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Abstract

Uppsatsen syftar till att studera hemlösas perspektiv på den byggda miljön i Stockholm 
stad. Detta utifrån två frågeställningar: Var bor/vistas hemlösa i Stockholm och varför? 
Vad finns det för möjligheter och begränsningar i stadens fysiska och strukturella 
utformning? Arbetet har färgats av teorier från bland annat Emma Jackson som studerat 
unga hemlösa i London. Det empiriska materialet har insamlats med hjälp av intervjuer 
och observation samt analyserats med narrativanalys. Uppsatsen undersöker 
användandet av rum genom exemplet hemlösa. Studiens resultat påvisar att hemlösa 
utsätts för krafter som drar och trycker dem i olika riktningar och påverkar deras 
rörelsemönster.
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1. Inledning

Hemlöshet är ett fascinerande fenomen. På vilket sätt en person som inte har en bostad 
eller en dörr att stänga bakom sig på kvällen, ändå lever och vistas i en stad. Det är 
något paradoxalt i att vara utan bostad men ändå vistas, leva och nyttja staden på ett sätt 
som gör att man använder staden mer än en person med en lägenhet eller hus skulle 
göra. Bristen på ett ”hem”, att vara hemlös, utgör inte ett hinder i processen att göra hela
staden och alla dess olika miljöer till ett hem, frivilligt eller inte. Det speciella 
utnyttjandet och relationen till den byggda miljön var något som fångade mitt intresse 
som samhällsplanerare.

Hemlöshet är en komplex företeelse som inte bara har med bristen på bostäder att göra. 
Det är även starkt förknippat med ekonomi, stigmatisering, missbruk, psykisk ohälsa, 
problem och misär med mera. De flesta kanske är överens om att hemlöshet inte är 
önskvärt. Det utgör en del av samhället som många gärna vänder bort blicken och 
distanserar sig från. Och kanske är det därför hemlöshet alltid varit ett diskuterat 
område. Just för att människors sårbarhet och utsatthet här blir så uppenbar och 
möjligen för många, påträngande.

Tidigare forskning har varit omfattande och med olika definitioner av hemlöshet följer 
olika tillvägagångssätt och infallsvinklar. Det finns bland annat kvantitativ/kvalitativ, 
etnografisk, långtidsobservation samt databaser över personer i besökande härbärgen 
och cognitiv mapping (Daly, 2008).

Den här texten inleds med en bakgrund där en allmän vinkel på hemlöshet introduceras, 
för att det ska bli enklare att förstå den stora bilden. Därefter redogörs syftet med 
undersökningen och efter det presenteras existerande akademisk litteratur och begrepp. 
Detta görs för att begreppen och litteraturen utgör grunden som jag bygger min analys 
på. Sedan följer en definition av begreppet hemlöshet, eftersom diskursen kring själva 
begreppet inte är helt självklart. Därpå följer metod-delen och en diskussion kring de 
omfattande etikproblemen. Analysen kommer innan den avslutande slutsatsen.

1.1 Bakgrund

Socialstyrelsen har med sin senaste nationella mätning år 2011 uppskattat att omkring 
34000 personer är hemlösa i Sverige (Socialstyrelsen B, 2012). En heltäckande bild är 
dock svår att få. Trots att flera myndigheter har sammanställd statistik över 
hemlöshetens utbredning, vet man inte hur stort mörkertalet är. Statistik på bland annat 
vräkningar, utvecklingen på bostadsmarknaden och antalet personer som blir frigivna 
utan bostad samlas in av Kronofogden, Boverket och Kriminalvården och utgör denna 
uppskattning (Socialstyrelsen B, 2012). Kostnaden för hemlöshet är svårbedömd 
eftersom den kan vara så slumpartad och sporadisk. Många gånger använder dessutom 
hemlösa en hel uppsättning av privat och offentlig service. Över tid har kategorin 
psykiskt sjuka och personer med missbruksproblem minskat men de utgör fortfarande 
en betydande andel av de som är utan hem i Sverige. Det har däremot skett en ökning av
hemlösa kvinnor och barn. De befinner sig oftast i den situation av bostadslöshet där 
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kommunen blir tvungen att ordna deras boende (Socialstyrelsen B, 2010). Eftersom 
många hyresvärdar inte godkänner bistånd som inkomst blir kommunen den största 
hyresvärden med sina allmännyttiga bostadsbolag (Socialstyrelsen A, 2012).

Hemlöshet är direkt länkat till politik och globalisering, då en polarisering i 
arbetskraften har ägt rum och privatisering och skattelättnader har skett på bekostnad av
"social housing"(Daly, 2008).
Anledningen till hemlöshet kan både ses som brister i samhället och som individuella 
faktorer. ”Orsakerna kan delas in i följande: Strukturella (till exempel relaterat till 
fattigdom), ekonomiska (arbetslöshet som en konsekvens av avindustrialisering), 
olycksrelaterade (som naturkatastrofer), politiska (exempelvis flyktingar), eller sociala 
(diskriminering)” (ibid. s.269).

2. Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att förstå hur hemlösa använder staden och vad deras perspektiv
på den byggda miljön är. Detta genom att med två forskningsfrågor undersöka:

- Var hemlösa i Stockholm bor/vistas och varför?
- Vad finns det för möjligheter och begränsningar i stadens fysiska och strukturella 
utformning?

Uppsatsen är en fallstudie där jag intervjuar och observerar svensktalande personer. 
Personerna är ”boende” i Stockholm och är hemlösa enligt definitionen som jag senare 
redogör för. Avgränsningar har gjorts i tid och rum för att kunna göra en så relevant 
undersökning som möjligt i relation till tid och resurser. Min tidsram utgörs av de 10 
veckor som kursen för examensarbete i samhällsplanering pågår och det geografiska 
rummet avgränsas med Stockholms stads kommungräns.

Jag har valt att skriva om detta ämne för att förstärka kunskapen inom området 
hemlöshet. Texten är viktig ur en akademisk synvinkel därför att den handlar om ett 
case som tidigare inte gjorts. Det finns liknande litteratur om hemlöshet i Stockholm, 
men ett case med rörelse och platsanknytning i kombination saknas. Min uppsats 
bekräftar vissa teorier som berörs i min text, men det finns också teorier som motsätter 
sig min empiri. Eventuellt kan texten även bidra till policy och planeringsunderlag 
genom att den ger en högre grad av förståelse för vilka svårigheter hemlösa möter med 
arkitekturen
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3. Existerande litteratur

Andra studier om hemlösas perspektiv på staden samt staden som boendeform har 
gjorts. Ursin (2011) och Parcell (2012) har bland annat utrett vad hem betyder för 
hemlösa. Ursin undersöker hur hemlösa barn upplever gatulivet i Salvador, Brasilien. 
Hon är nyfiken på orsakerna till att barnen lämnade sitt familjehem och konsekvenserna
av det (Ursin, 2011). Hennes slutsats är att många hemlösa barn är hemlösa på grund av 
rådande sociala ideal. När den vanliga definitionen av kärnfamiljen görs och dess 
koppling till den privata bostaden, faller vissa individer utanför och räknas som hemlösa
(ibid).

Parcells forskningsområde har varit Australien. En sex månaders lång etnografisk 
studie, vilken har lett till en text där han presenterar upplevelsen av hem hos hemlösa 
från olika infallsvinklar. Det handlar om den fysiska bostadens plats i konstruktionen av
ett hem och hem som en känsla, som familj och som kontroll (Parcell, 2012). I 
undersökningen uppges att hem består av komfort, säkerhet och kontroll. Teorin är att 
de hemlösas oförmåga att artikulera geografiska och rumsliga dimensioner beror på 
deras akuta brist på en fysisk bostad och deras övertygelse av de fördelar som detta 
skulle medfölja.

