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1.	  Inledning	  

1.1 Bakgrund	  

Hemlöshet är ett ökande problem i Sverige och framför allt i Stockholm stad då många 

hemlösa vistas dygnet runt på Stockholms gator när de är folkbokförda i andra kommuner 

eller andra länder (Stadsmissionen & Swärd, 2010). Antalet hemlösa i Stockholm har stigit 

trots att insatserna har ökat (Oredsson, 2009; Stadsmissionen & Swärd, 2010). Enligt 

socialstyrelsen (SOU, 2000:14) söker endast 48 procent av de hemlösa hjälp hos 

socialtjänsten. Många hemlösa känner misstro mot sociala myndigheter på grund av negativa 

erfarenheter och väljer därför  att klara sig själva utan hjälpinsatser. Hemlöshet påverkar hela 

livssituationen och innebär en identitetskris då saknaden av en egen bostad ofta också innebär 

en förlust av alla dess inventarier i form av personliga ägodelar med minnen och nostalgi. Att 

inte ha tillgång till en bostad innebär också svårigheter med att sköta hygienen och tvätta sina 

kläder vilket leder till sämre självkänsla och social exkludering. Som hemlös ingår du inte 

längre i ett socialt nätverk som du naturligt gör i ett grannskap, inom en familj eller 

umgängeskrets. Vägen från bostadslös till hemlös går ofta genom det tidigare sociala 

nätverket som efter att ha fått tjänstgöra som tillfälliga sovplatser nöts ut och förloras. Den 

nya tillvaron på gatan öppnar upp för nya sociala kontakter med andra hemlösa som leder till 

en anpassning i hemlöshet eller inger hopp om att en dag få en egen bostad.  

1.2 Problemformulering 

Att hemlösheten stiger trots att insatserna ökar tyder på att många blir kvar i hemlösheten. Det 

intressanta är att undersöka varför vissa förblir hemlösa medan andra tar sig upp och hur de 

gör för att få en bostad igen. För att komma så nära problemet som möjligt utgår vi från de 

hemlösas perspektiv och grundar vårt arbete på deras upplevelser av att vara hemlös.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa och analysera de hemlösas berättelser om att vara hemlös ur 

ett nätverksteoretiskt perspektiv. Våra frågeställningar till materialet är: Hur ser de hemlösa 

på orsakerna till att de blev bostadslösa? Hur upplever de situationen som hemlös? Hur ser de 

på nätverkets betydelse för hemlösheten? 
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2.	  Material	  och	  metod	  

Vi har gjort en kvalitativ studie för att undersöka hur bostadslösa blivit hemlösa, hur de 

upplever situationen som hemlös och vad som gör att vissa kommer upp ur hemlösheten 

medan andra blir kvar i den. Vår empiri kommer från två monografier: ”Hemlös- med egna 

ord” och ”Jag finns! Röster från Klaragården- en antologi” som innehåller samlade 

livsberättelser skrivna av hemlösa. Vi har även hämtat empiri från artiklarna ”Hemlösa är 

också människor!” och ”Samhällsvetenskaplig innovation: Nya grepp mot hemlöshet”. 

Urvalet är begränsat då de som skrivit texterna endast är hemlösa som sökt sig till de frivilliga 

verksamheterna Situation Stockholm och Klaragården vilket betyder att berättelserna kommer 

ifrån en viss grupp av hemlösa och därför inte kan representera alla hemlösa.  

Analysmetod och tillvägagångssätt. 

Vi började med att läsa de ovan nämnda litteratur och plocka ur relevanta textdelar för vår 

studie. Eftersom texterna i böckerna är offentliga handlingar kände vi inga etiska problem. 

Innehållet har analyserats utifrån ett grupperspektiv och presenterar inte enskilda individers 

livsberättelser på ett sådant sätt att de går att identifiera. 

Med de hemlösas berättelser har vi utgått ifrån deras perspektiv, tankesätt och 

verklighetsuppfattning och valt att göra en narrativ analys för att fånga meningen i 

berättelserna. Med en narrativ analys kan man försöka skapa ett sammanhang av många 

berättelser (Kvale, 1997) vilket är en passande metod för vår studie då vi har många 

berättelser att analysera. Narrativitet handlar om vad vi får kunskap om utifrån en berättelse. 

Den stora frågan är; Skildrar berättelsen människans uppfattning av livet eller är den ett 

resultat av människans kreativa uttryck för hennes erfarenheter? Enligt Granskär & Höglund- 

Nielsen (2008) påstår filosofen Ricoeur att människan inte förstår livet direkt utan genom att 

berätta om sina erfarenheter vilket gör att narratvitet ska uppfattas som en form av tolkning. 

Därför är narrativ metod relevant för kvalitativ forskning rörande människors erfarenheter och 

meningsskapande. En berättelse kan ses som en social konstruktion då den berättas på olika 

sätt beroende på social och kulturell situation. Berättaren kan medvetet eller omedvetet 

korrigera sin berättelse efter omgivningens sociala signaler.  

Vi har kodat händelser och situationer som har varit avgörande punkter i de hemlösas 

berättelser och sedan placerat in dem under olika kategorier för att tolka materialet utifrån 

nätverksteori. Kategorierna kom till på så vis att det gick att urskilja återkommande problem 
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och händelser som var gemensamma för de hemlösas berättelser. Svenning (2000) hänvisar 

till Nymans principer om samstämmighetsmetoden som går ut på att söka likheter i annars 

olika fall. På samma vis kunde vi finna likheter i de hemlösas personliga och individuella 

berättelser. För att identifiera gemensamma händelser och situationer i materialet har vi tolkat 

berättelserna utifrån narrativa element som enligt Granskär & Höglund- Nielsen (2008) fångar 

upp: 

 *Övergripande sammanhang/intriger. 

*Vändpunkter (avgörande vändningar i en berättelse). 

*Spänning (situationer som skapar osäkerhet eller dramatik). 

Kategorierna har sedan placerats in i tidsordning efter: Hur de blev hemlösa, att vara hemlös 

och att komma ur hemlösheten för att skapa en flytande text med en röd tråd. Med hjälp av 

nätverksteorin har vi sedan kunnat dra slutsatser av gemensamma händelser och situationer 

för att besvara våra frågeställningar. 
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3.	  Tidigare	  forskning	  

Hemlöshet är ett svårfångat begrepp med många definitioner (SOU, 2000:14). Det finns ingen 

klar definition av begreppet, varken i Sverige eller internationellt, vilket gör det omöjligt att 

mäta och jämföra antalet hemlösa mellan länder och genom olika tider. Ofta benämns 

begreppen hemlös och bostadslös som synonymer. Ett vanligt synsätt är att i ordet hemlös 

ingår bostadslös som en del av begreppet. Människor kan alltså vara bostadslösa men inte 

hemlösa som exempelvis studenter som kan sakna egen bostad men ofta har föräldrahemmet 

till förfogande. Enligt Socialstyrelsen (SOU, 2000:14) räknas personer som vid mättillfällen 

vistas på anstalt, institutioner, sjukhus eller HVB-hem (Hem för Vård och Boende) och 

planeras skrivas ut inom tre månader, utan bostad, som hemlösa. Samt personer som tillfälligt 

bor hos vänner eller bekanta och varit i kontakt med uppgiftslämnande myndighet under 

mätveckan.  

