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Förord

Våren 2005 öppnades landets första medicinska stödboende för svårt sjuka hemlösa män 
och kvinnor, Erstabacken. Verksamheten är samfinansierad av Stockholms läns landsting 
och Stockholms stad och bedrivs inom ramen för Ersta diakonis sociala verksamhet. 
Erstabackens uppdrag är att erbjuda sammanhållna vård- och stöldinsatser till en grupp 
av hemlösa som, till följd av mångfacetterade behov av såväl somatisk och psykiatrisk 
vård som beroendevård och sociala insatser, tenderar att hamna utanför samhällets stöd 
och vårdsystem. Erstabacken ska erbjuda denna grupp av hemlösa ett boende med ett 
kvalificerat medicinskt och socialt omhändertagande i form av hemsjukvård och hospi-
cevård.

Den här studien ger röst åt de boende och deras berättelser om tiden på Erstabacken. Den 
ger också röst åt deras berättelser om tidigare möten med traditionell sjukvård, offentlig 
socialtjänst och med den frivilliga sektorns insatser för hemlösa. Som rapportens titel 
vittnar om präglas de boendes erfarenheter av tiden på Erstabacken både av lugn och av 
oro. Lugnet infinner sig i en trygg men tillfällig vardag med vård, omsorg och positiva 
sociala kontakter. Oron inför framtiden, inför en återgång till det permanenta utanför-
skapet finns emellertid med som en konstant följeslagare.

Studien som genomfördes under 2007 och 2008 har finansierats av Socialstyrelsen. 

Charlotte Engel 
Ansvarig forskare 
 
Lars Svedberg 
Professor och forskningsföreståndare
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1. Inledning 

Erstabacken är ett boende för svårt sjuka hemlösa människor i behov av kvalificerad 
sjukvård. Verksamheten byggdes upp efter att en samordningsgrupp fått politiskt mandat 
att inventera behovet av samordnade insatser mellan psykiatri, beroendevård, somatisk 
vård samt socialtjänst för de personer som kan beskrivas som de mest utsatta, de som 
saknade bostad och som levde på gatan och som inte sällan har en missbruksproblematik. 
Socialtjänsten, beroendevården, sjukvården och psykiatrin hade här inte lyckats samordna 
sina insatser på ett tillfredställande sätt. Erstabacken drivs av Ersta Diakoni på uppdrag 
av och med finansiering av Stockholms stad och Stockholms läns landsting. De boende 
på Erstabacken lider av en rad olika allvarliga sjukdomar och hälsoproblem. Några får 
vård i livets slutskede. Andra vistas där med målet att de ska skrivas ut när deras tillstånd 
stabiliserats. 

Avsikten med studien är framför allt att göra de boendes röster hörda och därmed kan 
den definieras som en brukarstudie. Hur har de som bor eller har bott på Erstabacken 
upplevt den vård och omsorg de fått där? Vad anser de att de har fått hjälp med? Hur har 
dagarna sett ut? Hur anser de att de har blivit bemötta av personalen? Vad skiljer sig mot 
den tidigare vård och omsorg de fått från olika aktörer? Vilken betydelse kan en verksam-
het som Erstabacken få på längre sikt, efter utskrivning? 

Brukarstudien bygger på intervjuer med sju brukare som bor eller har bott på Ersta-
backen. Den har genomförts under 2008 av Maria Ingemarson som också har författat 
större delen av studien. Undantag gäller studiens tredje kapitel som författats av Johan 
Holmdahl och som i övrigt även har stått för det redaktionella arbetet av studien. 

1.1 de mest allra mest utsatta - exemplet Stockholm
I Socialstyrelsens (2006) senaste kartläggning av hemlösheten i Sverige framhålls att de 
allra mest utsatta hemlösa är i behov av omfattande insatser vad gäller hälso- och sjukvård. 
De somatiska problemen ökar enligt kartläggningen ju längre en person är hemlös. Det 
understryks också hur komplex hemlöshetsproblematiken är och det framhålls att den ”i 
hög grad berörs och påverkas av bland annat socialpolitik, hälso- och sjukvårdspolitik, 
bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik och integrationspolitik” (a.a sidan 13) och att det 
inte finns ”bara en orsak till att personer blir och förblir hemlösa, inte en universell insats, 
och inte heller endast en lösning” (a.a sidan 13).