Från ett svenskt perspektiv har Thanem (2011) skrivit om hemlösas förmåga att 
acceptera, motsätta sig, påverka och påverkas av pågående stadsplanering i Stockholm. 
En CMS (Critical manegement study) som kom att omfatta intervjuer med hemlösa och 
planerare för att förklara deras olika syn på det då nybyggda Fridhemsplan och 
Odenplan. Thanem konkluderar att undersökningen av rumslig rörlighet och motstånd 
föreslår att motståndet utövas på ett oväntat och omedvetet sätt av grupper som oftast 
ses som för maktlösa för att göra så (ibid). Studien liknar min egen, på så sätt att den ger
en inblick i vilka problem hemlösa står inför när det kommer till planering av deras 
boendemiljö. Den skiljer sig däremot i metod, geografisk avgränsning, samt 
frågeställningar och syfte.

Jag har även valt att läsa artiklar om hemlösas användande av den offentliga miljön. 
Jackson och Hall & Smith skriver om hemlösas rörelsemönster. Hur de rör sig, var de 
rör sig och varför de rör sig. Jackson (2012) beskriver rörelsemönstret som effekt och 
konsekvens av olika maktstrukturer och drar slutsatsen att mobilitet blir ett verktyg för 
hemlösa för att kunna hantera mer eller mindre problematiska situationer som de ställs 
inför. Hon fastställer att unga hemlösa Londonbor använder rörelse som taktik och som 
ett sätt att få säkerhet samt kunskap (Jackson, 2012).

Hall & Smith (2013) beskriver rörelsemönster i liknande termer och ser inte hemlösas 
rörelse som ett transportmedel utan snarare som ett jobb eller ett nödvändigt ”hushålls”-
arbete. Det gör Hall & Smith genom att beskåda mobilitet mer som ett koncept eller 
värde: snabbhet mot långsamhet och rörelse mot oföränderlighet. De observerar både 
personer som arbetar med uppsökande verksamhet av hemlösa, och de hemlösa själva. 
Deras studie sker i skärningspunkten av de två grupperna i staden Cardiff, 
Storbritannien. De menar att både uppsökande och hemlösa går utan att komma någon 
vart och att hemlösa beskriver sig som ”‘stuck in a rut’, ‘getting nowhere’, ‘going round
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in circles’" (Hall & Smith, 2013 s.20). Slutsatsen för båda grupperna är att gåendet är 
utgångsläget och att ett stopp innebär en prestation. Hemlösa lättar på bördan som 
rörelsen innebär och den uppsökande verksamheten får en chans att gå framåt och hitta 
en lösning åt sina klienter (de hemlösa). Därför räknas stoppet av eget värde snarare än 
brist på mobilitet.

Kopplat till existerande litteratur om hemlösas plats och rörelse i samhället finns också 
litteratur om offentliga utrymmen som en vara (Haas & Olsson, 2014), revanschism 
(Cloke & May, 2013), posrevanschism (Galvis, 2014) och hur policyn för offentliga 
utrymmen ser ut (Parkinsson, 2013).

3.1 Presentation av begrepp

Det finns alltid, och bör alltid, finnas mer kunskap att hämta för att bidra till 
forskningen. Forskningen kring hemlöshet kan man se som tvärvetenskaplig eftersom 
det finns flera angreppssätt till det svåra problem som hemlöshet faktiskt är. I de otaliga 
infallsvinklarna och ingångarna till problemet har jag valt att besvara mina 
frågeställningar genom att använda ett antal begrepp:

Exkluderande Design, Platskänsla, Platsanknytning, Fixed in mobility, Power Geometry
och Time-Space compression.

Begreppen har använts för att försöka förklara de fenomen jag stött på under mina 
fältstudier. Mina frågeställningar kring var, när och hur hemlösa använder sig av staden 
räcker däremot inte till för att besvara hur de upplever den. Jag kan inte endast förlita 
mig på teorier kring rörelsemönster som mina frågor antyder. Jag måste få djupare 
förståelse för de ”pull”- och ”push”effekter som påverkar hemlösa och de 
maktstrukturer som ligger bakom dessa. Det är i ljuset av följande teorier som jag 
belyser, tolkar och ger förståelse till min empiri och ger mig på att förklara hemlösas 
perspektiv på den byggda miljön.

3.1.1 Exkluderande design

När vi människor utformar föremål, gör vi det oftast med ett syfte. Exkluderande design
eller disciplinär arkitektur, som det också kallas, är konstruktioner i gaturummet vars 
syfte är att påverka människors handling. Det kan handla om att dirigera människor i 
vissa riktningar eller att hindra personer att passera eller beträda ett område. På det mest
generella planet rör det sig om bland annat staket, vägar och stängsel, men också om 
naturliga barriärer som vattendrag och höga berg. Fredrik Edin (2014) har skrivit en 
uppsats om så kallade ”luffarsäkra bänkar”. Bänkar som har träffats på både i Sverige 
och internationellt och är utformade på ett visst sätt. Sittplatserna är omöjliga att ligga 
på och förekommer ofta på och vid tågstationer. Motivet är, outtalat eller explicit, att 
stöta bort eller hindra hemlösa från att vila där (Edin, 2014). Exkluderande design 
behöver inte vara bänkar, utan kan också vara betongfundament, blomkrukor eller 
galler, placerade och formade på så sätt att man inte kan vara där.
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Begreppet är intressant för den här studien, på grund av att den här formen av arkitektur 
inte bara påverkar var folk väljer att uppehålla eller inte uppehålla sig, utan är ofta 
specifikt riktad mot hemlösa, narkomaner och tiggare. Personer som ”förstör” 
stadsbilden.

3.1.2 Platskänsla och Platsanknytning

Varför befinner sig hemlösa på de platser de gör? Svaret kan kanske ligga i 
begreppsparet platskänsla och platsanknytning. Hashemnezhad et al (2013) menar att 
platskänslan uppkommer som en relation mellan människan och rummet. Utan 
interaktionen mellan individen och rummet sker ingen platskänsla utan rummet blir bara
en geografisk plats. Man kan generellt säga att en plats är ett rum med mening i en 
social, kulturell och individuell process. Konceptet är en blandning av människans 
subjektiva upplevelser såsom minnen, historia, kultur, samhälle med mera och objektiva
element som vi tar till oss via vår perception (Hashemnezhad et al, 2013).

Platsanknytning innebär inte bara hur individen ser på platsen och vilken mening man 
ger den, utan också hur man ser sig själv. Identitetsskapandet hos individen och hos 
platsen måste korrelera på en sådan dimension att man känner tillhörighet. Eller som 
Hashemnezhad et al (2013) förklarar det: platstillhörighet är en symbolisk relation till 
en plats som skapas med den emotionella mening man har givit platsen och förklarar 
personers perception och hur de relaterar till platsen.

I uppsatsen används begreppsparet för att förstå varför informanterna väljer att vistas i 
områden och/eller pekar ut platser av betydelse för dem. Det kan vara platser som 
nämns frekvent eller områden som besöks av gammal vana.

3.1.3 Fixed in Mobility

Emma Jacksons (2012) begrepp ”fixed in mobility” förklarar en situation hos en individ
där man, som uttrycket antyder, är fast i mobiliteten. Hon har studerat unga hemlösas 
rörelsemönster i London med intervjuer och observation och har även bett dem att rita 
kartor över ”sitt” London. Detta gör hon utifrån Masseys (1993) ”power-geometry”-
begrepp och argumenterar för fokus, inte bara på vilka som rör sig, utan vad det är som 
rör dem. Hon utkristalliserar maktrelationerna och omständigheterna bakom deras 
rörelser i staden för att se vad som inbjuder och förbjuder, vad som möjliggör och vad 
som omöjliggör de hemlösas vägval. ”Fixed in mobility” förklaras med andra ord som 
att de bostadslösa rör sig mycket, men att mobiliteten också är markant begränsad.
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3.1.4 Power-Geometry och Time-Space Compression

Massey (1993) använder begreppet Power-geometry i ”Mapping the futures: local 
cultures, global change”. Här beskriver hon rörelse på ett generellt plan. Det kan handla
om transporter, hur fotgängare eller flygplan rör sig men också flödet av information via
brev e-post eller telefoni. Harvey (1989) menar att det i och med det moderna samhället 
har skett en ”time-space compression”. Personer och ting är inte längre lika beroende av
fysisk närhet som tidigare. Med innovationer som telefon, tåg och internet har relationen
mellan tid och rum förändrats. Modern teknik som snabbtåg och internet har gjort det 
möjligt att till exempel kunna styra grävmaskiner på andra sidan jorden och kunna 
kommunicera med astronauter i yttre rymden. Det gör till exempel att en pensionär i 
Flen kan lära sig den senaste samban av sin dansinstruktör, därför att instruktören var 
bland Brasiliens favelor två dagar tidigare.

