanns således inget positivt vuxet nätverk omkring honom trots att han
var omhändertagen för samhällsvård. De yttre resurser i form av goda vuxna
förebilder som är nödvändiga för en positiv identitetsutveckling under tonåren
fanns inte för Torsten (Cullberg, 2003).
Kriser
Torsten fortsatte leva som missbrukare. Han berättade om många svåra
upplevelser och kriser som han var med om under åren som missbrukare. Han fick
HIV för nästan 20 år sedan, han har suttit i fängelse sammanlagt i många år, han
har varit psykotisk och han har försökt ta sitt liv. Han har blivit vräkt flera gånger.
Missbruket i sig har förstört allting, säger han. Livet som missbrukare är ett tufft
liv med våld och svek. Man stjäl och rånar urskillningslöst av varandra.
Resurser
Den främsta resurs som jag ser att Torsten haft för att kunna möta dessa
svårigheter har varit hans självständighet. Den bild som Torsten ger av sig själv i
intervjuerna är en person som har gått sin egen väg och alltid försörjt sig själv.
Under åren som missbrukare har han försörjt sig genom tiggeri och kriminalitet.
Han beskriver hur han har byggt sig ”bostäder” i Stockholms tunnelsystem med
vatten, el och möbler. Där har han huvudsakligen bott under de fem år som gått
sedan han senast vräktes.
Dessa beskrivningar tyder på självständighet, kreativitet och teknisk skicklighet.
Det är resurser som har betytt att han inte förlorat makten över sitt liv och att han
kunnat vara i stort sett oberoende av socialtjänsten.
Att Torsten undviker kontakt med socialtjänsten innebär att han avstår från de
bidrag han har rätt till och måste använda andra försörjningsstrategier. Det är en
vanlig reaktion på det som Torsten upplever som maktutövning från
myndighetens sida (Sahlin och Löfstrand, 2001). Det har samtidigt den effekt som
Midré (1995) menar är avsikten, nämligen att sortera ut dem som har rätt till
bidrag från dem som kan klara sig på annat sätt.
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Subkultur, en positiv och negativ resurs
På grund av den obefintliga tilliten till myndigheter har Torsten levt ett liv
”utanför samhället”, ett liv i en subkultur bland missbrukare och kriminella.
Subkulturen har i sig varit en resurs för honom och han säger att narkotikan har
hjälpt honom att överleva. I längden har dock livet som narkoman förstört mycket,
bland annat alla nära relationer till människor.
Då Torsten inte berättar inte så mycket om denna subkultur kan
fattigdomsspiralen inte användas fullt ut i analysen. Jag har inte kunnat följa
interaktionen mellan Torsten och omgivningen inom subkulturen och därmed inte
heller förloppet under de år då han inte haft några andra kontakter.
Däremot har jag använt fattigdomsspiralen i analysen av den kontakt som Torsten
har haft med omgivningen utanför subkulturen, det vill säga socialtjänsten,
sjukvården, andra myndigheter och institutioner.
När Torsten ville komma till behandlingshem för att sluta med missbruket var
socialtjänsten och psykiatrin en tillgång då de ställde upp med vård och
nödvändiga ekonomiska resurser. Varken socialtjänsten eller landstinget lyckades
dock bli hans ”medspelare”. Enligt Sahlin och Löfstrand (2001) skulle det
innebära att socialsekreteraren skulle stå på hans sida i de fall myndigheterna eller
regelsystemet hade motstridande intressen och hon skulle samarbeta med honom
för att lösa de problem som Torsten anser att han har. Istället ser Torsten
socialtjänsten som en motståndare som har missbrukat sin makt över honom. Han
uppfattar att de har velat ha kontroll över honom och övervaka honom och för att
få hjälp måste han underkasta sig deras regler, ett exempel på disciplinens strategi
(Sahlin, 1996).
Trots svårigheterna fick Torsten Metadonbehandling. Han hade det i nästan tio år.
Under de åren hade han arbete och han bodde tillsammans med en kvinna.
Nya kriser – nytt stadium
Ett nytt stadium i fattigdomsspiralen inträffade när Torsten under en period på ett
och ett halvt år förlorade tre nära personer; en bror dog efter en lång och plågsam
sjukdom, en vän blev avrättad vid en kriminell uppgörelse och slutligen avled
hans sambo plötsligt i sömnen. Den kris som detta utlöste ledde till nästa stadium
i fattigdomsspiralen. Han började missbruka narkotika igen och förlorade därmed
förskrivningen av Metadonet. Han umgicks med människor som betedde sig
störande och han fick en varning av hyresvärden. Störningarna fortsatte och han
vräktes. Torsten har sedan inte kunnat skaffa sig en egen lägenhet eftersom han
blivit avhyst på grund av hyresvärdarnas gränskontroll, det vill säga klagomål
(Sahlin, 1996).
I detta stadium var Torsten bostadslös, hans sambo, bror och vän döda och han
hade inte längre Metadon. I brist på andra resurser blev subkulturen på nytt den
resurs han kunde använda sig av. Drogerna fungerade som ett surrogatbeteende
genom att de hjälpte honom att ”lägga locket på”.
När jag träffar Torsten vid den andra intervjun har han påbörjat en behandling för
att återigen få Metadonförskrivning. Han uppfattar även denna gång att
myndigheterna krånglar och på olika sätt gör det besvärligt för honom. De har