År 2000 genomfördes en pilotstudie av 35 hemlösa i Stockholm, av vilka flertalet bodde 
på härbärge eller på gatan (Statens Folkhälsoinstitut 2003). Merparten missbrukade och 
en tredjedel hade psykiska funktionshinder. En stor andel bar också på HIV-virus och  
hepatit. Det visade vidare sig att tre fjärdedelar av dem som deltog i studien saknade 
regelbunden läkarkontakt och inte visste vilken vårdcentral de tillhörde. Samtidig hade 
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var fjärde person blivit ordinerad medicin men endast hälften hade tillgång till den 
medicin de behövde. Karaktäristiskt för undersökningsgruppen var också att det saknades 
utredningar av det samlade hälsotillståndet på individnivå (a.a). Denna grupp människor 
var alltså svårt utsatt inte bara socialt utan även medicinskt. Med anledning av studiens 
resultat öppnades därför den första vårdcentralen i Sverige som uteslutande riktar sig till 
hemlösa, Hållpunkt Maria. På Hållpunkt finns distriktsläkare, beroendepsykiater, sköter-
skor, mentalskötare samt ett uppsökande mobilt team. Utöver detta finns även tillgång till 
tand- och medicinsk fotvård. (Byström och Irestig 2004). Hållpunkts patienter beskrivs 
av ansvarig läkare där som de allra mest utsatta hemlösa med en mycket eftersatt hälsa 
(Läkartidningen 2003). Remissförfarandet på Hållpunkt kan, i jämförelse med andra 
vårdcentraler, beskrivas som kontroversiellt och mer anpassat till målgruppen hemlö-
sas särskilda livsbetingelser. Patienterna får till exempel själva boka tid på sjukhus efter 
remiss och ibland händer det att Hållpunkt vid behov tar in specialister till mottagningen 
istället för att remittera (a.a). ”Hållpunkten erbjuder den vård som de hemlösa av olika 
skäl inte får genom den traditionella vårdapparaten” (Byström och Irestig 2004 sidan 61). 
En genomgång av de patienter som varit aktuella på Hållpunkten mellan augusti 2001 till 
mars 2003 visade att 70 procent av dem hade missbruksproblem. Vanligast var missbruk 
av alkohol följt av amfetamin, heroin, cannabis och olika typer av läkemedel. De vanli-
gaste somatiska diagnoserna som iakttogs vid denna genomgång var sår (oftast infekte-
rade), muskolosskeletala besvär samt luftvägsinfektioner. De två läkarna som ansvarade 
för genomgången beskriver resultaten enligt följande: ”de hemlösas sjuklighet har nära 
samband med ett liv i missbruk, stress, dåliga möjligheter till nattvila och mycket dålig 
egenvård. Överrepresenterade är problem med infekterade hudsår, kroniska systematiska 
infektioner, främst hepatit C, samt tillstånd som har med dålig tandhälsa att göra. De 
psykiatriska tillstånden är relativt vanliga men ändå sannolikt betydligt underskattade” 
(a.a sidan 65).  

En samverkansgrupp, Högengruppen, som fick sitt namn efter den hög med ärenden 
som var i särskilt behov av samordnade insatser, och som bestod av representanter 
från myndigheter, frivilligorganisationer och vårdgivare (däribland Hållpunkt Maria) i 
Stockholm, definierade i början av 2000- talet en särskild målgrupp av hemlösa med 
komplex problematik. Representanterna hade sett att en grupp hemlösa tenderade att 
hamna utanför samhällets stöd - och vårdsystem och att ingen riktigt tog ansvar för att 
deras mångfacetterade behov blev tillgodosedda. Psykiska funktionshinder och missbruk 
gjorde det också svårare för dem att riktigt passa in den offentliga vårdens och omsorgens 
strukturer (Engel 2008). Högengruppen fick sedermera i uppdrag att utveckla former för 
samverkan mellan den somatiska vården, psykiatrin, beroendevården och socialtjänsten. 
Efter diskussioner förordade man inom gruppen att en särskild verksamhet skulle byggas 
upp som kunde erbjuda sammanhållna vård- och stödinsatser. Denna verksamhet kom 
att bli Erstabacken.
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1.2 En brukarstudie
Eftersom den här studien definieras som en brukarstudie är det av intresse med en kort 
beskrivning av vad som avses med begreppet brukare och vad som definierar en brukar-
studie. Begreppet brukare har förekommit inom förvaltning och förvaltningsforskning 
sedan 1980-talet och har under en längre tid varit ett ”modeord”. Det är emellertid 
långtifrån självklart vilken innebörd begreppet har och hur det kan avgränsas från andra 
närliggande begrepp som exempelvis ”klient”, ”kund” eller ”patient”. Inte sällan definie-
ras brukare i relation till den offentliga sektorn och då som mottagare eller användare. 
Möller (1996) har förklarat brukarrollen som något som kan beskrivas utifrån graden av 
autonomi, det vill säga; i vilken mån är brukaren beroende? Han beskriver den beroende 
brukaren som klient och den mer oberoende som konsument. Graden av autonomi 
bestäms av vilka egentliga möjligheter brukaren har att välja bland andra alternativ än 
de som staten erbjuder. Är möjligheterna till alternativa val och utträde (exit) små är 
brukarens beroende stort. Kunder kan med andra ord enligt den här indelningen i större 
utsträckning välja och har ett större möjlighet till exit. Vidare menar Möller (1996) att 
brukaren kan beskrivas utifrån kontinuumet kontroll och hjälp. Är verksamheterna som 
tar emot brukaren kontrollerande eller serviceinriktade? Inom socialtjänstens verksamhe-
ter är det sällan så att de personer som använder sig av organisationens resurser kan välja 
eller har möjlighet till exit. Möjligheten till ”voice”, det vill säga att göra sin röst hörd, 
är i regel också begränsande av olika orsaker. Utifrån Möllers (1996) resonemang kan 
därför socialtjänstens brukare snarast betecknas som klienter och inte brukare. Att vistas 
på Erstabacken är frivilligt, i den meningen att ingen kan tvinga brukarna, det vill säga 
de boende, att stanna. Samtidigt kan man ställa sig frågan vilka andra alternativ till vård 
och omsorg som egentligen finns för den målgrupp som Erstabacken är till för. Vad som 
definierar en brukarstudie eller ett brukarperspektiv har också diskuterats och proble-
matiserats. Det har bland annat hävdats att en brukarstudie aldrig kan komma till stånd 
utan att brukarna själva är med och formulerar frågorna. I ett projekt som Socialstyrelsen 
genomförde tillsammans med representanter från olika brukarorganisationer definierades 
dessutom brukarperspektiv som något som bara ”kan ses och bara uttryckas av brukarna 
själva” (Socialstyrelsen 2005 sidan 7). Även om inte brukarna själva deltagit i formule-
ringen av frågorna i den föreliggande studien bör en studie som utgår från intervjuer 
med brukarna föra närmare brukarnas erfarenheter och uppfattningar än studier som 
enbart beaktar personal och andra professionellas perspektiv. I den här studien definieras 
således ett brukarperspektiv utifrån att det är brukare som intervjuats och berättat om 
sina erfarenheter och uppfattningar av en specifik verksamheter och den vård och det 
stöd de fått.