Tidigare forskning kring hur hemlösa upplever sin situation visar på ett upprepat mönster av 

besvikelse och misstro gentemot myndigheter och att hjälpinsatserna inte varit tillräckligt 

individanpassade vilket lett till att de förlorat motivationen. Liknande resultat går att  läsa ut i 

Hemlös- med egna ord (2009) av Estby, V , Kindgren, M och Stolt, U och Hemlöshet- en 

intervjustudie om några f.d hemlösas upplevelser av samhällets insatser (2006)  av 

Christensen, D och Hodzic, A. I artikeln Narratives of Identity: Re-presentation of Self in 

People Who Are Homeless (2000) beskriver Katherine M. Boydell, Paula Goering och 

Tammy L. Morrell-Bellai hur hemlösheten förändrar och påverkar hela livssituationen socialt 

och psykologiskt. Hemlöshet innebär ofta en identitetskris och ett utvecklande av självförakt. 

Den hemlöses självförtroende påverkas negativt och omgivningens bemötande förändras 

också till det negativa. Många hemlösa upplever myndigheternas krav på dem som orimligt 

höga och känner sig illa behandlade. De menar att de ska anpassa sig till hjälpinsatserna 

istället för att insatserna ska anpassas till dem (Marvasti, 2002; Garrett et al. 2008).  Enligt 

Socialstyrelsen (2000) är det endast 48 procent av de hemlösa som är socialbidragstagare på 

grund av att en stor del av de hemlösa upplever obehag inför att verbalt behöva förklara varför 

de behöver bidrag samt att de känner svårigheter med att fylla i blanketterna.  

En stor del av de hemlösa har narkotika- och alkoholproblem vilket innebär att de har större 

överdödlighet i jämförelse till övriga befolkningen på grund av överdoser och annan ohälsa 

(SOU, 2000:14).  
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3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Ett socialt nätverk utgörs av en grupp människor med gemensamma intressen eller behov som 

håller dem samman (Andresen, 2000). Det handlar om de nära relationer vi har till andra 

människor som till familjemedlemmar och vänner. Kännetecknet för en nära relation är det 

känslomässiga bandet. Ett socialt nätverk utgörs även av relationer utan de känslomässiga 

banden som exempelvis grannarna i ett bostadsområde. Mellan grannarna kan det finnas en 

outtalad pliktkänsla och rättighet i form av stöd och hjälp. En sådan relation kan upplevas som 

kravlös då en granne kan be en annan om hjälp utan att närmare eller ingående behöva 

förklara orsaken till behovet av hjälp. Denna relation är naturlig och självklar vilket skapar 

trygghet för dem som ingår i det sociala nätverket. Det kan också upplevas som en börda att 

behöva finnas till villkorslöst för en annan människa. Speciellt i en vänskapsrelation där 

förväntningarna på den andres stöd är höga och det kan kännas förbjudet att ha invändningar 

mot den andre parten.  

Det sociala nätverk vi ingår i påverkar våra tankar och synsätt (Andersen, 2000). Det är lätt att 

tänka att ett visst nätverk skapar problem och att vissa personer skapar den negativa 

präglingen. Tom Andersen (2000) påstår det motsatta, att det är problemet som skapar de 

negativa samtalen  som ger den negativa strukturen i nätverket. Han menar att ett nätverk blir 

negativt när parterna i samtalen har lika åsikter som de upprepar varandra med och det uppstår 

inga nya infallsvinklar. Ett annat problem är om parterna istället har för olika åsikter och 

konstant avvisar varandra. Då avbryts samtalet och parterna får en negativ inställning till den 

andres åsikter. Ett nätverk med lagom blandade åsikter som parterna kan prata om, fundera 

över och lyssna till, bidrar till ett problemlösande nätverk. När åsikterna blir alltför avvikande 

tar vi inte in dem och då kan vi inte fundera över dem. Lagom olika åsikter inspirerar ofta 

människor till nya infallsvinklar och idéer. Det är dessutom lättare att delta i samtal där ens 

egna åsikter blir accepterade. 

Borell & Johansson (1996) menar att det i relationer där människor umgås flitigt uppstår 

ömsesidigt gillande som gemensamma normer och värderingar. Detta får människor att lita på 

sina närstående då de antar att dem, i avgörande situationer, gör bedömningar utifrån 

utgångspunkter som deras egna. På så vis utvecklas tillit nästan automatiskt i permanenta 

relationer där människor har förtroende för varandra.  
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4. Resultat och Analys 

I boken Hemlös- med egna ord (Estby & Kindgren, 2009) berättar tidningsförsäljare av 

Situation Stockholm om hur de blev hemlösa, hur de lever sina liv på Stockholms gator och 

delar med sig av tankar, åsikter och minnen. Att sälja tidningarna ger meningsfullhet då det 

skapar struktur i hemlösheten och ger chans till att tjäna egna pengar. I boken ”Jag finns! 

Röster från Klaragården- en antologi” berättar kvinnor från dagcentret Klaragården om sina 

upplevelser kring hemlösheten. Liknande historier återfinns i artiklarna ”Hemlösa är också 

människor!” och ” Samhällsvetenskaplig innovation: Nya grepp mot hemlöshet”. 

Vi har valt ut delar av berättelser som är gemensamma för de hemlösas historier och 

avgörande punkter i deras liv och som vi kunde tolka som avgörande vändningar i deras liv 

eller som skapade spänningar i deras berättelser. 

 

4.1	  Hur	  de	  blev	  hemlösa	  	  

De flesta har liknande historier om hur de blev hemlösa från att ha haft vanliga ordnade liv 

med bostad, jobb och familj. Ingen har planerat eller valt att bli hemlös. Något i deras normala 

liv har inträffat som fått dem att förlora greppet om situationen. Gemensamt för hur de blev 

hemlösa var en skilsmässa eller psykisk utbrändhet som ledde till spänningar i form av 

ekonomiska kriser eller en depression som gjorde att de slutade betala räkningarna. En 

skilsmässa kan innebära förändringar i det sociala nätverket, speciellt vid flytt från det 

tidigare bostadsområdet. Med betalningsanmärkningar och utan jobb är det i Sverige omöjligt 

att på laglig väg få en bostad. Det byggs färre hyresrätter vilket har lett till bostadsbrist och 

ingen hyresvärd vill hyra ut sin lägenhet till en person utan inkomst och eller med 

kronofogden efter sig. Såhär skriver Roland ”Rolle” Hansson: 

”...Vi skilde oss i maj 1988, jag blev hemlös, men fortsatte att jobba och bodde i en båt fram 

till semestern. Sen orkade jag inte hålla på längre, det gick inte. Plötsligt blev morsan dålig 

och ville ha hjälp, så jag vårdade henne. Hon dog 1994. Så var jag kvar ett tag på plats, sen 

åkte jag till Stockholm på skärtorsdagen året efter. Jag har varit ihop med min nuvarande tjej 

i nästan två år. Bostad är faktiskt det enda jag saknar. Fast jag hade inbrott för några dagar 

sen, så nu har jag inga kläder kvar. På det sättet kan det vara lite knöligt. Men där jag  nu 

befinner mig om nätterna  får jag vara kvar till april.” (S.St.,1999,nr.26).  
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Vändpunkten i deras liv som gjorde dem hemlösa var att de blev vräkta. Såhär skriver Lars 

Lindqvist: 

”...Första gången jag blev hemlös var när ett förhållande sprack och jag blev ställd på gatan. 

Jag hade min lilla etta kvar, men inga grejer. Jag blev deprimerad, struntade i att betala 

hyrorna, fick diabetes, sökte hjälp hos soc, fick ingen hjälp och blev sedermera vräkt- trots att 

fastighetsägaren gick i god för mig och försökte hjälpa till..”(S.St.,1998,nr.22).  