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fördröjt handläggningen när han velat komma in för avgiftning och behandling.
Myndighetskrångel är ett fenomen som flera forskare har beskrivit (Timmer,
Eitzen och Talley, 1994; Swärd, 1998; Solomon, 1994; Sahlin och Löfstrand,
2001).
En väg tillbaka?
Jag uppfattar inte att Torsten har kommit till slutet av fattigdomsspiralen. Jag ser
hans försök att få Metadon som ett försök att hitta andra resurser att överleva än
droger i subkulturen. Liksom förra gången då han fick Metadonbehandling vill
han ha en egen bostad där han kan få leva i lugn och ro, han vill skaffa hund och
hans syskon kan ge honom arbete. Kristiansen (2000) konstaterar att
möjligheterna för narkotikamissbrukare att förändra sina liv i positiv riktning ökar
om omgivningen tar fasta på de erfarenheter som förenar dem med ett vanligt liv.
Om insatserna anpassas efter Torstens speciella situation och utifrån hans
erfarenheter kan det lyckas (Jfr. Micheli, 1996).
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11. AVSLUTANDE DISKUSSION
Syftet med studien har varit att öka förståelsen för den process som leder till
hemlöshet. En förutsättning för att man ska kunna förhindra att människor blir
hemlösa är att man kan identifiera de missförhållanden som leder till att
människor förlorar sin bostad och inte får någon ny.
Undersökningen har utgått från intervjuer med nio personer. Var och en av dem
har beskrivit sin unika väg till hemlöshet. Jag har analyserat deras berättelser ur
dels ett krisperspektiv och dels ett historiskt perspektiv och för var och en av dem
prövat om fattigdomsspiralen kan öka förståelsen för att just han eller hon blivit
hemlös.
Fattigdomsspiralen
Fattigdomsspiralen har visat sig vara ett användbart analysverktyg. Framförallt för
tre av intervjupersonerna, Ingrid, Johan och Mia, har den har gjort
utslagningsprocessen tydlig. För dessa personer har jag kunnat följa deras
respektive livsförlopp och identifiera kriser och svårigheter. Jag har kunnat följa
interaktionen mellan dem själva och omgivningen och se hur deras resurser
successivt utarmats.
Metoden har inte fungerat lika väl för Kerstin, Torsten och Steve och i viss mån
inte heller för Anna. Gemensamt för dem är att de tidigt i livet utvecklade ett
avancerat narkotikamissbruk och att de under större delen av sitt vuxna liv har
levt i den subkultur som missbrukslivet innebär (Se bl.a. Lander, 2003;
Rosengren, 2003; Kristiansen, 2000). För att kunna följa deras berättelser och
förstå hela deras livsförlopp skulle jag behöva känna till denna kultur bättre.
Trots dessa begränsningar har jag dock kunnat identifiera vissa missförhållanden i
deras livshistorier som har haft betydelse i utvecklingen mot hemlöshet.
Det betyder inte att metoden inte skulle kunna fungera fullt ut även för Kerstin,
Torsten, Steve och Anna. Det betyder endast att jag inte vetat tillräckligt mycket
om deras liv för att kunna använda den. Sannolikt hade metoden varit mer
användbar om jag haft möjlighet att göra fler intervjuer med dem och mer kunnat
sätta mig in i vad det innebär att leva som narkotikamissbrukare i vårt samhälle.
Värt att notera är att jag intervjuade Kerstin och Steve endast en gång.
Metoden har inte heller fungerat fullt ut för Lasse. Lasse har varit psykotisk och
det har varit svårt att följa hans berättelser. Bland annat är de tidsmässigt
osammanhängande. Men trots att jag inte kunnat följa hans väg genom
fattigdomsspiralen har jag kunnat se att han kommit till slutet av den. Jag tror inte
att fler intervjuer med Lasse skulle ha tillfört mer information, åtminstone inte i
den situation han befann sig i vid intervjutillfällena.
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Inget individuellt bemötande
Metoden har visat flera av de intervjuades väg till hemlöshet och jag har kunnat
identifiera några av de missförhållanden som lett dem till hemlösheten. Ett
missförhållande som studien visar rör interaktionen mellan intervjupersonerna och
omgivningen, huvudsakligen socialtjänsten. Intervjupersonerna är alla olika som
individer, deras bakgrund skiljer sig åt och deras problem har sett helt olika ut.
Studien visar dock att de inte blivit bemötta som individer när de råkat ut för
kriser och svårigheter. Ingen av dem beskriver mötet med socialtjänsten som ett
personligt möte där de upplevt en känsla av att bli sedda som individer med de
speciella problem de haft just då. Istället beskriver de möten där deras önskemål
inte har blivit tillgodosedda och där deras egna erfarenheter inte har blivit
efterfrågade.
Ett exempel på detta är de som har hänvisats till härbärge när de saknat boende
trots att de själva utifrån sin aktuella situation uppfattat det som direkt olämpligt.
Ytterligare ett exempel är hur Torsten trots tidigare erfarenhet av
Metadonbehandling inte får vara med och planera den behandling han nu
genomgår. Liknande erfarenheter har de intervjuade även av andra institutioner
som de haft kontakt med – andra delar av socialtjänsten, sjukvården och
psykiatrin, polisen, kriminalvården, bostadsföretagen och frivilliga organisationer.
Studien visar att socialtjänsten och de intervjuade oftast inte varit överens om vare