1.3 Syfte, frågeställningar och avgränsningar
Det övergripande syftet med brukarstudien är att få en bild av hur hemlösa män och 
kvinnor som är eller har varit placerade på Erstabacken uppfattar boendet där och vilken 
betydelse det haft för dem. I brukarstudien görs inga anspråk på att bedöma allvaret vad 
gäller hälsotillstånden eller kvaliteten på sjukvård som Erstabacken bedriver. Syftet är 
framförallt att genom de boendes egna berättelser få en förståelse för deras erfarenhe-
ter och upplevelser av sjukvård i allmänhet och den sjukvård de fått på Erstabacken i 
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synnerhet. På samma sätt syftar brukarstudien till att ge en ökad förståelse för de boendes 
erfarenheter och upplevelser av socialtjänsten i allmänhet och det sociala stöd de har fått 
på Erstabacken i synnerhet. De frågeställningar som studien har för avsikt att besvara är 
för det första vilka erfarenheter de boende säger sig ha av traditionell sjukvård, offentlig 
socialtjänst samt den frivilliga sektorns insatser för hemlösa. För det andra hur de beskri-
ver sina erfarenheter av Erstabackens insatser i relation till de ovanstående, samt för det 
tredje hur de boende beskriver sin vistelse ¨på Erstabacken och den betydelse vistelsen 
har haft för dem. Studiens huvudfokus har legat vid de intervjuades erfarenheter relativt 
nära i tiden. Avsikten har alltså inte varit att försöka förstå de intervjuades liv från deras 
barndom fram till intervjutillfället.

1.4 disposition
Föreliggande brukarstudie presenteras i  sex kapitel. I det här första kapitlet ges en 
kortfattad inledning till studien följt av en bild av de svårt sjuka hemlösa i Stockholm 
och deras behov. Dessutom redogörs för studiens syfte, frågeställningar och avgräns-
ningar. I kapitel två presenteras vilken typ av verksamhet Erstabacken är. I kapitel tre 
presenteras tidigare forskning avseende brukarstudier med hemlösa. Här förs också en 
diskusson kring begreppet brukare och vad som definierar ett brukarperspektiv. Kapitel 
fyra klargör studiens tillvägagångssätt och metodval. I kapitel fem redogörs för resultaten 
från de intervjuer som gjorts med boende och före detta boende på Erstabacken. I det 
sjätte och avslutande kapitlet förs en diskussion kring studiens resultat.
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2. Erstabacken 

I följande kapitlet beskrivs kortfattat den organisatoriska kontext Erstabacken befinner 
sig i samt verksamhetens innehåll och uppdrag. En mer utförlig beskrivning av ovanstå-
ende finns i en organisationsinriktad utvärdering som gjorts av verksamheten (se Engel 
2008).

2.1 En verksamhet inom Ersta diakoni och frivilligsektorn
Utifrån de behov som definierats av Högengruppen startade verksamheten Erstabacken 
våren 2005 som det första medicinska stödboendet i Sverige för allvarligt sjuka hemlösa. 
Här skulle man ge den vård och det stöd som socialtjänsten, den somatiska vården, psyki-
atrin och beroendevården inte klarat av att samordna (Engel 2008).

Erstabacken är en av Ersta diakonis sociala verksamheter. Ersta diakoni är en fristående 
frivilligorganisation som drivs utan vinstsyfte. Inom organisationen finns en mängd 
verksamheter som arbetar socialt eller med sjukvård. Arbetet inom Ersta diakoni sker i 
huvudsak på uppdrag av stat, landsting och kommun. Knutet till verksamheten finns även 
Ersta Sköndal högskola med bland annat sjuksköterskeutbildning, socionomprogram och 
forskning. Ersta diakoni ska vara en verksamhet som utgår från ett kristet humanistiskt 
perspektiv (folder om Ersta diakoni). Enligt stadgarna ska Ersta diakoni bland annat 
utöva ”egen diakonal verksamhet i form av vård av behövande äldre, sjuka, handikappade 
eller på annat sätt nödlidande och vårdbehövande” samt även på annat sätt främja ”en 
kristen människovård i form av omsorg om barn och ungdom, äldre, sjuka, handikap-
pade och andra som är i behov av stöd och hjälp” (stadgar för Ersta diakoni).

Erstabacken drivs således inom den frivilliga sektorn. Det är därför intressant att kortfat-
tat teckna en bild över det civila samhällets roll i hemlöshetsfrågan. Frivilligsektorn kom 
på 1990-talet att spela en större roll inom det sociala området. Detta sammanföll med att 
hemlöshetsfrågan också fick en betydande uppmärksamhet i media och politisk debatt 
(Nordfeldt 1999). Den frivilliga sektorn har även historiskt sett varit en viktig aktör i 
arbetet med hemlösa. Organisationer med en kristen idégrund har en lång och kontinu-
erlig tradition av hemlöshetsarbete som sträcker sig längre bak i tiden än den kommunala 
socialtjänstens arbete med denna grupp.1 Frivilligorganisationerna har så att säga ”mutat 
in” området hemlöshet och fortsatt vara en viktig aktör ända in i modern tid (Olsson 
2007).  Frivilligsektorn får i dag - liksom i fallet med Erstabacken-  inte sällan i uppdrag av 
socialtjänsten att utföra ett arbete som socialtjänsten inte har vana av, exempelvis härbär-
gesverksamhet. De kristna frivilligorganisationerna kan alltså beskrivas som aktörer vid 
”socialtjänstens gräns” (Olsson 2007 sidan 253). Verksamheter inom frivilligsektorn har 
visat sig ha rollen som förmedlande länk mellan utsatta individer och de olika offentliga 