Ett annat återkommande problem är att många människor släpps från fängelsestraff utan att få 

hjälp med bostad och hamnar på så vis i hemlöshet. Raine Gustafsson skriver: 

..”Dessutom anser jag att alla som avtjänat ett straff borde ha rätt att få en egen lägenhet 

samma dag de blir frisläppta. Det måste väl ändå vara bättre att sprida ut alla över hela stan 

än att fylla hela hus med dem som har eller haft olika slags problem.”.. (S.St.,1999,nr.29). 

 

4.2	  Att	  vara	  hemlös	  

I Stockholm finns härbärgen som socialförvaltningen bedriver och andra som drivs av ideella 

organisationer. De ideella kräver inte att de intagna är nyktra eller drogfria. Därför kan det 

vara stökigt och rörigt där när de intagna ofta är påverkade av alkohol eller andra droger. På 

härbärgen kan de hemlösa duscha, tvätta, låna kläder och få mat. Till härbärgena får man inte 

ta med sig husdjur vilket många hemlösa har. Det finns heller inga platser avsedda för par 

som vill sova tillsammans. För att sova på härbärge måste man passa tider morgon och kväll 

vilket skapar spänning i hemlösheten. Det går endast att anmäla sig dit en dag i taget. Det går 

därför inte att lämna kvar saker eller få samma liggplats dagen efter vilket upprätthåller den 

osäkra spänningen. Hos socialförvaltningen kräver de att man är nykter och drogfri. De är 10 

kronor dyrare än de ideella organisationerna. Därför är det kö till de ideella härbärgena 

eftersom gemensamt för många hemlösa är att de missbrukar. För att få plats på ett härbärge 

måste man passa tider och anpassa sig efter deras regler. Socialtjänstförvaltningen utesluter 

missbrukare som därmed behöver vara ute i god tid för att få plats hos de ideella härbärgena. 

Härbärgen syftar endast till att vara en akut lösning och är därför inte anpassat efter 

långsiktiga lösningar. 

I ett öppet brev skriver Sten Hurtig till socialborgarrådet Kristina Axén Olin: 
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”Jag är hemlös. Har bott på härbärgen, planeringshem, varit uteliggare och haft kontakt med 

socialbyrån för bostadslösa. Du har infört ”tak över huvud- garantin” för hemlösa. 

Socialtjänsten har satt villkor för att garantin ska gälla. Den som är störande, drogpåverkad 

eller avstängd omfattas inte av garantin, utan hänvisas till de ideella organisationernas 

härbärgen. Enligt ett uttalande du gjort fattar du inte varför socialtjänstens egna härbärgen 

är halvbesatta medan de ideella är fullbelagda. Känner du till att man måste stå i kö i en 

timme före öppnande för att komma in på planeringshemmet i Hammarby? Bor man där i 

flera dagar får man inte samma liggplats som dagen före. Ditt bagage får inte vara kvar till 

nästa dag. Det är väckning klockan sex på morgonen och klockan sju åker man ut. Avgiften är 

femtio kronor per natt- de ideella organisationerna tar fyrtio kronor. När jag lämnade 

planeringshemmet fick jag en faktura där man tog 150 kronor per natt. Det gör 4500 kronor 

för en månad. Detta på en pension på 5500 kronor. Det blir alltså dyrare att gå till 

socialvårdens härbärge än Värtahemmet. För 146 kronor om dagen får man tre mål mat. Är 

det så socialtjänsten ska se ut i framtiden? Inte hjälpa utan stjälpa?”... (S.St.,2000,nr 42). 

Härbärgen är inte individanpassade och ger inget utrymme för ett privatliv som en egen 

bostad gör. Den stora skillnaden med en egen bostad är att den inneboende personen själv har 

kontroll över bostaden och kan leva sitt liv efter eget behov. Ett härbärge går inte under 

kriterierna för vad som kännetecknar ett normalt boende då där finns personal, tider att passa, 

regler och krav och andra främmande hemlösa människor. Ett härbärge är ingen ”normal” 

bostad i ett vanligt bostadsområde vilket får människor att känna sig utanför samhället då det  

snarare är en institutionsliknande boendeform. Såhär skriver Raine Gustafsson: 

”För en vecka sedan var min soctjej och jag på härbärget Planeringshemmet vid Norrtull. 

Jag visste att det skulle bli bortkastad tid innan jag ens varit där, eftersom jag pratat med 

flera killar som bott där. Ingen av dem tyckte om stället. När vi kom in påpekade en i 

personalen att det var dumt av mig att ställa ifrån mig min ryggsäck. Någon kunde stjäla den. 

Jag sa att det påminde om en kriminalvårdsanstalt. Efter samtalet såg personalen att jag 

sneglade mot en skohylla innanför ytterdörren. Jo, alla som bodde där måste ta av sig skorna, 

men det gällde tydligen inte personalen eller oss som var där på besök. Sist fick jag läsa 

ordningsreglerna. Man fick inga nattpermissioner de första två veckorna. Han som läste upp 

det för mig kom på sig själv med att det där med permissioner kanske var ett olyckligt ordval. 

Med tanke på att jag tyckte det kändes som en anstalt.” (S.St., 2004, nr. 81). 
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För den som blir utan plats på härbärge är det till att försöka hitta en varm plats inomhus att 

sova på. Grovsoprum, bänkar, i skogen, offentliga toaletter, trappuppgångar, cykelrum, 

källare, el-rum, tält, övergivna hus- är vanliga platser att sova på. Sover man i en port kan 

man åka fast för olaga intrång. Ett alternativ som kvinnorna från Klaragården skriver om är att 

åka till en psykiatrisk akutmottagning för att få en säng att sova i för natten. En annan kvinna 

sover i sin bil som hon kör mellan olika platser. Hon parkerar helst under en gatlykta så hon 

kan läsa sina medhavda böcker.  

Ibland finns det en kompis med lägenhet att sova hos. Gemensamt för de hemlösa är att de 

efter att ha varit bostadslösa en längre tid, nött ut familj och vänner efter att ha övernattat hos 

dem, vilket har skapat en spänning och blivit en vändpunkt då de måste söka andra lösningar 

för att hitta sovplats. Känslan av otrygghet finns med hela tiden, som saknaden av att få 

slappna av och vara sig själv. All tid ägnas åt att överleva vilket skapar spänning. 

Vändpunkten för många hemlösa blir att de börjar missbruka alkohol och droger för att stå ut i 

spänningen. Såhär skriver Lars Lindqvist:  

”Det har blivit allt svårare att vara hemlös. Jag har bott lite här och där hos polare, men till 

slut har man tömt ut sina resurser. Vissa polare har jag nästan blivit osams med. Man bor 

runt, ett tag här, ett tag där. Men det håller inte hur länge som helst. Den oron bär man hela 

tiden- vart ska jag sova i natt? Otryggheten är det jobbigaste med att vara hemlös. Det är 

näst intill omöjligt att ta sig upp- det enda man tänker på är att överleva, få tag i mat och 

någonstans att bo. Många klappar igenom och då blir det sprit eller droger. Det jag saknar 

mest i dag är att få vara mig själv. Att i lugn och ro tänka över saker och ting. Veta att det jag 

lägger på hyllan här ligger kvar på samma ställe när jag vaknar på morgonen. Jag har en 

fördel i och med att jag sjungit mycket på krogarna. Jag träffar alltid någon jag känner där 

som jag kan sova hos på natten. Rakt upp och ner på gatan är det ju inte någon som plockar 

hem en hemlös. Jag följer med på någon efterfest och kanske lite försiktigt förklarar att jag 

inte har någonstans att sova. Ibland löser det sig, ibland inte. Man märker hur giriga vissa 

blir när de ser att det går att tjäna några spänn på en inneboende. Många låter en bo hos sig 

ett tag  för att få hjälp med hyran-”... (S.St.,1998,nr.22). 