Själva begreppet Power-geometry beskriver inte vilka som rör sig eller var de rör sig, 
utan vad det är som får det att röra sig.  Det handlar om vem, vilka eller vad det är som 
initierar rörelser eller stannar den. Det beskriver vad det är som påverkar flödet av 
varor, tjänster, information och människor. Massey använder sig av Harveyes (1989) 
”time-space compression”-begrepp i termer av ett spektrum för att beskriva 
maktstrukturer i alla sorts rörelser. I varsin ände av spektrumet finner man mottagare 
och givare. Mottagaren kan till exempel vara den ovan beskrivna pensionären eller 
andra personer som i till exempel Sverige tittar på amerikanska tv-program, äter thaimat
eller borstar tänderna med sin japanska el-tandborste. De är alltså mottagare i 
bemärkelsen att de tar emot rörelse i form av ting eller information från givare i andra 
delar av världen. I den andra sidan av spektrumet är exportörerna och givarna. Ett 
exempel på givare, skulle i samma exempel ovan, vara samba-utövarna i en brasiliansk 
favela. De är alltså givare av information och kunskap. Dock har de kanske ingen el-
tandborste eller tv och kanske också är ovetandes om att deras samba förs vidare till en 
annan kontinent. Det är alltså mer frågan om personer som inte bara rör sig eller står 
stilla, utan också har makten att välja själva och initiera mobilitet hos andra (Massey, 
1993).

4. Definition av hemlöshet

Definitionen av hemlöshet är inte enhetlig eller homogen i litteraturen. Uttrycket kan 
vara vilseledande eftersom det antyder att en person som är hemlös inte har något hem, 
hem-lös. Men hem kan för många betyda en platstillhörighet oberoende av 
förvärvsinkomst, självförsörjning eller välfärdssamhälle. När vi talar om hemlöshet är 
det oftast bostadslösa snarare än hemlösa vi menar.
Vårt språk är en social konstruktion av verkligheten och avslöjar hur vi adresserar 
problem och hur vi ser på vår omvärld. Denna process definierar inte bara den sociala 
ordningen utan kan också fungera som ett marginaliserande, avståndstagande, och 
nedvärderande instrument.

En smal definition av hemlöshet går hand i hand med antagandet att hemlöshet är 
förorsakat av individuell svaghet snarare än ett socialt konstruerat problem (Daly, 
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2008). Olika definitioner av hemlöshet reflekterar olika ideologier, värden och politiska 
mål. Definitionerna påverkar också vilka som inkluderas som hemlösa, hur dessa ses 
samt åtgärder för att motverka fenomenet (ibid).

Att definiera hemlöshet har olika funktioner i olika syften, värdegrunder, ideologier och 
kontexter. Smala definitioner exkluderar hemlösa som inte sover på gatan eller i 
härbärgen. Även en bredare definition kan användas, och innefattar då personer med 
boende ordnat av staten, försökslägenheter eller träningslägenheter. En bred definition 
omfattar dessutom personer som upplever fysisk eller psykisk misshandel i sina egna 
bostäder och som sover hos vänner, bekanta eller liknande. Personer i en sådan situation
kan definieras som ”homeless at home” (Parcell, 2012).

Sveriges kommuner definierar hemlöshet olika. Eftersom det empiriska material som 
används i uppsatsen samt alla använda kommunala dokument är hämtade från 
Stockholms stad, följer här deras definition:

• ”En hemlös är en person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i
något stadigvarande inneboendeförhållande samt är hänvisad till tillfälliga 
boendealternativ eller är uteliggare.

• Till de hemlösa räknas personer som bor på institutioner eller härbärgen och som
inte har någon bostad ordnad vid en eventuell utskrivning.

• Till de hemlösa räknas också personer som tillfälligt bor hos olika kamrater eller
bekanta (max 3 månader).

• Däremot räknas inte personer som bor i andra hand eller hos någon anhörig som 
hemlösa.

• Inte heller personer som bor i en försökslägenhet.” (Stockholms stad, 2014 s.5)

Begreppet hemlös kommer jag själv att likställa med termen bostadslös. Min definition 
sammanfaller i viss mån med den första situationen formulerad av Stockholm stad:
 En hemlös är en person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något 
stadigvarande inneboendeförhållande samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ 
eller är uteliggare.
Detta benämns många gånger i statliga och kommunala dokument, samt till viss del den 
akademiska litteraturen, som akut hemlöshet.

Ordet hem är ett diffust och känsloladdat begrepp som har många olika betydelser för 
människor och har inte alltid en koppling till en fysik bostad, vilket kommer att 
diskuteras mer senare. Jag definierar hemlöshet som brist på adekvat boende, men 
eftersom även det begreppet är subjektivt låter jag gränsen för adekvat ligga vid "miljö 
byggd för boende". Samtliga personer som jag intervjuat har definierat sig själva som 
hemlösa och har sovit på platser som inte är byggda för att sova på.
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5. Metod

5.1 Urval

Urvalet var inte helt lätt och krävde stor flexibilitet. Sju djupintervjuer genomfördes 
med svensktalande personer som var eller hade varit hemlösa i mer än en veckas tid för 
mindre än ett år sedan. Detta för att säkerställa deras erfarenhet av hemlöshet och 
försäkra mig om att deras upplevelser av detta inte låg allt för långt bak i tiden. Alla 
sorters erfarenheter av denna form av hemlöshet välkomnades. Oavsett hur omfattande 
den var, hur länge detta livsförhållande hade förhållit sig och under hur långa 
sammanhållande perioder detta skedde.

Jag valde svensktalande personer för att på bästa sätt kunna ta till vara på informationen
utan komplikationer med översättning och eventuell tolk.

Det teoretiska urvalet gjordes så varierat som möjligt med avseende på kön, ålder, 
etnicitet och erfarenhet av bostadslöshet, vilket redovisas i tabell 1 nedan. Ett urval med 
stor variation i det fenomenet jag studerar ger möjlighet att återge olika dimensioner av 
mitt aktuella tema (Dalen, 2011). Alla informanter förutom den första, fick jag kontakt 
med via uppsökande aktivitet. Den första informanten fick jag möjlighet att träffa via 
personliga kontakter, medan de resterande fann jag bland annat på gatan, 
dagverksamheter och härbärgen för hemlösa.

Jag mötte de hemlösa personerna på offentliga platser och frågade om jag fick intervjua 
dem. I intervjun frågade jag också om de kände någon annan som var villig att ställa 
upp på fortsatta intervjuer. Jag är medveten om att den här formen av snöbollsurval lätt 
ger skapar ett skevt urval, men bristen på en tillförlitlig rampopulation motiverar detta 
val. Att kontakta hemlösa med de register som finns är omöjligt eftersom 
kontaktuppgifter saknas och hög sekretess är nödvändigt, men det här innebar tyvärr ett 
hinder i studien. Mina informanter ville inte uppge enskilda personer av integritetsskäl 
och ”sätta någon i trubbel” men berättade var andra hemlösa befann sig. Genom att jag 
fick ett geografiskt område utpekat kunde jag här följa mitt teoretiska urval efter bästa 
förmåga. Via val av informanter gjordes variationen i urvalet så stort som möjligt.