1  Beträffande socialtjänsten har den enligt socialtjänstlagen (SoL) 2 kap 2§ det yttersta ansvaret för de individer som bor eller 
vistas i en kommun. 
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aktörerna men även rollen som företrädare och ombudsmän (Nordfeldt 1994). Rollen 
som förmedlande länk finns delvis med i det uppdrag som givits Erstabacken.

2.2 Uppdrag och innehåll
Erstabackens uppdrag innebär att verksamheten ska vara ”ett medicinskt och socialt 
stödboende för svårt somatiskt sjuka hemlösa män och kvinnor med medicinskt kvalifi-
cerat omhändertagande och ett socialt kvalificerat motivationsarbete” (Uppdragsbeskriv-
ning för 2008). ”Uppdraget innebär att driva åtta vård- och boendeplatser för hemlösa 
män och kvinnor med svår somatisk sjukdom och komplexa vårdbehov till följd av 
missbruk och/eller psykiska funktionshinder och där andra vård/boendeformer bedöms 
vara otillräckliga. Uppdraget innebär också en sjukvårdsplats för korttidsvård vid akut 
behov av vård eller för tillfällig fortsättning av vård t.ex. i samband med utskrivning från 
akutsjukhus, akut eller sluten psykiatrisk eller beroendepsykiatrisk vård om svår somatisk 
sjukdom föreligger, eller tillfällig inläggning för att undvika inläggning på akutsjukhus, 
eller då inläggning behövs för initiera somatisk behandling t.ex.  inställning av medicine-
ring” (a.a sidan 1).

Verksamheten på Erstabacken betecknas i uppdragsbeskrivningen som icke-permanent 
och ska innehållsmässig omfatta utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad och samt 
psykosociala och hälsobefrämjande åtgärder för de enskilda inskriva. Det psykosociala 
stödet beskrivs som bland annat ”omvårdnad, motivationsarbete, kost, hygien, kontakt 
med nätverk och anhöriga”(a.a sidan 3).

En vårdsamordningsgrupp belägen på Hållpunkt Maria ska initiera inskrivning till Ersta-
backen. Samordningsgruppen består av tre läkare från Hållpunkt samt en sektionschef 
från socialtjänstförvaltningens enhet för hemlösa. Handläggare från aktuell stadsdel dit 
den enskilde hör ska enligt uppdraget också knytas till gruppen och det är alltså endast via 
vårdsamordningsgruppen som en placering på Erstabacken kan komma till stånd.2 Även 
utskrivning ska göras via gruppen i samråd med placerande förvaltning. Vid utskrivning 
från sjukvårdsplats ska därför en samordnad vårdplanering upprättas tillsammans med 
ansvarig socialtjänst och den boende för vidare planering och överlämnande till social-
tjänsten (Uppdragsbeskrivning för 2008).

2.3 Sammansättning av personal och boende
På Erstabacken finns tretton tjänster. Dessa är fördelade på fem undersköterskor (där två 
har mentalskötarutbildning), fem sjuksköterskor, två socionomer och en läkare. En av 
socionomerna har rollen som verksamhetschef. Läkaren är anställd av Ersta Sjukhus som 
på så vis också är knutet till Erstabacken (Engel 2008). 

Under 2007 bodde 27 personer på Erstabacken. Vårdtillfällena var 29 och medelvärdet 
för vårdtiden 145 dagar. En majoritet av de boende var män (77 procent) och en minoritet 
kvinnor (23 procent). Männens medelålder var 58 år, motsvarande för kvinnor var 50 år. 
Under året avled fyra personer på Erstabacken och två avled kort efter att de hade lämnat 

2  Plats för mer akut korttidsvård kan emellertid initieras direkt av Erstabackens ansvariga läkare och Hållpunkts läkare.
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boendet (Engel 2008). Hepatit C, amputationer, frakturer, hjärtåkommor, cancer, lever-
sjukdomar, HIV och Aids är exempel på sjukdomar och diagnoser som de boende lider 
av samt olika typer av psykiatriska diagnoser. De flesta av de boende på Erstabacken har 
under längre perioder varit hemlösa och har eller har haft missbruksproblem (a.a).3 

2.4 Något om verksamhetens faktiska innehåll
Ett grundläggande syfte med verksamheten på Erstabacken var från början att tillgo-
dose de komplexa behov hos de mest utsatta hemlösa i Stockholm. Engel (2008) här 
däremot visat i en organisationsinriktad studie av Erstabacken att tyngdpunkten har legat 
på de boendes medicinska och sociala behov, och inte på samordningen av dessa behov 
med psykiatriska insatser och beroendevård. Det har under den tid som verksamheten 
varit i gång också visat sig att det i personalgruppen funnits en viss spänning mellan 
ett medicinskt och ett mer socialt perspektiv. Vårdtidernas längd, acceptansnivån för 
störande beteende hos de boende samt det eventuella behovet av ytterligare kompetens 
har därför varit föremål för diskussioner inom personalgruppen (a.a). Hur samordningen 
av insatser har skett efter 2008 har inte varit föremål för någon uppföljande studie. 