Hemlöshet präglas övergripande av en ständig spänning i sökandet efter en varm laglig 

sovplats. Gemensamt för de hemlösa är att de behöver en och samma sak nämligen en bostad 

som skulle vara en vändpunkt i hemlösheten. Såhär skriver Dag Rejving:  
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”När jag var liten kunde jag bygga min egen koja utan att någon la sig i det, nu är jag vuxen 

och behöver någonstans att bo. Om jag skulle samla ihop lite bråte ifrån diverse containrar 

och bygga mig ett litet hus får jag inte göra det utan att först söka bygglov, köpa mark och 

visa ritning på huset.”...”Alla dessa tillstånd kostar pengar, vilket jag inte har särskilt mycket 

av. Som lök på laxen måste man sedan uppfylla vissa krav för att det ska vara en viss 

standard enligt norm för att det ska få kallas bostad. Om dessa krav inte uppfylls får man 

inget bygglov. Bygger jag ändå kallas det svartbygge och kommunen har lagen på sin sida att 

ta en caterpillar och mosa min vuxenkoja.” (S.St.,2002,nr.62). 

Att vara hemlös innebär att förlora sina personliga saker. De få ägodelar man kan bära med 

sig blir stulna, borttappade eller bortslängda. Till sist är det bara det viktigaste man kan bära 

med sig vilket är kläder, hygienartiklar och någon filt att svepa om sig med. Gemensamt för 

de hemlösa är att de har förlorat sina personliga ägodelar då de inte går att bära med sig eller 

förvara någonstans. Maria Urdin skriver: 

...”Först förlorar man sin bostad. Sedan sina personliga ägodelar en efter en. Så försvinner 

all självrespekt och ersätts av självförakt. Som är det tyngsta bagaget att bära med sig, blir 

bara tyngre och tyngre för varje år.  Det blir som en evighetscirkel: eftersom man inte kan 

älska och respektera sig själv förväntar man sig inte att människor kan älska och respektera 

en heller.”... (S.St.,2005,nr.100). 

Med de försvunna sakerna försvinner även personliga minnen och delar av det förflutna. Efter 

att ha förlorat bostaden förlorar man även tillhörigheterna och självkänslan som omedvetet 

funnits med i de saker man tagit för givet en gång i tiden. Maria Urdin skriver: 

...”Innan jag blev hemlös tänkte jag inte på vart jag hörde. Allting flöt på med jobb, villa, 

sommarstuga och ett så kallat normalt liv. Sedan gick jag in i väggen och all denna trygga 

normalitet tycktes försvinna över en natt”... ”När man saknar ett hem är det så mycket mer än 

bara en bostad som försvunnit. Alla ens saker: Betyg, böcker, skivor, foton på barnen, möbler 

och husgeråd. Alla personliga minnen är spridda för vinden. Man kan ju inte gå omkring och 

bära på allt. Man får prioritera. Det viktigaste är kläder och hygienartiklar, samt möjligtvis 

en filt att dra om sig när man hittat en vrå att sova i....” (S.St.,2003,nr.78). 

Stölder och rån är återkommande när man är hemlös och sover på offentliga platser och 

härbärgen vilket innebär stor spänning. Många hemlösa struntar i att polisanmäla stölder och 
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rån på grund av att de är hemlösa vilket är en avgörande faktor för utanförskapet. Att inte göra 

polisanmälningar markerar utanförskapet i hemlösheten. Raine Gustafsson skriver: 

..”Han har ännu inte polisanmält att han blev rånad för en månad sedan. Jag förstår honom. 

Som bostadslös är man extra utsatt. Förra året blev jag av med flera pensioner jag inte heller 

har anmält. Den ena gången hade jag somnat på tunnelbanan av trötthet, eftersom jag inte 

hade någonstans att sova. När jag vaknade hade någon försiktigt känt på mina fickor. Fickan 

mina sedlar låg i hade någon skurit hål i och petat ut varenda tusen- och femhundralapp. Vad 

gör man?Kände mig löjlig att jag gått på en sådan grej. Det var kanske därför det kändes 

förnedrande att gå till polisen och berätta vad som hänt”... (S.St.,2000,nr. 40).	  

Gemensamt för de hemlösa är smutsen som är socialt exkluderande vilket upplevs som 

kränkande och skapar osäkerhet. Smutsen är det värsta tycker många, som att inte kunna 

tvätta sig när man vill. Som hemlös kan det gå flera dagar utan att man kan tvätta sig vilket 

blir en avgörande faktor för hur omgivningen uppfattar än. Lars Lindqvist skriver: 

..”Ibland, om man inte kunnat tvätta sig ett tag av olika anledningar, märker man att folk 

flyttar på sig. Det är väldigt kränkande. Det är inte många hemlösa som lägger 25 kronor på 

att duscha på Centralen.”...” Man ser på människor, på munnen, kroppspråket, hållningen, 

att de föraktar en och tycker illa om en – trots att jag hela tiden försökt att klä mig väl medan 

jag varit hemlös. Även när jag står och spelar gitarr och sjunger på gatorna märker jag det. 

Ibland kliver folk i gitarrfodralet, ställer sig precis bakom, går rakt emot så jag måste flytta 

på mig.”... (S.St.,1998,nr.22). 

Många hemlösa upplever smutsen som bland det värsta med att vara bostadslös. Att lukta illa 

är socialt exkluderande och sänker självkänslan. En egen bostad fyller så många 

grundläggande funktioner i en människas liv som att sköta om sin hygien. Raine Gustafsson 

skriver: 

..”Mina kläder känns läskigt skitiga, eftersom jag inte har ett enda plagg att byta med. Är 

portad på Stadsmissionens daghärbärge vid Slussen där man kan duscha, få sina kläder 

tvättade och låna andra kläder under tiden. Det är mitt största problem för tillfället. Att jag 

känner mig skitig, helt enkelt.”.. (S.St.,1998,nr.20). 

Gemensamt för de flesta är att de vill slippa vara beroende av instansers hjälp som de 

upplever skapar spänning. Det finns ett utbrett missnöje och misstänksamhet mot 
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socialtjänsten. Många har negativa erfarenheter och vill klara sig på egen hand utan dem. De 

lever på sin sjukpension eller annan form av bidrag. Andra lever endast på pengarna de tjänar 

av att sälja tidningarna. Många vill tjäna egna pengar och slippa vara beroende av 

socialtjänsten för att få pengar till mat och kläder. Peter Sehlstedt skriver: 

..”Den stora nackdelen är att jag är väldigt beroende av sociala och det stör mig. Jag skulle 

vilja tjäna mina egna pengar och slippa behöva tigga och be om till exempel klädbidrag.”.. 

(S.St.,2000,nr.37). 