Tabell 1. Tabell över informanterna och variationen i urvalet

Namn Ålder Etnisk Svensk Erfarenhet, totalt
antal år

Kön

Informant 1 Cirka 40 Ja 1 M
Informant 2 29 Ja 3 K
Informant 3 64 Ja 15-17 M
Informant 4 51 Ja 5 M
Informant 5 50 Ja 11 K
Informant 6 33 Nej 4 M
Informant 7 39 Ja 4 M
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Det var däremot ett betydande bortfall på cirka 60 %. Bortfallet uppstod då de teoretiska
urvalet omfattade personer som var uppenbart berusade, hade svårt med språket eller 
var ovilliga att ställa upp på intervju och/eller ovilliga att utlämna information relevant 
för mitt arbete. Jag räknar med ett visst skevt urval i och med bortfallet.

5.2 Metod

5.2.1 Tillvägagångssätt

Arbetet inleddes med insamlandet av en kunskapsgrund om hemlöshet i stort. 
Information söktes om Sveriges och Stockholms hemlöshet, dess omfattning, 
utbredning, definition samt vilka insatser som finns för att motverka hemlöshet. Detta 
gjordes via socialstyrelsens dokument (Socialstyrelsen A, B, med fler), kommunala 
dokument (Stockholm Stad, 2013 med fler) samt kort mailkontakt med den senare. Via 
Stadsmissionens och Situation Stockholms hemsidor tog jag del av den ideella delen av 
insatser mot hemlöshet och deras samverkan med kommunen. Jag genomförde även två 
kortare intervjuer med två sjuksköterskor vid Pelarbacken. Pelarbacken är en 
vårdcentral för hemlösa och är beläget på Södermalm. Vårdcentralen har även ett mobilt
team för att kunna hjälpa hemlösa personer på plats. De gav mig sin bild av hemlösas 
rörelse och boende i närområdet samt vilka uppgifter och problem deras uppsökande 
verksamhet stöter på.

Därefter följdes arbetet upp med läsning av vetenskapliga artiklar och dagstidningar. De
fakta som erhölls var till en början väldigt spretig och olika begrepp var synonyma, 
samtidigt som samma begrepp hade olika betydelser. Efter denna breda ingång 
smalnades min insamling av till artiklar, tidningar och radioprogram om 
platsanknytning, rörelsemönster, platstillhörighet, exkluderande design samt offentliga 
utrymmens roll och funktion. Denna bas gav en viss kännedom om problemet 
hemlöshet och dess komplexitet. På den grunden var det möjligt att utforma en 
intervjuguide med lämpliga frågor kopplade till syftet.

Den första intervjun fick karaktären av en testintervju och gav insikt i intervjuguidens 
brister som sedan kunde rättas till. I den reviderade intervjuguiden var frågorna mer 
konkreta i avseendet varför och på vilka platser informanterna sov och rörde sig. De var 
däremot mer öppna i frågor kring hur de hemlösa upplevde platser. Tidigare var 
frågorna en diffus ohållbar blandning av detta. Det gjorde att de resterande intervjuerna 
kunde bli kortare och mer informationsrika än den första intervjun, där en relativt liten 
del av materialet kunde användas.

Jag valde att använda djupintervjuer som metod. Detta för att undersökningen var 
kvalitativ och jag ville låta informanterna ge utvecklade svar på mina frågor. Om inte 
djupintervjuer skulle ha använts hade det antagligen varit svårt att förstå informanternas 
upplevelser och känslor kring att vara hemlös i Stockholm. Djupintervjun var därför det 
bästa sättet att få förståelse för de hermeneutiska värden som jag har valt att behandla i 
uppsatsen.
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 5.2.2 Den hermeneutiska processen

I den hermeneutiska processen kan fyra moment urskiljas. Förförståelse, tolkning, 
förståelse, förklaring. För att få en förklaring till de fenomen som valts ut att studera och
som är formulerade i syfte och frågeställningar, måste processen påbörjas med att tolka. 
Precis som en tolk översätts det som uppfattas och sedan försöks det förklaras i ord. 
Men det är mer en översättning som innebär förmedling av innebörder och betydelser 
istället för att översätta mellan två språk (Ödman, 2004).

Det andra begreppet är förståelse som man kan försöka definiera med en synonym. 
Insikt. Att komma till insikt är att först komma underfund med något och sedan komma 
till insikt och se personen, fenomenet eller tinget som det faktiskt är. Det är alltså en 
djupare förståelse som går bortom ytan.

Förförståelsen är de upplevelser, känslor och den kunskap som vi bär med oss från 
början. Den påverkar hur vi ser på världen, uppfattar och tolkar den. Vi måste även 
förklara för att förstå och det omvända: förstå för att förklara. Per-Johan Ödman (2004) 
menar att tolkningar ofta innehåller förklaringar eller bygger på dem.

Det som återstår är nu dynamiken eller rörelsen, om man nu så vill. Det är en rörelse 
som enklast kan förklaras med den hermeneutiska cirkeln (se figur 1). Den visar hur 
förståelsetillväxten ökar genom pendlingen mellan del och helhet. Man får helheten 
förklarat för sig med hjälp av detaljerna och sedan svänger pendeln. När man har ett 
helhetsperspektiv förstår eller upptäcker man lättare detaljer som är av betydelse för 
helhetsperspektivet.

Fig.1 Den hermeneutiska cirkeln

5.2.3 Intervju

De genomförda intervjuerna var mellan 20-60 minuter långa med personer i åldrarna 
29-64 och med 70 % män och 30 % kvinnor. Intervjusituationerna varierade från caféer,
restauranger, parker, på tunnelbanan eller på gatan mellan klockan 12 och 22. Miljöerna 
valdes ut av informanterna själva och borde därför kunna antas vara en trygg plats för 
dem. Jag har tagit hänsyn till intervjuerna och observationernas tidpunkter och miljö för
att kunna tillgodoräkna mig händelsernas kontext. Till exempel bjöd en informant en 
annan hemlös på cigaretter vilket ledde samtalet in på gemenskapen mellan hemlösa. 
Det är sammanhang som är viktiga att ha överseende med i den hermeneutiska 
processen. 
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Alla utom två av de genomförda intervjuerna dokumenterades med ljudinspelning. De 
resterande dokumenterades med anteckningar under intervjuns gång och dessa 
kompletterades efteråt med förtydliganden och förklaringar. Anledningen till att de här 
intervjuerna inte spelades in var att de hade en mer inofficiell karaktär. Självklart 
tillfrågades även dessa informanter innan intervjuerna påbörjades, men vid det ena 
tillfället skedde intervjun till exempel direkt på gatan där den hemlöse stod och sålde 
Situation Stockholm och att spela in intervjun blev därför svårt.

Nästa skede i processen var att transkribera det inspelade materialet. Först lyssnades 
hela intervjun igenom en gång för att friska upp minnet kring intervjun samt att få en 
helhetsbild över materialet. Sedan lyssnades intervjun igenom igen, men den här gången
pausades inspelningen när svar som var relevanta för syftet kom. Dessa transkriberades 
för att sedan kunna användas i analysen. Detta gjordes med samtliga inspelade 
intervjuer.

5.2.4 Observation

Observationer av hemlösas rörelsemönster i staden genomfördes kontinuerligt under 
arbetats gång. Detta gjordes för att skapa en bättre förståelse och konkret få evidens 
kring vilka platser personerna vistas på. Observationerna genomfördes vid de tillfällen 
informanter letades upp i Stockholm samt på min ”fritid”. Då uppmärksammades 
specifika platser där hemlösa var ofta förekommande.

Även deltagande observationer gjordes i samband med intervjuerna. Det var till 
exempel före och efter intervjun då jag åkte tunnelbana tillsammans med informanten 
eller gick en promenad till caféet där intervjun skulle genomföras. Under dessa tillfällen
samtalade jag med informanterna och kunde här även få en större inblick i deras vägval 
och rörelse i staden.

Samtliga observationer gjordes med mycket vägledning från Etnografiska 
observationer på så sätt att hänsyn togs till bland annat längden på observationerna, 
fokus och i vilken miljö observationerna utfördes (Arvartson & Ehn, 2009). Arvartson 
& Ehn menar att observationen börjar med observatörens egen förkunskap, redan innan 
själva fältarbetet sker. För att inte se endast det jag ville se var jag tvungen att reflektera 
över min egen kunskapsbank och se bakom det synliga, ”bilden i bilden” och dessutom 
underbygga med mer fältarbete och teorier (Arvastson & Ehn, 2009). Christina Garsten 
tipsar deltagande observatörer att de måste ”fundera över den egna rollen i fält, hur den 
kan variera i tid och mellan sociala sammanhang och hur den kan påverka vad man ser, 
från vilket perspektiv man ser det och hur man tolkar det” (Garsten, 2004 s.161). Därför
var det viktigt att sträva efter reflexivet i alla metoder och ta hänsyn till miljön och min 
egen närvaro.