3  För mer ingående data om de boende se bilaga 1, 2 och 3.
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3. kunskap avseende brukarstudier med 
hemlösa 

Hemlöshet har sedan länge varit ett forskningsområde och det har publicerats flera 
studier om ämnet. Således finns det finns mycket kunskap om hemlöshet, till exempel 
dess omfattning och karaktär, de hemlösas livsituation, egenskaper, beteenden, hälsa och 
överlevnadsstrategier. Dessutom finns det mycket kunskap om samhällets ambitioner, 
hjälpsystem och försök att motverka hemlöshet samt stödja de personer som befinner 
sig i hemlöshet, även om kritik framförts på avsaknaden av systematiska studier (Social-
styrelsen 2009). Olika analyser av såväl åtgärder för att ge hemlösa vård och bostad har 
genomförts som analyser av olika hemlöshetsdiskurser och den stigmatisering som 
hemlösa upplever i olika sammanhang, däribland i möten med sociala myndigheter. När 
det gäller brukarstudier med hemlösa är dessa däremot få.

I Sverige finns några studier som syftar till att besvara frågeställningar som rör hemlösas 
perspektiv av bland annat olika sorters boendeinsatser. I två fallstudier (Blid & Gerner 
2001, Blid 2002, se även Blid & Gerner 2006) av två olika boendeprogram belyses 
hemlösa missbrukares erfarenheter av kategorieboende4. Genom bland annat kvalitativa 
intervjuer med 19 boende pekar författarna på att kategoriboendet hade positiva effekter 
på de boendes upplevelser av deras livskvalitét. I intervjuerna framkom att de upplevde 
en ökad känsla av säkerhet och boendestabilitet. Icke desto mindre klagade många på att 
deras missbruk, sociala nätverk och att ha meningsfulla vardagliga aktiviteter inte hade 
förbättrats. Dessutom upplevde de boende att de saknade tillhörighet och att deras liv 
saknade mening. Mer stöd för att hantera sitt missbruk och för att få ett meningsfullt liv 
efterfrågades.

I och med avsaknaden av brukarstudier med hemlösa i Sverige och för att få en uppfatt-
ning om det finns den här typen av studier med hemlösa utförda på en internationell nivå 
genomfördes en litteratursökning.   

3.1 Tillvägagångssätt för litteratursökningen
Tillvägagångssättet för litteratursökningen genomfördes i tre steg. Det första steget 
utgjordes av en osystematisk sökning för finna relevanta sökord. När dessa väl var funna 
genomfördes det andra steget som utgjordes av en systematisk sökning i CSA Illumina5. 
En systematisk sökning utgörs av en strukturerad sökning i specialdatabaser för att med 
hjälp av olika sökord hitta relevant litteratur. Steg två präglades även av både av ett inklu-
sionskriterium och ett exklusionskriterium för urvalet av studierna. Det förra innebar att 

4  Kategoriboende definieras i studierna som ett institutionsliknande boende med varaktigt boendestöd som erbjuds till en utvald 
grupp av individer som är hemlösa på grund missbruk och/eller psykisk ohälsa.
5  CSA Illumina är en portal för över 100 databaser inom bland annat samhällsvetenskap och medicin.
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studierna skulle  vara peer-reviewed6 och det senare att studierna inte skulle handla om 
de professionellas perspektiv utan om de hemlösas egna erfarenheter och uppfattningar. 
Samtliga träffar i den systematiska sökningen gicks igenom manuellt genom att läsa 
abstracts i syfte att sortera ut de studier som var av relevans att läsa i fulltext. För att utöka 
sökningen ytterligare genomfördes i ett tredje steg en så kallad kedjesökning av de studier 
som sorterats ut. Det innebar att ytterligare publikationer som de forskare refererade till 
söktes upp. Först ägde det rum utifrån att samtliga referenslistor i den utsorterade littera-
turen i den systematiska sökningen lästes igenom. Då uppkom ett antal publikationer som 
inte fanns med i den utsorterade litteraturen. För att reducera risken att missa ytterligare 
relevanta artiklar gick även de här publikationernas referenslistor igenom. Då uppkom ett 
fåtal publikationer som inte fanns med i de tidigare sökningarna. Därefter gicks samtliga 
studier och referenslistor igenom och det framkom att flera av studierna refererade till 
varandra. Det innebar att forskningsfältet ansågs vara inringat. Litteratursökningen 
resulterade slutligen och sammanlagt i 26 studier. 

3.2 Huvudsakliga mönster inom forskningsfältet
Utifrån litteratursökning framkom att det internationellt sett också finns en relativt 
begränsad forskning av vad som kan karakteriseras som brukarstudier med hemlösa. Att 
den här typen av studier är begränsad internationellt bekräftades också i flera av de funna 
studierna där det även ingick genomgångar av den existerande litteraturen på området. 
Trots detta är den här typen av studier vanligare än i Sverige. Internationellt har man  
utvecklat forskningsmodeller som aktivt involverar hemlösa i forskningsprocessen vid 
studier av specifika verksamheter eller insatser som ger stöd till hemlösa individer.  

Utifrån litteratursökningen kan studierna klassificeras i tre övergripande forsknings-
fält. Dessa är studier där syftet eller någon av frågeställningar har undersökt i) hemlö-
sas erfarenheter och uppfattningar av både sjukvård, socialtjänst och ideell verksamhet 
och det stöd som dessa tillhandahåller, ii) hemlösas erfarenheter och uppfattningar av 
sjukvård och dess personal samt iii) hemlösas erfarenheter och uppfattningar av olika 
slags boenden. 