Det finns ett upprepat mönster bland erfarenheterna från socialtjänsten om höga krav som 

ställs på biståndstagarna. För att få hjälp till en egen bostad är det en lång väg att gå. Först ska 

man bo i en träningslägenhet i 12 månader. Klarar man det flyttas man till en försökslägenhet 

i ytterligare 12 månader. Sedan får man ett eget kontrakt. Det tar två år att få ett eget boende 

vilket är tidskrävande som får många att förlora motivationen. Vändpunkten blir att många 

väljer att klara sig på egen hand utan socialtjänstens ekonomiska bistånds- eller 

boendeinsatser. Marina Hållén skriver: 

..”Visst stod jag i försökskön som några andra av mina vänner, men jag klarade inte av det, 

klarade inte dessa krav och att soc inte kunde se allt arbete jag lagt ner för att bli accepterad. 

De kunde inte acceptera att jag, liksom 98 procent av Sveriges befolkning, gick på krogen 

ibland för att träffa vänner eller kort och gott drack en öl. Det är enormt skumma regler för 

att få en lägenhet genom soc. Kommer de på en med att hålla en öl så straffas man i tre 

månader,”... (S.St.,2007,nr. 122). 

Det finns också liknande erfarenheter bland de hemlösa av att socialtjänsten inte haft 

tillräckliga uppföljningar av insatser vilket skapar oro och osäkerhet och gör att brukarna 

känner sig lämnade. De upplever det svårt att bli beviljad försökslägenhet vilket påverkar hela 

tillvaron och all eventuell behandlingsarbete. En bostad är en vändpunkt då det är en 

förutsättning för att hålla sig drogfri. Såhär skriver Mikael Galloni: 

..”Min känsla är att så fort man fått en medicin som ska ta bort heroinsug  anser de sociala 

myndigheterna att man är ”botad” och att allt är frid och fröjd. Speciellt  nu när jag till och 

med har ett arbete. Men det är nu jag verkligen behöver stöd! Jag har nu kommit så pass 

långt att jag avbrutit heroinmissbruket och arbetar sedan tre månader, men vad jag verkligen 

behöver är något jag kan kalla ”hem””... ”Om det är något som kommer att få mig att falla 
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tillbaka i missbruk igen är det att jag inte kan få ens en försökslägenhet så att jag kan leva ett 

vanligt Svenssonliv. Som läget är nu är det bara en tidsfråga innan helvetet brakar löst igen 

och det innebär bara en sak: Död! Vad är det för mening med att erbjuda en drogfri tillvaro 

om de sociala bitarna inte faller på plats?Då dröjer det inte länge förrän man är på ruta ett 

igen”... (S.St.,2001,nr.48). 

Många berättar hur deras kontaktmän byts ut och att de blir runtflyttade mellan olika tillfälliga 

boenden på socialtjänstens begäran. Förklaringarna till deras omplaceringar tycks vara att de 

efter en tid inte längre utnyttjar boendets resurser då de kommit till ro och börjat få ordning på 

tillvaron. Detta upplever brukarna som att de så fort de mår bättre och har börjat trivas måste 

flytta vilket skapar oro och rotlöshet att bli runtflyttad på det viset. Ivan Jönsson skriver: 

..”Men för tre veckor sedan brast hela min tillvaro. Jag fick veta att jag måste flytta från 

Bostället, eftersom jag inte var i behov av den service jag hade nu. Vilken service, frågar jag 

mig. Allt berodde, vad jag tror, på att jag fick en ny socialsekreterare. Den gamla hade jag 

lärt känna ganska bra- en mycket sympatisk individ. Nu skulle hon bytas ut mot en för mig 

okänd person.”..”När vi träffades hade hon redan riktlinjerna klara, utan att ha pratat med 

mig.”(S.St.,2006,nr.105). 

Och såhär skriver Sonja: 

”.. Varför ska jag flytta när det ändå kommer bli likadant? Det är problemen som byter plats- 

Jag är densamma. Men känner mig inte längre delaktig i samhället.”(Swahn, 2011) 

 Vissa hemlösa funderar över om hemlöshet kan vara optimal frihet eftersom man inte 

behöver bry sig om saker och därmed saknar ansvar. Det enda man behöver bekymra sig om 

är att bli utkörd från sin sovplats mitt i natten vilket skapar spänning. Tillvaron som hemlös 

kan uppfattas som fri i och med att den är så pass kravlös i i frånvaron av ansvarstagande. 

Edgar ”Mirre” Tedro skriver: 

”Att vara hemlös måste väl ändå vara den ultimata friheten. Jag har varit hemlös i fyra år nu 

och har absolut inget ansvar för någonting. Jag behöver inte bry mig om saker för jag har 

inte några saker kvar. Det enda jag behöver oroa mig för är att jag inte skulle hitta 

någonstans att sova utan att bli störd eller rent av bli utkörd i kylan mitt i natten. Jag har ett 

jobb att sköta, med arbetstider som jag väljer själv efter behag. Det är bara det att jag är 
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tvungen att sälja från tidig morgon till sent på natten tills tidningarna tar slut. Efter att jag 

har gjort det kan jag gå och lägga mig precis varhelst det behagar mig.”.. (S.St.,1999,nr.26). 

För vissa hemlösa blir situationen en livsstil. De anpassar sig efter den och utvecklar ett annat 

livsmönster tillsammans med andra hemlösa utanför samhällets normer och regler. Dan 

Jonsson skriver: 

”Denna dag (4/8-1999) har jag ockuperat ett tomt hus i tre år. Nu är vi tolv ”hushåll” i olika 

bosättningar här ute. Visserligen får vi polisbesök med jämna mellanrum, men eftersom det 

är ovisst vem som äger besittningsrätten till barackerna och de mer eller mindre sanerade 

rucklen kan polisen inte köra ut oss”.. ”Det liknar ett nybyggarland eller en fristat för tolv 

bostadslösa människor utan kontakt med sociala myndigheter. Och vi mår bra av det. Jag 

kallar det absolut frihet”. (S.St.,1999,nr.31).  

Situationen är dock mer otrygg än fri i och med att ingen plats är ens egen längre. Blir man till 

exempel sjuk finns ingen tid eller ro till att kurera sig. Man måste fortfarande överleva och få 

tag på mat. Lars Bick skriver: 

..”Du kanske inte vet att de flesta av oss försäljare arbetar mellan sex och tio timmar var dag 

i veckan under hela året. Söndagar och helgdagar existerar inte för oss. Bli sjukskriven med 

ordinerat sängläge eller vila kan av omständigheterna inte uppfyllas.”.. (S.St.,2000,nr.45).  

 För många innebär hemlösheten att huden hårdnar men till vilken nytta är det om de inte får 

en egen bostad igen? Meningslösheten lyser genom tillvaron som för många tycks vara så 

hopplös. Såhär berättar en kvinna från Klaragården till Jan Swahn (2011): 

”Det är sant att vi har blivit starkare, men någon gång måste man ju nå en förändring också. 

Det räcker inte att vi blir starkare och starkare och starkare i all oändlighet om det inte leder 

till att vi får våra liv tillbaka.”  