De data jag fick presenterat för mig genom intervjuerna valde jag att se som narrativ då 
de oftast tog form av berättelser och historier. Narrativen urskiljer jag genom att de bär 
på några av de sex kännetecken som är formulerade av Lavbov: utvärdering, abstract, 
orientering, komplicerande handling, upplösning och coda.
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Abstract =sammanfattning av narrativen
Orientering =tid, situation, deltagare
Komplicerande handling =förflyttning från jämvikt till obalans
Upplösning =vad som slutligen hände
Coda =återför perspektivet till nutid

Utvärdering =betydelsen av handlingen kommenteras
=det sätt på vilket innehållet förmedlas och 
   mening ges till historien

Fig.2 (Robertson, 2012 s.229-232)

Mina intervjufrågor behövde vara öppna för att låta informanten utarbeta svar i 
samarbete med mig som lyssnare och sedermera skapa ett narrativ. Var ett narrativ 
börjar och slutar är både en textmässig och analytisk fråga (Robertson, 2012). För att 
inte läsa narrativen som bevis för en tidigare teori var jag tvungen att inte bara leta efter 
innehåll utan även de andra sex dimensionerna (se fig.2) och strukturera dessa. ”På det 
mest grundläggande planet innebär det att man frågar sig hur texten är upplagd” (ibid 
s.236).

5.2.5 Narrativ analys

Jag använde det kategoriskt formbaserade sättet att analysera ett narrativ. Det innebar att
efter det att transkriberingen var genomförd, gjordes en utplockning i det nedskrivna 
materialet. De delar av informanternas berättelser som var mest relevanta för 
frågeställningarna valdes ut. Dessa delar var ämnade att ge en så bred och varierad bild 
som möjligt av de hemlösas uppfattning av staden samt vilka hinder och möjligheter de 
upplevde. Framställs till exempel stadsdelar som bra eller dåliga? Beskriver 
informanterna vägval som självklara eller oklara?

Jag fokuserade alltså på skilda stilistiska eller lingvistiska karaktärsdrag hos bestämda 
enheter i narrativen (ibid). Jag behandlade de mentala kartorna av staden hos 
informanterna (Lynch, 1960) och uppmärksammade deras utpekande av noder, vägar 
och landmärken för att få en kontext och ett sammanhang till deras berättelser. 
Informanterna fick beskriva vilka platser som var viktiga för dem och varför de 
utmärkte sig. Varje individ ser olika på staden och trots att de går samma vägar och 
gator så lägger de märke till olika saker i rummet. En vägbeskrivning av samma sträcka 
kan te sig helt annorlunda beroende ålder, kön, kulturell tillhörighet (Arvastson & Ehn, 
2009). Jag gick igenom denna form av kodning för att komma till insikt och 
meningsförståelse när jag analyserade mitt material.
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5.3 Etik och Källkritik

För att ta hänsyn till den svaga och utsatta gruppen som hemlösa utgör kommer inte 
några av de specifika platserna som informanterna valt att namnge behandlas eller 
redogöras för. Detta för att som en informant själv uttryckte det "...andra kommer och 
skräpar ner och förstör platsen...". Det rör sig om nu anonymiserad information som jag 
i uppsatsens startskede hade som mål att finna och klargöra, men vars nackdelar 
överväger fördelarna. Denna data utgör fortfarande en vital del i uppsatsen men platser 
kan få drastiska konsekvenser för de berörda om de röjs. De kan helt eller delvis förlora 
de egenskaper och fördelar som var anledningen till att dessa platser pekades ut från 
början. Rörelsemönster och beteende har istället förklarats och analyserats på ett 
övergripande sätt.

Att informanterna har olika incitament till att förvränga eller förfalska sanningen och 
ljuga om de händelser som ägt rum är jag medveten om. Motivet kan vara att de vill ha 
sällskap, att något ämne är svårt för dem att tala om, att de vill vara snälla eller någon 
annan anledning Detta är ett problem som inte går att göra så mycket åt men det är ändå 
deras erfarenheter och upplevelser jag är ute efter och inte den objektiva sanningen, om 
nu en sådan finns.

Även andra etiska komplikationer har förekommit. Det föreligger ständigt en risk för 
stigmatisering av gruppen hemlösa, genom denna text och andra (Dalen, 2004). Bilden 
av hemlösa är i dagsläget inte speciellt positiv och gruppen har stora delar individer med
svår mental sjukdom och/eller missbruk, men detta gäller långt ifrån alla. Att tala om 
hemlösa i vissa termer eller kontexter medför risken att reproducera och stärka bilden av
hemlösa som en homogen grupp. Med det sagt kan jag endast redovisa mina svar av 
denna studie som en produkt av de genomförda intervjuerna. Alla likheter och skillnader
personer emellan ska inte ses som något statiskt. Människor och de generella 
antaganden som görs om dem är något som antagligen alltid kommer förändras över tid.

Från ett ideologiskt perspektiv finns det de som menar att nyliberalismen har givit oss 
en syn på hemlösa som att deras situation var deras egna fel och val. Fenomenet ses inte
längre som ett gap i välfärdssamhället eller brister i systemet (Edin, 2014; May, 2009 et 
al) i och med den har kollektivismen fått ge vika för individualismen.

Det fanns även svårigheter med själva intervjusituationen och det tog ett tag innan det 
uppstod en balans i närhet och distans till informanten. Jag fick uppleva problem då jag 
uppträdde för vänskapligt och gav informanten en känsla av vänskap med konsekvenser 
som inbjudning till personens dåvarande bostad med mera. Maktförhållandet mellan 
mig och informanten blev en börda i skapandet av en meningsfull relation. Eftersom det
var jag som initierade samtalet och ofta styrde det i en viss riktning fanns en press hos 
informanten att leverera den information som söktes. Också att jag bjöd informanten på 
till exempel kaffe kan generera en situation där informanten känner sig tvingad att ge 
information tillbaka i det upplevda ”bytet” av varor och tjänster. 

Att också ha i beaktande att min egen påverkan genom ordval, tystnad eller blotta 
närvaro var något jag behövde ta hänsyn till över tid (Daly, 2008). Denna form av 
reflexivet krävde introspektion för att kunna förstå min eget inflytande och relation till 
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informanterna. Det uppstod även svårigheter i att försöka upprätthålla ett objektivt 
ställningstagande till informanterna då dessa ofta bar på svårhanterlig information som 
trakasserier, utanförskap, tragiskt förflutet, utsatthet med mera. Denna information var 
mycket krävande för mig och gav i många fall upphov till oro. Oro som möjligen kan ha
lett mig till att fråga andra frågor, undvika ämnen eller följdfrågor (Dalen, 2004). En oro
som jag medvetet försökte kontrollera, men som självklart påverkade det insamlade 
materialet och kanske även själva analysen. Även metodproblem som 
solidaritetsproblem kan påverka forskningsresultatet genom att mitt eget medlidande, 
inställning och upplevelse färgar analysen och insamlingen av data (ibid).

6. Analys

Minnery & Greenhalgh menar i en rapport av Stockholm Stad att det är viktigt att inte 
se akut hemlösa som en statisk grupp utan snarare ett dynamiskt fenomen då personer 
rör sig ut och in i hemlöshet och mellan olika former av hemlöshet såsom 
försökslägenheter, att sova hos vänner och bekanta eller utomhus (Stockholm Stad, 
2013).