Vidare är det olika grupper av hemlösa som ingår i studierna. Dessa utgörs bland annat av 
hemlösa män och/eller kvinnor, hemlösa ensamstående mödrar, hemlösa familjer/föräld-
rar, hemlösa missbrukare, unga hemlösa samt hemlösa med psykiska funktionshinder. 
Studierna kommer främst från USA och England även om studier från Australien och 
Kanada förekommer. 

Oavsett vilket forskningsfält studierna finns inom, vilka grupper av hemlösa som ingår 
samt i vilket land studierna är genomförda i, pekar resultaten på att de hinder som hemlösa 
möter i sina kontakter med samhällets hjälpsystem är flera. Vad som är en god praktik och 
ett bra stöd utifrån de hemlösas perspektiv är komplext. Vad den här litteraturöversikten 
också visar är att de hemlösa individerna i flera avseenden har liknande erfarenheter och 

6  Att en artikel är peer-reviewed innebär att den innan publicering i en internationell vetenskaplig tidsskrift blivit granskad av en 
eller flera oberoende forskare som är sakkunniga inom forskningsområdet.



15

uppfattningar, särskilt kring det samhälleliga hjälpsystemets personal och deras attityder 
och bemötande. Det gäller också oavsett om verksamheterna eller insatserna återfinns 
inom socialtjänstens, sjukvårdens eller den ideella sektorns regi. Utifrån de hemlösas 
erfarenheter och uppfattningar finns det också flera hinder för såväl tillgången till 
sjukvård som andra former av stöd. Dessutom pekar resultaten sammanfattningsvis på 
att det finns en begränsad kunskap av vilken typ av stöd, hjälp och vård som de hemlösa 
skulle vilja ha. 

3.3 Erfarenheter och uppfattningar av sjukvården
Flera av studierna undersöker de hemlösas erfarenheter och uppfattningar av sjukvården. 
Dessa studier kommer främst från USA och England. De grupper av hemlösa som fokuse-
ras är bland annat unga hemlösa, unga hemlösa kvinnor, unga hemlösa med psykiska 
funktionshinder. Resultaten från dessa studier pekar på att de hemlösa i varierande grad, 
oavsett vilket land man lever i, om man är man eller kvinna, ung eller gammal, missbrukar 
och/eller har psykiska funktionshinder upplever olika problem i relation till sjukvården 
även om det motsatta existerar. Dessa problem handlar om ekonomiska resurser och 
försäkringar, hinder av mer praktisk art samt attityder och bemötanden från sjukvårdens 
personal. 

3.3.1 Ekonomiska resurser och försäkringar
En typ av erfarenheter och uppfattningar som är återkommande bland de hemlösa är att 
hinder för få sjukvård utgörs av begränsade ekonomiska resurser men även vilken, och 
om man överhuvudtaget har någon försäkring. 

I USA har Gayle (1997) med hjälp av frågeformulär med både slutna och öppna svarsal-
ternativ undersökt 90 unga hemlösa män och kvinnors uppfattningar om vilka hinder 
de mött när de sökt sjukvård. Resultaten pekar på att det främsta hindret var bristen 
på ekonomiska resurser. Dessutom hade de som inte var försäkrade fler av erfarenheter 
av hinder än de som de facto var försäkrade. Samma resultat framkommer i Ensigns & 
Gittlesohns (1998) studie där de djupintervjuat sex unga hemlösa och genomfört fokus-
grupper med 31 unga hemlösa i USA om deras hälsa samt erfarenheter och uppfattningar 
av hinder för att få sjukvård. Flera menade att hindren för att få sjukvård berodde bland 
annat på ens ekonomiska resurser och om man var försäkrad eller inte. Att bristen på 
ekonomiska resurser och att inte vara försäkringad utgör hinder bekräftas även i senare 
studier från USA. I Ensigns & Pankes (2002) studie som är baserad på intervjuer och 
fokusgrupper med 20 unga hemlösa kvinnor framkom att ett av de huvudsakliga hinderna 
för att få sjukvård var om man var försäkrad eller inte. Även Martins Cocozza (2008) som 
intervjuat 15 hemlösa kvinnor och män framhåller att bristen på ekonomiska resurser 
och försäkringar var hinder för dem att erhålla sjukvård. Nickasch & Marnocha (2009) 
som intervjuat 15 hemlösa individers om deras erfarenheter av sjukvården pekar också 
på avsaknaden pengar var ett av de främsta hinderna för att söka sjukvård. Samtidigt 
bör det poängteras att om en hemlös person är försäkrad eller inte, behöver inte vara en 
avgörande fråga i andra länder. Det beror på om det är länder med liknande socialförsäk-
ringssystem eller inte. 
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I USA finns inte alltid grundläggande sjukförsäkringar och sjukvård tillgängliga (Darby-
shire, Muir-Cochrane, Fereday, Jureidini & Drummond 2006).

3.3.2 Praktiska problem
I studierna framkommer också erfarenheter och uppfattningar som rör andra typer av 
omständigheter utgör hinder för att få sjukvård. Dessa utgörs av färdmedelsproblem, 
långa kö- och väntetider, byråkrati och pappersarbete. 