sig vad som varit det aktuella problemet eller vad som varit den bästa lösningen i
varje enskild situation.
Obearbetade kriser
Ett annat missförhållande som studien visar är att samtliga intervjupersoner har
varit med om såväl normala livskriser som traumatiska kriser och att de inte fått
möjlighet att bearbeta dessa. Intervjupersonerna har till exempel blivit fråntagen
sina barn, blivit hotad till livet eller blivit fysiskt misshandlad under lång tid. Alla
utom en av intervjupersonerna har varit föremål för tvångsingripanden. En av dem
hade en vän som blev mördad. Flera av dem har berättat om hur de plötsligt och
dramatiskt förlorat nära anhöriga. Eftersom de inte kunna bearbeta förlusten finns
sorgen och saknaden kvar. De flesta har också beskrivit situationen då de
förlorade sin bostad som ett trauma.
Åtminstone sex av de nio intervjuade har sagt att de vill glömma, förtränga eller
inte minnas svåra upplevelser. Studien har visat hur dessa händelser i flera fall har
fått en avgörande betydelse för hur deras liv utvecklats mot hemlöshet.
Klassrelaterade kriser
Synen på och behandlingen av kriser är i våra dagar klassrelaterad. Kriser som
drabbar socialtjänstens klienter betraktas i allmänhet inte som kriser och
behandlas inte heller som sådana. Det rör kriser som är relaterade till vräkningar,
hemlöshet, missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom, omhändertagande av barn
eller ekonomisk utsatthet. De intervjuade har inte haft tillgång till de
krismottagningar som numera finns i kommunerna. I undersökningen illustreras
detta av att ingen av de intervjupersoner vars barn omhändertagits har fått någon
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hjälp att bearbeta förlusten. Det illustreras också av att ingen av dem som förlorat
sin bostad har fått möjlighet att bearbeta den kris som detta inneburit. Hemlöshet
kan sägas vara det som Judith Herman (1998) beskriver som ett osynligt trauma.
Historiska attityder
Min studie visar att det i de det sociala arbetet idag finns spår av attityder som kan
härledas till tidig medeltid. De regler som fungerar som ramar i det praktiska
arbetet inom socialtjänsten i dagens Sverige överensstämmer till stora delar med
det program om fattigvården som Luther formulerade år 1520. Det rör till
exempel uppdelningen i berättigade respektive icke berättigade biståndssökanden
(SoL 4:1), arbetskravet (SoL 4:1,4,5), vistelsebegreppet (SoL 2 kap) och
existensminimum (SocialtjänstF (2001:937) 2kap). Luthers program innehöll
också det i våra dagar aktuella budskapet att det inte ska löna sig att uppbära
bidrag framför att arbeta.
Studien visar att de intervjuade har mött en eller flera av dessa regler vars
underliggande attityd man kan spåra långt tillbaks i tiden. Trots att effekten av
dessa regler inte har utvärderats styr de fortfarande i stor utsträckning det sociala
arbetet. Exempel på detta är Mia och Anna som förvandlas från värdiga till
ovärdiga bidragstagare när de förlorar sina barn, Johan som för att ha rätt till logi
för natten måste ta emot behandling för alkoholmissbruk - vilket ersätter
arbetskravet i tider av arbetslöshet - och Steve, Torsten och Mia som inte fått välja
till vilket socialkontor de ska gå till. Ytterligare exempel är Torsten, Kerstin och
Ingrid som under lång tid avstått från rätten till bistånd därför att de upplevt såväl
själva ansökningsförfarandet som det erbjudna biståndet som kränkande och
därmed avskräckande. Det är exempel på hur regeln om existensminimum kan
fungera i praktiken. De som kan klara sig själva - oberoende på vilket sätt - ska
göra det.
Åtgärder
För att förhindra att fler människor slås ut och fastnar i permanent hemlöshet bör
man i större utsträckning än idag sträva efter att identifiera och åtgärda
missförhållanden som leder till hemlöshet. Min studie har visat några sådana
missförhållanden och också hur de kan åtgärdas.
Det viktigaste är att socialtjänsten och andra berörda myndigheter bör sträva mot
ett individuellt bemötande och att överlåta till den hemlöse att själv definiera sina
problem och därmed återfå sitt självbestämmande och makten över sitt liv.
Åtgärderna bör anpassas efter den enskildes uppfattning om sina behov och inte
slentrianmässigt efter myndighetens åtgärdsrepertoar. Vidare bör de
boendealternativ som erbjuds differentieras efter den enskildes behov och utifrån
den situation han/hon befinner sig i. För att förebygga att människor fastnar i
obearbetade kriser bör samhällets krisarbete utvidgas och rikta sig även till andra
grupper av människor än vad som gäller idag. Det trauma som hemlöshet innebär
måste ses och uppmärksammas. Krisbearbetning måste anpassas till den enskilda
människans behov och till den situation hon/han befinner sig i.
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Socialtjänsten och andra berörda myndigheter bör sträva efter att se individens
egen vilja och förmåga och vad han eller hon egentligen vill förändra. Att
förändras är smärtsamt och svårt och går inte utan individens egen vilja och
motivation. Därtill behövs omgivningens stöd och uppmuntran.