Hemlöshet och social exklusion är starkt sammankopplade och verkar åt båda hållen. 
Clapman & Evans menar vidare i samma rapport att personer som är socialt och 
ekonomiskt utsatta ofta drabbas av hemlöshet. Dessutom innebär situationen att stå utan
bostad att de blir exkluderade också från andra samhällsarenor (Stockholm Stad, 2013). 
Detta medför en tröghet för de som vill avancera eller bara ta sig in på 
bostadsmarknaden och det gör att de som är hemlösa förblir hemlösa. Som en hemlös 
jag talat med, uttrycker det:

”Det är ju därför jag jobbar stenhårt. För att få ihop till ett boende. Men det blir ett 
moment 22 när man inte kan sova ordentligt, äta ordentligt.”
– Informant 1

6.1 Säkerhet, frihet och kontroll som behov

Hemlösa är ingen homogen grupp och alla har olika behov och förutsättningar för att 
organisera sin situation som hemlös. Ursin (2011) och Parcell (2012) pekar båda ut 
säkerhet, frihet och kontroll som både anledningar till varför personer har valt att vara 
hemlösa samtidigt som det är någonting personerna aktivt strävar efter i sin vardag. 
Friheten för att deras tidigare boendeform begränsade dem som individer men som inte 
är relevant i detta fall eftersom ingen av de intervjuade bodde på gatan frivilligt. 
Säkerheten var däremot av stor vikt och behandlades av alla informanter.

Det handlade mycket om var man kände sig säker och var man var tillräckligt säker för 
att sova. Många försöker att hitta en plats av integritet och utan insyn från allmänheten 
när de väljer sovplats. Detta gör att man söker sig bland annat till skogspartier i 
närliggande förorter, under broar, tunnlar eller folktomma parker.  Jag fick även berättat 
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för mig om mindre samhällen av mer eller mindre mobila husvagnar där ”pundare” och 
”kabelskalare” levde vid sidan om samhället. Något som jag själv inte lyckats styrka. I 
övrigt är det främst varmt torrt och i skymundan som prioriteras. Flera hemlösa uppger 
även att sommartid inbjuder till att sova under bar himmel:

”Ja, så länge det inte regnar så och är dåligt väder så finns det alltid platser där man 
kan sova, där man inte ser varandra. Sen har jag bott i (park på Södermalm) och där 
bodde jag då ett tag. [...] det var ingen som märke att jag var där. Till och med ute i 
(parken), där de rastar hundar och sånt där, det är… de såg inte mig där. Så man tog ju
den tiden eller den... för att undvika såna hära platser som andra hade tagit.
 Sen när det var sommar då kunde man lägga sig, då tyckte man det var skönt. Ligga 
under bar himmel va. Varmt och skönt, solen. Sen hade man nära till allt.”
– Informant 3

Säkerhet, frihet och autonomi är något som alla människor i viss mån strävar efter. 
Maslow (1943) menar att det finns en behovshierarki som människor följer för att 
tillfredsställa sina behov. Efter grundläggande fysiska behov som mat, vatten, sömn och 
värme kommer mer psykologiska behov som trygghet och säkerhet. De psykologiska 
behoven innefattar att slippa oroa sig för potentiell misshandel och hur pass väl man 
tillfredsställer sina mer grundläggande behov. Det vill säga, känslan av att vara säker på 
att man får mat för dagen. För att kunna klättra uppåt i behovstrappan måste behoven i 
föregående trappsteg vara i princip uppfyllt. Senare i behovstrappan möter vi känslan av
kontroll över våra liv men också upplevelsen av gemenskap och att tillhöra något.

Men säkerhet är svår att uppnå på gatan. Många hemlösa vistas inne i city för jobb, 
umgänge, frivilligorganisationer, härbärgen, droger och sprutbyten med mera. Men där 
är det svårt att hitta en varm torr sovplats i avskildhet och många berättar om händelser 
av misshandel och trakasserier. Personer som sovit ute har blivit rånade på allt de äger 
och endast behållit sina ägodelar de burit på kroppen. Det har rört sig om andra 
hemlösa, personer som tyckt att de vistats på fel plats eller personer med okänt motiv.

Om man har råd så använder man sig av säkerhetsboxar som finns till exempel vid 
centralstation, där man kan låsa in sina tillhörigheter när man inte bär med sig dem. 
Däremot har det höjda priset sedan renoveringen av centralstationen gjort att flera tar 
risken och lämnar sina tillhörigheter ute.

Flertalet av de jag talat med har svårt att sova för att de är rädda och tar hjälp av 
varandra för att skapa trygghet. Man sover flera stycken på en och samma plats för 
sällskap, trygghet och värme. Det blir en gemenskap bland hemlösa i en annars väldigt 
ensam tillvaro. Man möts till exempel vid soppköken och dagverksamheterna där man 
umgås och förmedlar information om tillgängliga sovplatser.

”Man kunde hitta varma rum i garage, eller trappuppgångar. Samma som alla andra. 
Liksom vi hjälper ju varandra. Liksom om någon vet ett ställe så tar man med alla vi. 
Man måste va så. Och jag levde med min man dårå, så är det ännu svårare. Det finns 
bara tre platser i stan för par. Så vi levde för det mesta ute hela tiden.”
– Informant 2
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Platser som fyller mänskliga behov nämnda ovan blir naturligtvis omtyckta. 
Hashemnezhad et al (2013) menar att människors tillfredsställelse av platsen är intimt 
förknippat med platskänsla och att det är när personer gillar en plats som en platskänsla 
uppstår. Individuella och kollektiva influenser påverkar vilken mening ett rum får och 
platskänslan påverkar i sin tur värderingar och uppfattningar och beteendemönster hos 
individer. Det sker en dialektik mellan dessa. Hemlösa som delar uppgifter med 
varandra om platser ger alltså upphov till en platskänsla.

6.2 Rörelse och hem

Hemlösa rör sig ofta mycket, men i ett bestämt område runt platser med sopp-kök, 
härbärgen, sjukhus och så vidare (Daly, 2008 s.273). Områden där många funktioner 
som dessa finns benämns ”skidrows” (May, 2009). Det har givit en debatt där 
förespråkarna hävdar att det är ett effektivt sätt att hjälpa, medan motståndarna hävdar 
att det är en plats av förfall.

Folk rör sig, flyttar och blir flyttade men processen av att flytta är något de blir fast i, 
något som Jacksons begrepp ”fixed in mobility” förklarar (Jackson, 2012). För att 
exempelvis undvika polis eller droger och för att kunna hitta nya sovplatser krävs det att
man är mobil.

Det finns risk för att hemlösas rörelsemönster ses som slumpmässigt och utan 
platstillhörighet. Ursin (2011) beskriver i sin studie av hemlösa barn i Salvador hur 
informanterna upplever gatan mer som ett hem än deras familjehem. Hon menar att 
känslan av trygghet och autonomi bidrar till att ett liv på gatan blir ett mer adekvat 
boende än familjehemmet som i hennes studie präglats många gånger av fysisk eller 
psykisk misshandel.

Hem är en något som refererar till en upplevelse och har mening på spirituella, 
materiella, sociala och känslomässiga plan vilket gör att känslan av hem inte går att 
koppla samman med ett fysiskt hus (Parcell, 2012). När intervjuade hemlösa uppger vad
hem betyder för dem anges familj rutinmässigt men precis som hem är familj ett vagt 
begrepp och dess flytande och emotionella natur gör de två konceptens relation svår att 
förklara (Parcell, 2012). Även i mina egna intervjuer så benämndes inte hem som en 
geografisk plats utan mer som ett tillstånd av säkerhet, integritet, lugn, komfort, 
fridfullhet, avkoppling och känslan av att vara normal. För de hemlösa är bristen på ett 
hem ett konkret bevis på att de inte tillhör samhället och hemmet ses som en motpol mot
deras nuvarande livssituation. Bostaden är skillnaden mellan de och alla andra 
”normala” och ses i många fall som en lösning på ett vidare livsproblem. Hem ses här 
inte i form av ägarskap utan kontroll över en yta men alla informanter menade att det 
var nödvändigt med en fysisk bostad för att uppnå hem. e.