I USA har Ensign & Gittlesohn (1998) pekat på att långa väntetider var ett problem som 
beskrevs av de unga hemlösa i deras studie. Det ligger i linje med ett av de resultat som 
framkom i en studie från England. Där har Taylor, Stuttaford, Broad & Vostanis (2007) 
genom semistrukturerade intervjuer med 19 unga hemlösa kvinnor och män med psykiska 
funktionshinder från fem olika härbärgen inom den volontära sektorn undersökt deras 
erfarenheter och uppfattningar av en psykiatriska insats. De fann att de hemlösa uppfat-
tade denna som mycket positivt genom att insatsen fanns tillgänglig inom härbärget De 
kunde boka möten fort och även slippa långa kö- och väntetider. I USA har Ensign & 
Panke (2002) också pekat på att de 20 unga hemlösa kvinnor som ingick i deras studie 
uppfattade att färdmedelsproblem var ett av flera huvudsakliga hinder för att få sjukvård. 
En del av de 47 hemlösa kvinnor som Gelbergs, Browners, Lejanos & Aranguas (2004) 
intervjuade uppfattade också att färdmedel kunde utgöra ett hinder för söka sjukvård 
medan de hemlösa i Martins Cocozza (2008) studie framhöll byråkrati och pappersarbete 
som ett hinder. 

3.3.3 Attityder och bemötanden från sjukvårdens personal 
Genomgående erfarenheter och uppfattningar bland de hemlösa är att de i varierande grad 
har blivit bemötta negativt på olika sätt av sjukvårdens personal, även om det motsatta 
delvis existerar. I studierna namnges dessa negativa erfarenheter och uppfattningar på lite 
olika sätt men begrepp och termer som är återkommande respekt, stigma och tillit. 

I USA har Gayle (1997) undersökt 90 unga hemlösa personers uppfattningar om vilka 
hinder de mött när de sökt sjukvård. Resultaten indikerade bland annat att deras uppfatt-
ningar av sjukvårdens personal i flera avseenden var positiva. En övervägande majoritet 
uppfattade att de hade blivit bemötta med respekt. I Ensigns & Pankes (2002) studie 
framkom däremot att ett av de huvudsakliga hinderna för att få sjukvård var bristen 
på respekt och fördömanden från personalen. Liknande resultat framkommer i andra 
studier från USA. Gelberg, Browner, Lejano & Arangua (2004) framhåller i sin studie 
av 47 hemlösa kvinnor att en del av dem uppfattar att sjukvårdens personal stigmatise-
rar dem i egenskap av att de är hemlösa. Avsaknaden av respekt var de mest frekventa 
citerade problemet i intervjuerna. Dessutom uttryckte flera av de hemlösa kvinnorna att 
de önskade att personalen istället behandlande dem omsorgs- och respektfullt. Perso-
nalens negativa bemötande resulterade i att de hemlösa kvinnorna undvek att försöka 
komma i kontakt med sjukvården. Andra studier indikerar också att orsaken till att 
hemlösa personer inte söker sjukvård delvis beror på den stigmatisering som de erfar av 
sjukvårdens personal och deras negativa attityder. Marins Cocozza (2008) pekar på att de 
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15 hemlösa personerna i hennes studie kände sig stämplade och stigmatiserade på grund 
av att de var hemlösa. De uppfattade att sjukvårdens personal hade en bristande tillit för 
dem och att de vid flera tillfällen behandlats respektlöst. De kände att de blev osynlig-
gjorda av personalen vilket förstärkte känslan av att vara ovärdiga. Sådana negativa skild-
ringar framkommer även i Thompsons, McManus, Lantrys, Windsors & Flynns (2006) 
intervjustudie av 60 unga hemlösas erfarenheter av bland annat sjukvården. De negativa 
skildringarna utgjordes framför allt av att personal som bemött dem respektlöst och som 
förminskat dem som mindre vetande och ointelligenta. I Nickasch & Marnocha (2009) 
intervjustudie med 15 hemlösa individer gav samtliga uttryck för att sjukvården saknade 
medlidande för hemlösa.

Liknande resultat finns även från andra länder. I Kanada har Sean & Kidd (2003) genom 
semistrukturerade intervjuer undersökt 80 unga hemlösas erfarenheter av olika former av 
stöd. Psykiatrins personal beskrevs bland annat som att de inte var omhändertagande och 
att de enbart var intresserade av att skriva ut medicin. I England pekar Taylor, Stuttaford, 
Broad & Vostanis (2007) däremot att de 19 unga hemlösa kvinnor och män med psykiska 
funktionshinder som de intervjuade uppfattade personalen från den psykiatriska insatsen 
som fanns tillgänglig på härbärgena i positiva termer. De ansåg att det var positivt att ha 
en psykiatrisk personal att prata med, som inte fördömde eller behandlande dem nedlå-
tande och som de kunde känna tillit för. Denne kunde dessutom förklara och norma-
lisera deras känslor och beteende samt hjälpte dem att lösa problem. I Australien har 
Darbyshire, Muir-Cochrane, Fereday, Jureidini & Drummond (2006) djupintervjuat tio 
unga hemlösa med psykiska funktionshinder om deras erfarenheter och uppfattningar av 
sjukvården och socialtjänsten, med särskilt fokus på psykiatrin. Resultatet visade att tilllit 
och respekt var grundläggande i de unga hemlösas erfarenheter för att skapa terapeutiska 
relationer med psykiatrins personal. Viktiga kriterier som identifierades för skapandet av 
tillit och respekt var för de unga hemlösa att de kände sig betydelsefulla och att sjukvårds-
personalen lyssnade på dem. 