Situation Stockholms tidningsförsäljare tror inte situationen för hemlösa kommer förbättras 

förrän hela svenska folket får veta hur många hemlösa det finns. Stockholm lyckas inte 

härbergera alla hemlösa då en avgörande faktor är att ”Tak över huvudet-garantin” inte gäller 

alla då kraven på nykterhet och drogfrihet utesluter många hemlösa som missbrukar. Många 

hemlösa känner sig rättslösa vilket skapar osäkerhet. Såhär skriver Kent ”Vagabond” Ullholm: 
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”Jag tänker på ombyggnationen av den så kallade Lilla Plattan (utrymmet under jord mellan 

Fleminggatan och Sankt Eriksgatan, red.anm.). När allmänheten ruttnar på situationen och 

börjar protestera högljutt är politikerna inte snara att dra öronen åt sig.”...”Med tanke på 

alla uteliggare som nu för tiden har sitt härbärge på sagda ställe, eftersom sociala 

myndigheter inte klarar av att härbärgera dessa personer. Om man ska få plats hos 

socialtjänstförvaltningen ska  man uppvisa nykterhet. Dessa krav ställs på grova narkomaner 

och alkoholister, vilket i praktiken innebär att du utesluter sjuttio procent av dem som sover 

på Lilla Plattan och dylika ställen.  Sedan går socialtjänstförvaltningen ut och säger ”Vi har 

tak över huvudet-garanti”. Många svenska medborgare uppfattar det så att ingen i dag 

behöver sova ute. Vad som inte kommit fram är det finstilta.”.. (S.St.,2001,nr.46). 

Det råder stora mörkertal kring antalet hemlösa då de faller ur statistiken genom LVM-

omhändertagande med mera. Uppfattningarna kring hur många hemlösa det finns går isär 

mellan socialförvaltningen och de ideella organisationerna. Många hemlösa faller dessutom ur 

systemet när de väljer att klara sig på egen hand eller är på behandlingshem eller andra 

institutioner. Socialborgarrådet uppger 2001 en siffra på 2 800 hemlösa i Stockholm. Maria 

Urdin skriver: 

..”Jag skulle vilja veta på vilka fakta dessa beräkningar gjorts. Enligt mina beräkningar är 

siffran cirka fem tusen och i stadigt stigande! Men det finns ju sätt att frisera statistik. Ett bra 

sätt är att göra regelbundna svep och utnyttja Lagen om Vård av Missbrukare, LVM. Så snart 

man är ”omhändertagen” faller man ur statistiken som hemlös. Sen kan man släppas ut på 

gatan igen nästa dag. Det tar då tre månader innan man åter kommer med i statistiken som 

hemlös. Smart sätt att hantera fakta, speciellt under EU-värdskap samt valår, eller hur?”.. 

(S.St.,2001,nr.48).  

 

Många förknippar hemlöshet med missbruk och tror att det är missbruket som orsakat 

hemlösheten vilket skapar spänning och är en avgörande faktor när de hemlösa söker hjälp. 

Maria Urdin skriver: 

”Kommittén för hemlösa har äntligen presenterat sitt slutbetänkande.”..”Exempelvis den 

enskilda människans rätt till vård och omsorg, samt att det är en demokratisk rättighet för 

alla med bistånd till egen bostad, det vill säga att slippa korttidsförvaras natt för natt på olika 

härbärgen. Detta höll nu inte Kristina Axén Olin med om. Hon reserverade sig mot förslaget 

att denna demokratiska rättighet ska skrivas in i lagen. Själv anser hon att hemlöshet inte 
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primärt är ett bostadsproblem utan att, jag citerar: ”De allra flesta med missbruksproblem 

kan inte hantera ett eget kontrakt”. Så, enligt henne, är det stora problemet missbruket.” Då 

kommer min fråga: Eftersom drog- och alkoholmissbruk anses vara huvudorsaken till 

hemlöshet och utslagning, varför har då antalet behandlingsplatser för att göra någonting åt 

dessa problem skurits ner med åttio procent under hennes mandatperiod?”.. 

(S.St.,2002,nr.59). 

För många hemlösa blir Situation Stockholm en plats att knyta nya kontakter på och få ett nytt 

socialt kapital. Att sälja tidningarna skapar struktur i hemlösheten, ger en chans till att tjäna 

egna pengar och är en social aktivitet. John Mistenius skriver: 

”Det är inte lätt att vara bostadslös,hemlös och hjälplös. När och varför blev jag narkoman, 

kriminell och till slut statslös? För så är det faktiskt när man befinner sig utanför samhällets 

ramar och inte passar in.”..”Då och då stannar en snäll människa och köper en tidning eller 

bara pratar om något-”..”För bara genom att köpa en tidning och att vi får säga ett par ord 

till varandra gör att jag känner mig lite gladare. Man finns liksom till lite mer än vanligt. Och 

så gör jag rätt för den lilla peng jag eventuellt lyckas dra in den dagen. Jag tigger inte pengar 

i varje fall och det är viktigt för mig att få känna det. För jag vill gärna tro att jag har lite 

stolthet kvar och att jag inte totalt gett upp allting.” (S.St.,2005,nr.98). 

De flesta försäljarna får stamkunder och blir bekanta med andra yrkesmän som är stationerade 

vid deras försäljningsställen som ofta är vid tunnelbanestationer. Raine Gustaffson skriver: 

..”I stället för att fastna dygnet runt på ett inackorderingshem måste man göra saker om 

dagarna. När jag säljer tidningarna vid Hornstull mår jag jättebra av alla vänliga människor 

som ofta har ett positivt ord till övers,”.. (S.St.,2005,nr.93). 

 

4.3	  Att	  komma	  ur	  hemlösheten	  

Malin Widerlöw berättar i en artikel i Lunds Universitets Magasin hur hon efter en skilsmässa 

blev utbränd och hamnade inom psykiatrin i några år. När hon på eget bevåg tog sig därifrån 

började hon missbruka amfetamin. Det var en gammal kollega som sedan hjälpte henne 

genom att hon fick bo på deras gård och hjälpa till i den mån hon förmådde.  
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”- Jag mjölkade kor eller hjälpte till med redovisning i arbetspass som ibland inte var längre 

än fem minuter. På nätterna vankade jag in och ut ur husvagnen. Jag skulle aldrig ha klarat 

av några ”Boendetrappor”.” (Oredsson,  2009). 

En egen bostad skulle vara en vändpunkt i alla hemlösas liv och ge möjlighet till att 

koncentrera sig på att bli drogfri. På gården kom Malin ur missbruket och lyckades sedan få 

ett första hands kontrakt genom att hennes far gick in som borgensman.  

”- Det hände något med mig när jag fick lägenheten. Min stressnivå sjönk från hundra till 

noll. Inget har gripit mig så starkt som hemlösheten. Att inte äga något, att ha förlorat allt.” 

Ett eget boende är övergripande en förutsättning för att komma ur ett missbruk. Att bo på 

gatan och bli drogfri är näst intill omöjligt då det innebär stor osäkerhet. Såhär skriver Göran 

Dahlberg, före detta hemlös: 

”Hur lätt är det att sluta med droger när man dagligen exponeras för dem genom att bo på 

härbärgen eller att vara hemlös?”(Alkohol & Narkotika.,2010,nr.1). 

 

Har man varit hemlös tillräckligt länge kan det för vissa tyckas omöjligt att komma ur 

livsmönstret som uteliggare. Hemlösheten blir en ny värld och livsstil där det gamla livet 

försvinner alltmer och man anpassar sig till de nya förutsättningarna och får nya 

bekantskapskretser på gatan. Lars Lindqvist skriver: 

..”Det finns ju vissa hemlösa som är enklare än andra att hjälpa bort från gatan. De som bott 

ute längst , som har sin bekantskapskrets på gatan, är svårast. Vissa av dem som bott ute 

länge tycker att väggarna i en lägenhet kryper inpå dem. Jag känner en kille som fick en av 

socialen men han kan inte bo där. Han tycker att det är skönare att sova under bar himmel. 

Jag tror att de och narkomanerna är svårast att hjälpa.”.. (S.St.,1998,nr.22). 