”Ja, asså ja, egentligen inte. Att jag sa bo, det var liksom fel ord. Jag är hemlös 
uteliggare. Så dem här tillfälliga dagarna jag sover över här och där, det har jag gjort 
på tusen olika ställen. Jag kommer inte ihåg alla de ställena.”
- Informant 1
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Parcell (2012) menar också att hem kan ses som en känsla av tillhörighet. Känslan av att
inte tillhöra samhället bidrar till känslan av utanförskap och saknaden av hem. Samtidigt
stärks gemenskapen mellan individer i samma situation och det sker ett 
identitetsskapande. Man ser sig själv som hemlös och reproducerar sin identitet som 
hemlös (Eriksen, 2004). En syn på vi-dem som en kulturell process kan bidra till att 
många hemlösa misstror myndigheter och vägrar ta hjälp av dessa. Detta kan bidra till 
den tröghet som finns i processen att lämna hemlösheten.

Som tidigare nämnts, kan hemlösa generera en känsla av plats till vissa rum. En positiv 
upplevelse av platsen är en konsekvens av en positiv tro om platsen och känslor som 
uppkommer i interaktionen med den (Hashemnezhad et al, 2013) För att generera 
platstillhörighet menar Hashemnezhad et al (2013) att det krävs något emotionellt band 
till platsen. Platstillhörighet är en symbolisk relation till en plats som skapas genom den 
emotionella mening man har givit platsen. Detta förklarar personers perception och hur 
de relaterar till platsen.

Faktorer som påverkar platstillhörigheten är såväl fysiska som sociala då kulturella och 
rent miljömässiga element spelar in. Den här processen kräver tid samt att personen 
brukar och börjar tycka om platsen (ibid). 

”Från början använde jag mig den (parken), för att sitta och göra... man kunde gömma
sig. För att göra andra grejer (droger). Men i dagens läge fattar jag inte hur man 
kunde va så respektlös [...]”

”Nu sitter jag där av gammal vana. Gillar vattenljudet. Snackar med folk. Lugnande.”
– Informant 2

Det är bevisat att med större kunskap om en plats följer starkare platskänsla, men att 
faktorer som kön, etnicitet, ålder och kulturell tillhörighet med mera, även har 
betydande påverkan i bildandet av platskänsla (ibid). Om en person har en positiv 
inställning till en plats, vill individen kommunicera med den och platsens öde blir 
viktigt och det gör också att man tar ansvar och värnar om den. Ju mer kommunikation 
som sker med platsen, desto starkare känsla får personen och då har en platstillhörighet 
skapats (ibid).

”Asså jag och min man brukade hitta egna ställen. Brukade ofta hitta rätt bra ställen. 
Man söker ju sig till ställen. Man hittar det förr eller senare. Då håller man oftast tyst 
om det, man vill inte att folk ska sabba ställena. Vi håller efter oss. Vi håller alltid rent 
efter oss, så att det inte märktes att vi var där. Så dem så... de visste att vi va där, men 
de brydde sig inte. Så länge vi höll efter. Men sen kom det andra dit och förstörde allt.”
– Informant 2

De hemlösa jag har talat med hade en stark lokal förankring och Hashemnezhads et al 
(2013) teori förklarar detta. Deras liv och rörelsemönster som tidigare nämnt kretsade 
runt ett fåtal organisationer, sovplatser och umgänge vilka alla visade sig var intimt 
sammankopplade. Det verkade som att de hade en bra kännedom om staden och talade 
generellt gott om den. Det kunde däremot framstå som motsägelsefullt när de talar om 
en plats som otäck eller otrevlig och ändå svara ”här” på frågan var de trivdes. Det blir 
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en paradoxal sinnesstämning när två processer sker samtidigt: Att bruka och att tycka 
om en plats. Båda processerna genererar platstillhörighet men att bruka en plats bidrar 
också till upplevelsen av den menar Hashemnezhad et al. Han anser vidare att person-
plats relationen är mer en interaktiv process snarare än en orsak och verkan (ibid).

De narrativ jag har fått av mina informanter målar upp en bild utan platstillhörighet, 
men med Hashemnezhads et al (2013) teorier verkar det vara oskiljbart att bruka staden 
på ett så pass intensivt sätt utan att skapa emotionella band till den.

”Alla ställen är inte alla bra. Men det spelar ingen roll vart jag tar vägen. Jag kan sova
i (Tunnel i anslutning till motorväg) och nästa gång på (park på Norrmalm). Man hittar
nått ställe och sen är man där.”
– Informant 7

De intervjuade berättar att man efter en svår dag kunde vara så trött att man lägger sig 
ner på första bästa parkbänk i brist på annat. Det händer också att man bara vandrar hela
natten lång för att man inte har någonstans att ta vägen.

”Ibland sov man ingenting alls, man var bara ute och gick, hittar ingenstans att sova. 
Så då gick man hela nätterna, natten istället. Promenerade. Så att det... det var inte så 
roligt.”
– Informant 4

Sociala grupper och individer har alla olika relationer till mobilitet och poängen är inte 
bara vilka som rör sig och vart, utan också vilka som har makten till att göra det 
(Massey, 1993). Det verkar även som att mobilitet och kontroll över mobilitet både 
reflekterar och förstärker makt, menar Massey (1993). När en person med valmöjlighet 
väljer att färdas med bil så reduceras både det sociala incitamentet och den finansiella 
dugligheten av kollektivtrafik, och därmed också potentiellt minskar mobiliteten för de 
som använder sig av det transportmedlet (ibid).

De har ekonomiska medel och kontroll över sitt rörelsemönster och väljer själva om de 
ska förflytta sig eller inte. De som däremot är i andra änden av ”time-space 
compresion”-spektrat begränsas i sitt rörelsemönster. Grupper som är svaga genom kön,
etnicitet, religion, ekonomiska tillgångar eller genom annan utsatt position. De kan inte 
själva välja hur de vill röra sig utan påverkas av externa krafter till att röra sig eller inte. 
Hemlösa har en hög mobilitet och deras rörelsemönster formas av yttre påverkan och 
sina egna möjligheter till rörelse eller stillastående (Jackson, 2012). Okända områden 
och rädsla påverkar inte hur ofta hemlösa rör sig utan snarare deras rörelsemönster och 
hur de rör sig kring dessa områden och när dessa besöks. De områden som är okända 
eller känns farliga undviks gärna, men får inte de hemlösa att röra sig mindre utan leder 
dem istället ofta in på mer välkända vägar där de känner sig mer hemma.

”Så man försöker hitta något tryckt ställe i tillvaron. Det kan ju innebära att man 
behöver flytta på sig ganska många gånger.”
– Informant 2
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Situation Stockholm erbjuder hemlösa att sälja tidningar för att tjäna egna pengar och 
deras system för vem som får vara var, påverkar självklart hur man rör sig som hemlös. 
Man har oftast en ordinarie plats och flera vikarierande platser för att förhindra bråk om 
territorier.

De som sålde Situation Stockholm berättade att de fick ordning, kontroll och rutin i sitt 
liv sedan de började sälja tidningar. De beskrev det som ”ett vanligt jobb” och deras 
livsstil kändes mindre rörig. Deras dagliga sysslor var alla kopplade till deras 
bostadssituation och vart man åt, sov och vilka man umgicks med var alla en 
konsekvens av hemlösheten. De definierade sig som ”mer normala” och känslan av att 
stå utanför samhället tolkade jag som mindre påträngande när de börjat sälja tidningar. 
Var man bodde var fortfarande i stor fokus men att kunna separera boende och jobb på 
ett mer tydligt sätt än tidigare förklarade de var en lättnad.

De hemlösa jag har talat med har alla genomgått någon form av ”boplatsuppgradering” 
då de fått möjlighet att tillbringa nätterna på en bättre plats än tidigare. Ibland som en 
konsekvens av aktivt letande men också av en slump. Vissa platser får man nys om via 
hörsägen och ibland har man beviljats hjälp av kommunen.

Men alla har också upplevt att de blivit flyttade från sin boplats av krafter de inte kan rå 
för. Det har rörts sig om väktare som har, med eller utan tvång. flyttat personer eller att 
platsen de tidigare bodde på har förstörts av andra eller byggts om för att medvetet eller 
omedvetet förhindra hemlösa att vistas där. Något som kan beskrivas som exkluderande 
design.