REFERENSER
Andersen, H. (1994). Vetenskapsteori och metodlära. Lund: Studentlitteratur.
Andersen, H. (1994). Tolkningsvetande. I H. Andersen (Red.), Vetenskapsteori
och metodlära (pp.181–216). Lund: Studentlitteratur.
Andersen, V. & Gamdrup, P. (1994). Forskningsmetoder. I H. Andersen (Red.),
Vetenskapsteori och metodlära (pp.68–95). Lund: Studentlitteratur.
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Bjurling, C. (2003). Föräldrars upplevelse av separationen från sina barn sett ur
ett kristeoretiskt perspektiv.(Uppsats för magisterexamen). Stockholms
universitet, Institutionen för socialt arbete.
Cullberg, J. (2003) Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur.
Eliasson, R. (1995). Forskningsetik och perspektivval. Lund: Studentlitteratur.
Ely, M. (1993). Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom cirklar.
Lund: Studentlitteratur
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
(2002). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Geremek, B. (1991). Den europeiska fattigdomens historia. Stockholm: Ordfront.
Giele, J.& Elder,G. (Eds.). (1998). Methods of Life Cours Research. USA: Sage.
Jordabalken (JB)12 kap. (”Hyreslagen”).
Herman, J. L. (1998). Trauma och tillfrisknande. Psykoterapihuset TorbjörnssonSvenaeus AB.
Knudsen, C. (1994). Empirisk-analytisk vetenskapsteori. Del I: Induktivismen och
dess kritiker. I H. Andersen (Red.), Vetenskapsteori och metodlära (pp.96–119).
Lund: Studentlitteratur.
Kohler Riessman, C. (1993). Narrative analysis. California: Sage.
Kohler Riessman, C. (Ed.). (1994). Qualitative studies in social work research.
California: Sage.