 

Många hemlösa skriver om hur betydelsefullt det är för dem att sälja tidningarna. Att 

sysselsättningen gett dem självförtroende, sociala kontakter, riktlinjer med tidpunkter att 

passa och krav på att de håller sig nyktra och drogfria. Genom Situation Stockholm har de 

också träffat andra hemlösa i samma situation som vill göra något för att komma ur 

hemlösheten. Madeleine ”Madde” Nordmark skriver: 

”Äntligen hade jag kommit fram till att det fick vara nog och ta det säkra före det osäkra, så 

jag bad min socialsekreterare om hjälp.”..” Jag flyttade in i ett litet kollektiv där jag hade 

turen att trivas bra..”..”Jag vill verkligen understryka att Situation Sthlm har betytt mycket 
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för mig den här första tiden. När man har något att göra på dagarna och träffar en massa 

trevliga godhjärtade människor blir man glad. Men man får också självkänslan tillbaka, en 

bra knuff åt rätt håll.”..”Nu har jag i alla fall fått en liten lägenhet jag stortrivs i. Lägenheten 

har underlättat min kamp om att fortsätta vara drogfri. Kontakten med mina barn har blivit 

enklare och de kommer och hälsar på mig. Mina gamla föräldrar är glada för min skull. Det 

är en stor trygghet att ha en givande sysselsättning på dagarna, ett mysigt hem och nära och 

kära som tänker på en. Vad mer kan man begära?”. (S.St.,2007,nr.118).  

 

Även personer som valt att inte ta hjälp av sociala myndigheter kan på egen hand ta sig ur 

hemlösheten med hjälp av stöd i nära relationer. Dag Rejving skriver: 

”Trägen vinner, så länge man har ett  gott syfte. Jag har varit hemlös länge och bott under 

broar och i grovsoprum, men senaste tiden har jag varit inneboende, tack vare riktiga vänner. 

Och nu har jag mot förmodan fått en egen lägenhet med förstahandskontrakt!”..”Jo, jag har 

faktiskt stått i bostadskön sedan jag skilde mig 1993. Fast jag åkte ur kön när de införde 

obligatorisk avgift för att få stå i kö. När de ville ha pröjs hade jag inte råd att betala. Sedan 

övertalade en av mina vänner mig att betala köavgiften ändå.”...”Jag har gjort slut 

med ”kronkalle” och soc. Hankat mig fram tack vare Situation Stockholm och att jag 

haft ”turen” att få förtidspension.”..”Hoppas att alla mina kollegor kan ta en liknande väg. 

För detta är ett bevis på att det omöjliga går, om man bara ger sig fan på det.” 

(S.St.,2005,nr.97). 

 

Många hemlösa dör en för tidig död ofta på grund av missbruk. Bengt Fäktenmark skriver: 

”Situation Stockholms försäljare och min kära vän Veronica Hedenberg har dött, 35 år 

gammal. Hon hann inte få tillbaka sin metadonbehandling efter att blivit utskriven  tidigare i 

år. Hon blev utskriven på grund av att hon visade symptom på sin sjukdom, med andra ord 

hade hon tagit återfall. Hon lämnar efter sig två små barn och många vänner. Hon hade 

precis börjat sälja Situation Sthlm och sålde tidningen på Drottninggatan. Det känns så 

onödigt att du är borta. Jag saknar dig. Din vän i evighet.” (S.St.,2007,nr.125). 
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5.	  Sammanfattning	  och	  diskussion	  

I alla tider har de rika skapat spelregler för de fattiga i samhället. Systemet är uppbyggt av 

rika och anpassat efter de välbärgade. De med mindre plånböcker har alltid fått känna på 

baksidan av de rikas välfärd. Vi vill påstå att de hemlösa är de mest utsatta och de som fått 

minst resurser och uppmärksamhet i svenska samhället. Att bli hemlös är att hamna på botten 

i samhället utan ett enda verktyg att ta sig upp med.  

Orsakerna till hemlöshet är ofta en skilsmässa eller seperation som gjort människor 

bostadslösa och till sist uteliggare. Vad skilsmässan orsakar är ofta ekonomiska kriser och 

även förändringar i det sociala nätverket. Är seperationen uppslitande kan det även påverka 

andra relationer i det tidigare gemensamma sociala umgänget vilket gör människan ännu mer 

utsatt. Att flytta från sin tidigare bostad och område innebär också en påverkan inom det 

tidigare sociala nätverket. 

Andra vanliga orsaker till hemlöshet är att människor släpps från fängelsestraff eller lämnar 

behandlingshem och andra institutioner utan en bostad i beredskap. Dessa personer är socialt 

utsatta då de inte haft fysisk närhet till sitt sociala nätverk under en längre tid. Eftersom de 

haft allvarliga problem i form av kriminalitet, missbruk eller psykisk ohälsa kan det tänkas att 

de innan sin institutionsvistelse förlorat kontakten med närstående och bekanta utanför det 

problematiska nätverket. 

Flera av de hemlösa beskriver hur de till en början av sin bostadslösa tid kan utnyttja det 

sociala nätverket för tillfälliga sovplatser men att nätverket sedan ”nöts ut”. Andresen (2000) 

beskriver hur personer i nära relationer kan uppleva vänskapsförhållanden som en belastning 

då förväntningarna i relationen är höga. Om ena parten befinner sig i en så pass utsatt 

situation att den är bostadslös kan relationen kännas ännu mer belastande då tiden som 

bostadslös kan verka obegränsad. Till sist har de hemlösa tömt ut sina resurser i det sociala 

nätverket och hamnat på gatan som uteliggare. För många är inte härbärgen lockande då de 

upplevs som institutionsliknande boenden eftersom där finns personal, tider att passa och 

regler att följa. Socialtjänstförvaltningens härbärgen har krav på nykterhet och drogfrihet 

vilket utesluter många hemlösa som missbrukar. De idéella verksamheterna som tar emot 

alkohol-och drogpåverkade hemlösa är istället stökiga och röriga för den som är nykter och 

vill sova.  
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Många hemlösa vittnar om hur abrupt deras tillvaro förändrats. Från att ha haft vanliga liv 

med bostad och jobb har de som över en natt förlorat hela sin identitet. En flytt från en bostad 

som inte går till ett nytt hem är radikal. När det inte längre finns en plats att förvara sina saker 

på eller att ta hand om sig själv så försvinner känslan av identitet och egenvärde. Alla minnen 

går förlorade med ägodelarna som försvinner. Viktiga papper, fotografier och annat som är 

nostalgiskt går inte att bära med sig som hemlös. Hygienartiklar och praktiska kläder 

prioriteras.  

Nästa problem som kommer med hemlösheten är att sköta hygienen. Smutsen är bland det 

värsta med att vara hemlös då den sänker självkänslan och är socialt exkluderande. Detta får 

konsekvenser då hemlösa får erfara hur människor flyttar på sig i deras närhet när de inte 

kunnat tvätta sig på flera dagar.  

För många hemlösa är situationen så ohållbar i det ständiga sökandet efter en varm laglig plats 

att sova på, jakten efter mat och förnedrandet i att leva under så omänskliga förhållanden att 

många börjar missbruka alkohol och droger för att stå ut. Att sedan ta sig ur ett missbruk när 

omständigheterna inte har förändrats visar sig omöjligt för de flesta. Gemensamt för  dem som 

tagit sig ur ett missbruk och hemlöshet har ofta varit bostadens trygga betydelse. I sin nya 

bostad har de i lugn och ro kunnat koncentrera sig på att bli alkohol- eller drogfria något som 

på gatan är näst intill omöjligt då tillgången på droger är stor och det sociala nätverket utgörs 

av andra hemlösa i liknande situationer. De före detta hemlösa vittnar om bostadens sociala 

betydelse då de efter att ha fått en bostad samtidigt kunnat återuppta kontakten med anhöriga. 