6.3 Exkluderande design

På Triangelns station i Malmö finns bänkar som är hala och lutar. Internationellt 
förekommer taggar och spikar för att förhindra att människor ligger ner vid vissa platser
och utrymmen, ett tillvägagångssätt som man vanligast ser vid åtgärder mot ohyra. I 
Sverige ser vi till exempel långa spikar i anslutning till tunnelbanestationer för att 
hindra duvor att vara där.

Platser kan bli avspärrade från obehöriga trots att det inte föreligger någon 
säkerhetsrisk. Edin (2004) menar att detta mycket beror på den privatiseringen av 
allmänna utrymmen som sker. Människor delas in i tillräckliga och otillräckliga 
konsumenter där de hemlösa inte är en del i det kapitalflöde som utgör vår 
marknadsekonomi och därför räknas som otillräckliga (Edin, 2014). Det finns fler rum 
som görs otillgängliga för en resurssvag grupp som hemlösa. Köpcenter i stadens 
utkanter som kräver tillgång till bil, gallerior utan sittplatser som kräver en dold avgift i 
form av konsumtion (ibid).

”Jag är försiktig då jag är i (en galleria i stan), för jag är rädd för vakterna. Vakterna 
jiddrar med mig. En gång har de plockat in mig och klätt av mig fast de inte har rätt till
att göra det.”
- Informant 2
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Offentliga och privata utrymmen är inte tydligt åtskiljbara (Haas & Olsson, 2014). 
Myndigheter och privata aktörer samarbetar för att förbättra stadsrummet. Många 
kommuner får hjälp ekonomiskt från kringliggande företag för att förbättra till exempel 
ett torg med sittplatser, planteringar och dylikt. Det gör att de tidigare offentliga 
utrymmena inte längre är till för alla. Mark- och fastighetsägare och kommun vill båda 
skapa en miljö som är trygg och trevlig för att locka potentiella kunder, turister och 
investerare. Hemlösa ses i detta sammanhang som ett tecken på förfall och ger en icke 
önskvärd bild av rummet vilket görs att de förvisas, aktivt eller passivt, från området. 
Undanträngningen blir för hemlösa en begränsning i deras val av specifika boplatser 
eller områden generellt.

Tillträden som erfordrar en mer tydlig avgift är till exempel platser som kräver en 
tågbiljett eller ett medlemskap för att tillträda. Flera informanter berättade om hur Sl-
biljetten utgjorde kostnaden för en relativ ostörd och säker vila mellan ändstationerna. 
Att på det här sättet ”städa bort” hemlöshet från oönskade områden minskar självklart 
inte hemlösheten. Den påverkar däremot de bostadslösas rörelsemönster och 
revanschism gör att hemlösa måste flytta sig och därmed reproduceras bilden av 
hemlösa som vagabonder. Kriminella och papperslösa undviker platser där polis har en 
stark närvaro och personer som brukar droger väljer att besöka eller hålla sig borta från 
stadsdelar där narkotika är vanligt. Beroende på vilken inställning personen har till 
bruket av droger väljer hen att söka sig till droger eller hålla sig undan ifrån dem.

”Man har gått omkring hela dagarna [...] Det var jobbigt men samtidigt ganska skönt 
på något sätt asså.”

”Man vet inte vad man ska göra, man vet inte vart man ska ta vägen. Och jag har bara 
polare som håller på med droger. Jag vill inte hålla på med droger själv. Så man har 
hållt sig undan från dem, så då har det blivit att man varit ute och gått bara. Och 
försökt få tag på nått att äta varje dag.”

”Som jag inte besöker? Ja det är ju.. runt om (torgområde söder om stan) är jag inte så
mycket. Inne i själva city är jag inte heller så mycket, det är så stressat. Även om jag får
sälja (tidningar) där. Det är så stress på folk. Och så mycket droger överallt. Jag blir ju
sugen själv när jag ser hur dom mår. Blir man själv sugen och jag håller ju inte själv på
någe mera. Så jag håller mig undan från såna områden. Jag håller mig undan från 
(Torgområde Norrmalm) till exempel. (Annat torg Norrmalm) håller jag mig undan 
ifrån också. Såna där ställen.”
– Informant 4

7. Slutsats

Innan den här uppsatsen skrevs förstod jag inte hur spretigt och tvärvetenskapligt 
problemet hemlöshet faktiskt är. Det finns en mängd ingångar till det här ämnet och alla 
fyller en funktion. Utbredningen av fenomenet är globalt och dess orsaker och dess 
konsekvenser kan ses både ifrån ett mikro- såväl som makro-perspektiv. Inläsningen av 
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studielitteratur har omfattat flera länder och kontinenter och uppsatsen går att applicera 
på andra platser. Därmed är den viktig för forskning vid andra geografiska områden 
såväl utomlands som i Sverige då den bidrar med ett case från Stockholm. Jag ska nu 
sammanfatta min studie och redogöra för vad jag kommit fram till utifrån de två 
frågeställningarna: Var hemlösa i Stockholm bor/vistas och varför? Vad finns det för 
möjligheter och begränsningar i stadens fysiska och strukturella utformning?

Förutom varmt och torrt ska en adekvat boplats vara säker och utanför allmänhetens 
blickfång. De hemlösa jag talat med väljer sovplatser som garage, tunnlar, 
trappuppgångar, övergivna hus med mera för att det uppfyller deras behov av värme, 
säkerhet, kontroll och så vidare. Platser som hemlösa anser uppfylla dessa kriterium 
förmedlas till andra hemlösa som en konsekvens av gemenskap och upprättandet av 
säkerhet. Traderingen av information mellan hemlösa om platser genererar platskänsla. 
Områden med hög densitet av service som nyttjas av hemlösa initierar och reproducerar 
den känslan.

Jag vill påstå hemlösa vistas i gaturummet mer än andra grupper och när de hemlösa 
tycker om och flitigt brukar en plats blir den viktig för dem. Platsanknytningen påverkar
därför vilka områden som hemlösa vistas och bor i. De besöker områden och väljer 
boplatser utifrån platsens identitet och deras egen relation till den. Platsanknytningen 
kan ses som en kraft som håller kvar människor, med andra ord en ”pull”-effekt. Det gör
att bostadslösa människor är mer benägna att stanna i välkända områden som skänker 
dem en trygghet som okända kvarter inte gör. Den exkluderande designen är däremot en
verkan som trycker bort och förvisar hemlösa från allmänna eller kvasi-privata 
utrymmen. En tydlig ”push”-effekt som med igenbyggnationer och spikar tränger bort 
hemlösa i revanschistisk anda.   

Min empiri stödjer befintliga teorier om hemlösas rörlighet (se Jackson, 2012; Hall & 
Smith, 2013; Thanem, 2011 med flera) och de hemlösa rör sig inte slumpmässigt utan 
mycket och lokalt, vilket också platsanknytnings-teorin antyder. De har inte någon makt
att påverka sitt rörelsemönster och är lämnade åt tillfälligheter och andras välvilja. 
Deras sovplatser är mycket känsliga för yttre påverkan vilket visar sig i situationer där 
väktare eller civila väcker och flyttar dem. Det är inte i utträngande eller tilldragande 
effekter som detta förklaras lämpligast, utan det är mer fenomen som formar och 
genererar deras rörelse. Jag har kommit fram till att detta däremot är en tydlig 
begränsning i det fysiska rummet som hemlösa upplever.

De möjligheter som finns för hemlösa utgörs i första hand av de kommunala 
bostadsbolagen som med bostadspolitiska åtgärder gör bostäder tillgängliga för insatser 
som bostad först, träningslägenheter eller boenden i trappstegsmodell. Sammantaget 
speglar uppsatsen de vägval, möjligheter och begränsningar som finns i det urbana 
ramverket. Att förstå hur krafter drar och trycker individer i olika riktningar gör det 
möjligt att förstå hemlösas perspektiv på den byggda miljön.
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