77

Kristiansen, A. (2000). Fri från narkotika. Om kvinnor och män som har varit
narkotikamissbrukare. Vaxholm: Bjurner & Bruno.
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer.
Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Lander, I. (2003). Den flygande maran. En studie om åtta narkotikamissbrukande
kvinnor i Stockholm. Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms
Universitet. Avhandlingsserie nr 11.
Levander, L. (1974). Fattigt folk och tiggare. Stockholm: Gidlunds förlag.
Lundby, (2000). Om nyskrivning av historier och ett narrativt arbetssätt.
Stockholm: Natur och Kultur.
Meeuwisse, A., & Swärd, H. (Red.). (2003). Perspektiv på sociala problem.
Stockholm: Natur och Kultur.
Micheli, G. (1996). Downdrift: Provoking Agents and Symptom-formation Factors in the Process of Impoverishment. In E. Minigone (Ed.), Urban poverty and
the underclass. A reader. (pp. 41–63). Oxford: Blackwell.
Midré, G. (1995). Bot, bedring eller bröd? Om bedömning og behandling av
sosial nöd fra refomasjonen til velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget.
Nilsson, A., & Flyghed, J. (2004). Vräkt eller hemlös? Marginaliseringsprocessen
bland vräkta. Socialmedicinsk tidskrift, årg .81, nr1, s. 14–21.
Runquist, W., & Swärd, H. (Red.), (2000). Hemlöshet. En antologi om olika
perspektiv & förklaringsmodeller. Stockholm: Carlssons.
Rosengren, A. (2003). Mellan ilska och hopp. Om hemlöshet, droger och kvinnor.
Stockholm: Carlssons.
Sahlin, I.(1996). På gränsen till bostad. Avvisning, utvisning, specialkontrakt.
Lund: Arkiv.
Sahlin, I.& Löfstrand, C. (2001). Utanför bostadsmarknaden - myndigheter som
motståndare och medspelare. I SOU 2001:95. Att motverka hemlöshet. En
sammanhållen strategi för samhälle (pp13 – 121). Slutbetänkande av Kommittén
för hemlösa.
Skilving, C. (2004). Hinder och möjligheter för arbete med hemlösa inom
socialtjänsten. Socialmedicinsk tidskrift, årg.81, nr 1, s. 52–59.
Skoglund, A. (1992). Fattigvården på den svenska landsbygden år 1829 (Rapport
i socialt arbete, nr 58). Stockholm: Stockholms universitet, Socialhögskolan.