Blid (2008) karaktäriserar ett hem som en privat plats som ägs eller hyrs av de inneboende 

utan övervakning av personal eller andra överordnade. På en institution är det svårt att ha ett 

privatliv på grund av de offentliga utrymmen som man lever på tillsammans med andra 

främmande boende och personal som styr och bestämmer över boendet. Studier gjorda på 

härbärgen visar att institutioner med egna regler ofta förhindrar människors självständighet 

och frihet över att bestämma över sina egna liv. En bostad ger därför tillbaka kontrollen över 

sitt liv och främjar självbestämmandet. 

För att komma ur hemlösheten finns två alternativ. Antingen söka hjälp hos socialtjänsten och 

ta del av en boendetrappsmodell som tar två år att genomföra. Boendetrappan upplevs som 

tidskrävande och kravfylld för många hemlösa då det finns krav på att delta i eventuella 

behandlingar mot missbruk och andra regler att följa. Om en person inte följer boendetrappan 

åker den ner i hierarkin mot en egen bostad. Detta gör att många hemlösa väljer att klara sig 
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själva, även utan ekonomiskt stöd från socialtjänsten. Det finns ett utbrett missnöje och 

misstänksamhet mot sociala myndigheter och många har negativa erfarenheter i form av 

upprepat mönster av utbytta kontaktmän och att beslut har tagits över deras huvuden. Många 

känner att de inte blivit lyssnade till och väljer därför bort den hjälpen som finns att få. 

Andersen (2000) beskriver hur ett problematiskt samtal kan uppstå när parterna har för olika 

åsikter och uppfattningar att de inte kan ta till sig vad den andre säger, och  istället avvisar allt 

motparten säger och får en negativ inställning. Detta kan vara vad som hänt mellan hemlösa 

och socialtjänstemän när det gått så långt att hemlösa väljer att klara sig själva som uteliggare. 

De hemlösa har fallit ur samhällets ramar och känner sig inte delaktiga i det längre utan 

snarare som rättslösa icke-medborgare. Detta framkommer tydligt när hemlösa inte 

polisanmäler rån och stölder. De har förlorat sitt självförtroende och känsla av identitet i 

saknaden av en egen bostad som så markant utgör en egen plats i samhället. Socialstyrelsen 

(SOU, 2000:14) uppger att endast 48 procent av de hemlösa är bidragstagare på grund av att 

de upplever svårigheter med att söka hjälp då de behöver förklara behovet av hjälp samt fylla 

i blanketter. Ur ett nätverksteoretiskt perspektiv kan detta tolkas som att avståndet mellan de 

hemlösa och socialsekreterarna är så stort att de inte förstår varandra. De hemlösa upplever 

situationen som kränkande då de är maktlösa och för socialsekreterarna är de hemlösas 

situation så avvikande och utsatt att det är svårt att förstå varför de inte väljer hjälpinsatserna, 

trots alla krav, framför att leva på gatan.  

Andersen (2000) beskriver en annan form av problematiskt samtal där parterna har så lika 

åsikter att de upprepar varandras synpunkter och på så vis aldrig får nya infallsvinklar eller 

idéer. Detta är troligtvis vad som hänt när vissa hemlösa väljer att fortsätta leva i hemlöshet. 

De har träffat andra hemlösa med samma inställning och liknande erfareneheter, och på så vis 

har tillit uppstått mellan parterna (Borell & Johansson, 1996). Tillsammans upprätthåller de, 

de negativa aspekterna och får därför inga nya perspektiv på tillvaron. De anpassar sig efter 

livet på gatan och ser ingen väg ur hemlösheten. Istället skapar de ett fungerande liv 

tillsammans med andra hemlösa och kallar det frihet med ett oberoende till samhället. Den här 

skaran hemlösa har troligtvis förlorat kontakten med sitt gamla sociala nätverk. De flesta 

hemlösa talar om bostadens funktion som en förutsättning för att kunna ha sociala kontakter. 

En bostad är en given plats  att träffas på och bjuda hem människor till. Den har så många 

sociala funktioner då den är en neutral arena för sociala möten som grannskapet. Grannarna 

utgör en trygghet då det finns en outtalad pliktkänsla dem emellan och det går bra att be om 

hjälp utan att ingående behöva förklara varför (Andresen, 2000).  
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Det andra alternativet för att komma ur hemlösheten är sociala kontakter som kan leda till en 

egen bostad med ekonomiskt bidrag, kännedom om lediga lägenheter eller stöd från anhöriga 

till att stå i den allmänna bostadskön eller genomgå socialtjänstens boendetrappa. Gemensamt 

för dem som tagit sig ur hemlösheten är att de haft stöd från anhöriga eller nya sociala 

kontakter. De flesta tidningsförsäljare vittnar om hur deras tillvaro förändras genom Situation 

Stockholm. Till att börja med så öppnar tidningsförsäljandet för ett samtal mellan köparen och 

säljaren. Bara de korta meningar och ord de hinner växla mellan varandra gör att försäljaren 

blir bekräftad i sin existens och plats i samhället. Att sälja tidningarna är en praktisk syssla 

som skapar struktur och ger mening i hemlösheten som annars är så meningslös och hopplös. 

Efter ett tag har försäljaren skapat ett nytt socialt nätverk runt den plats som är 

försäljningsställe. Ofta passerar samma människor om dagarna som är på väg till och från 

jobb och hem. Även andra yrkesmän är stationerade runt platsen och blir som arbetskollegor.  

Tidningsförsäljaren blir nu igenkänd och får en identitet i sammanhanget av att sälja tidningen. 

Det blir en vändpunkt i hemlösheten och början till förändring då självförtroendet växer och 

de sociala kontakterna skapar glädje. Andersen (2000) beskriver att det problemlösande 

samtalet uppstår när parterna inte har för olika åsikter utan lagom så de kan ta till sig vad den 

andre säger och fundera över det och komma fram till nya slutsatser. Detta är troligtvis vad 

som  sker när de hemlösa får kontakt med Situation Stockholm och möter personalen där och 

andra hemlösa som strävar mot en förändring. De får ett nytt socialt nätverk som ger upphov 

till nya infallsvinklar och idéer. 

Många hemlösa dör en för tidig död på grund av missbruk och annan ohälsa. De flesta 

tidningsförsäljare är överens om att problemet med hemlöshet inte uppmärksammas 

tillräckligt och att statistiken är missvisande då många faller ur den på grund av att de inte har 

kontakt med myndigheter eller är tillfälligt omhändertagna på olika institutioner. ”Tak över 

huvud-garantin” inger befolkningen en tro om att ingen hemlös behöver vara uteliggare då 

reglerna kring garantin inte framkommer. De hemlösas röster hörs sällan i media och därför är 

få medborgare insatta i hur situationen som hemlös i Stockholm ser ut.  

Vi har med vår studie kunnat se att det sociala nätverket har en avgörande roll för om de 

hemlösa stannar kvar i hemlösheten eller tar sig ur den. För att komma ur situationen behövs 

sociala kontakter som stimulerar till nya tankesätt och motiverar till en förändring. 

Gemensamt för de före detta hemlösa är att de efter att ha fått en bostad kunnat återuppta 

kontakten med familj och vänner. 
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