78

Socialtjänstförordningen (2001:937).
Socialtjänstlagen (SFS 1980:620).
Solomon, C. (1994). Welfare Workers´ Response to Homeless Welfare Applicants. In C. Kohler Riessman (Ed.), Qualitative studies in social work research
(pp153 – 168). California: Sage.
SOU 2001:95. Att motverka hemlöshet. En sammanhållen strategi för samhälle.
Kommittén för hemlösa. Stockholm: Fritzes.
Swärd,H. (1998).
Studentlitteratur.

Hemlöshet.

Fattigdom

eller

välfärdsdilemma?

Lund:

Swärd, H. (2004). Att förklara hemlöshet. Socialmedicinsk tidskrift, årg. 81, nr 1,
s. 8–13.
Thörn, C. (2004). Kvinnans plats(er) - bilder av hemlöshet (avhandling för
doktorsexamen, Göteborgs universitet).
Thörn, C. (2004, maj,11). De hemlösa har blivit vår tids smuts. Göteborgs-Posten,
s. 41–42.
Timmer, D., Eitzen, S. & Talley, K. (1994). Paths to Homelessness. Extreme Poverty and the Urban Housing Crisis.Boulder/San Francisco/Oxford: Westview
Press.
Tosi, A (1996). The Excluded and the Homeless: The Social Construction of the
Fight Against Poverty in Europe. In E. Minigone (Ed.), Urban poverty and the
underclass (pp.83–104). Oxford: Blackwell.
Weisaeth, L., & Mehlum, L.(1997). Människor trauman och kriser. Stockholm:
Natur och Kultur.
Widerberg, K.(2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur: Lund.

79

Bilaga 1. Efterlysning av intervjupersoner, uppsatt på härbärge
oktober 2003

Är Du hemlös?
Vill Du bli intervjuad med bandspelare och
berätta om hur det gick till när Du förlorade Din
bostad?
Du kan då delta i en studie på Socialhögskolan.
Vänd Dig till personalen så får Du veta mer.
Ersättning utgår.
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Bilaga 2. Intervjuguide

Om livet innan hemlösheten
Har du någon gång haft en egen bostad med kontrakt?
Hur levde du innan du blev hemlös?
Uppväxtmiljö
Ursprungsfamilj
Skola och arbete
Negativa och positiva relationer
Nätverk
Kontakt med myndigheter
Kunskap om rättigheter och skyldigheter
Kontakter
Om förlusten av bostaden
Hur gick det till när du förlorade din bostad?
Har det hänt flera gånger?
Hade du någon som kunde hjälpa dig ?
Hade du någon annan stans där du kunde sova?
Vilken hjälp skulle du velat ha?
Vad gjorde du första natten?
Minns du hur du tänkte då?
Om livet efter vräkningen
Vad hände sedan?
Hur har hemlösheten förändrat din tillvaro?
Hur ser möjligheterna ut att få en ny bostad?
Vad har du för drömmar och önskningar om framtiden?
Vad finns det för hinder för att du ska få en egen bostad?
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