Ulager, Pearson, Tomescu, Hill, Auerswald & Ginsburg (2005) har tidigare visat att t.ex. 
ärlighet, respekt och ett icke fördömande bemötande är viktigt när hjälp skall ges till 
unga hemlösa. I England har Neale & Kennedy (2002) genom semistrukturerade inter-
vjuer undersökt 36 hemlösa missbrukares perspektiv av hur man bäst tillhandahåller 
stöd. Resultatet pekade bland annat på att generella former av stöd; mat, rena kläder och 
resekostnader, ofta betraktades som mest betydelsefulla (se även Tischler, Karim, Rustall, 
Gregory & Vostanis 2004). Beträffande personalen pekade resultatet på att personal 
som inte var fördömande och som visade intresse och hjälpte dem att nå olika mål samt 
bemötte dem med vänlighet, värdighet, respekt och förståelse var viktiga aspekter för hur 
man på bästa sätt tillhandahåller stöd. Dessa aspekter gjorde att de hemlösa missbrukarna 
kunde känna tillit och vara öppna om sina problem. 

Liknande resultat finns även i USA. Thompson, McManus, Lantry, Windsor & Flynn 
(2006) lyfter fram att viktiga aspekter för att de 60 unga hemlösa som de intervjuade 
skulle känna tillit och respekt var att personalen var öppen, visade att de brydde sig om 
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dem och gjorde att de kände sig välkomna. Även acceptans och att inge hopp lyftes fram 
som viktiga aspekter (se även McCabe, Macnee & Anderson 2001). 

3.4 Erfarenheter och uppfattningar av olika slags boenden
För att åtgärda hemlöshet och för att stödja och hjälpa hemlösa personer har olika system 
med boendetrappor byggts upp såväl nationellt som internationellt. Den grundläggande 
tanken är att klienterna stegvis skall avancera och slutligen nå en egen bostad med ett eget 
hyreskontrakt. I boendetrapporna ses ofta härbärgen som det första steget i en boende-
karriären, följt av olika slags försöks- och träningslägenheter. Det sista steget utgörs av 
ett eget hyreskontrakt. I de boenden som återfinns inom boendetrapporna tillhandahåller 
socialtjänst, ideella organisationer och/eller sjukvården oftast någon form av stöd. Olika 
sorters boenden inom detta system är ytterligare ett forskningfält där man internationellt 
undersökt olika grupper av hemlösas erfarenheter och uppfattningar. Grupperna utgörs 
av hemlösa ensamstående mödrar, hemlösa familjer/föräldrar, hemlösa män, hemlösa 
missbrukare och unga hemlösa. Studierna kommer främst från USA följt av England. 
Resultaten från dessa studier pekar på att de hemlösa överlag uttrycker sig i positiva 
termer men att de också i varierande grad upplever olika problem i relation till olika typer 
av boenden. Dessa problem kännetecknas av aspekter kring trygghet, restriktioner och 
regler samt attityder och bemötanden från boendenas personal. 

3.4.1 Boendet som en trygg plats 
I USA har Elias & Inui (1993) intervjuat 35 hemlösa män, bland annat om deras erfarenhe-
ter av härbärgen. För flertalet innebar härbärget en plats som förknippades med trygghet, 
stöd, gemenskap och en möjlighet till att bli nyktra. Liknande resultat pekar även Fogel 
(1997) på sin studie. Hon har bland annat genom semistrukturerade djupintervjuer och 
informella samtal med tolv hemlösa ensamstående mödrars pekat på att deras erfarenhe-
ter och uppfattningar av härbärget de bodde på representerade trygghet, även om de hade 
erfarenheter av att pengar och andra saker ibland stals från värdeboxar. Även Styron, 
Janoff-Bulman & Davidson (2000) som djupintervjuat 24 hemlösa ensamstående mödrar 
om deras erfarenheter av härbärgen pekar på att dessa var en plats där dessa kände de sig 
trygga. Särskilt gällde detta de yngre mödrarna, där boendet gav upphov till en första 
känsla av oberoende och trygghet. Dessa resultat ligger linje med resultaten från en studie 
i England där man bland annat använt sig av semistrukturerade djupintervjuer med 21 
hemlösa föräldrar. Det hostel som de hemlösa bodde på uppfattades som en trygg plats 
(Anderson, Stuttaford & Vostanis 2006).   

När det gäller boendet som en trygg plats finns det också faktorer som de hemlösa har 
erfarenheter och uppfattningar om som istället gör det till en otrygg plats. I USA har 
Thompson, McManus, Lantry, Windsor & Flynn (2006) pekat på att unga hemlösa 
uppfattar boendet som obekväm och otrygg miljö om personalen bemöter dem respekt-
löst (se även avsnitt 3.4.3). Det är något som även Neale & Kennedy (2002) framhöll i sin 
studie av 36 hemlösa missbrukares perspektiv av hur man bäst tillhandahåller stöd. En 
trygg miljö var viktig för att kunna tillägna sig stöd och detta relaterades till bemötandet 
från institutionernas personal. Dessutom finns det ett antal studier från England (t.ex. 
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Tischler, Karim, Rustall, Gregory & Vostanis 2004, Anderson, Stuttaford & Vostanis 
2006) där det även framkommit att hemlösa föräldrar upplevt boendets fysiska miljö som 
mindre fördelaktig. Negativa omständigheter som bland annat lyfts fram i studierna är 
boendeinstansernas geografiska lokalisering, där avstånd till skolor samt bostadsområde-
nas negativa karaktär tas upp men även boendeinsatsernas säkerhet och hygien.

3.4.2 Restriktioner och regler
Att vara hemlös och bo på olika sorters boenden som härbärgen, hostels och dylikt 
innebär att följa vissa regler. En antal forskare (t.ex. Gounis 1992, Stark 1994) har visat på 
att dessa har orimliga regler som begränsar när de boende exempelvis kan äta, bada och 
sova. Dessa regler och begränsningar medför att de hemlösa uppfattar att de inte känner 
sig betrodda och att de inte har beslutsmakt att styra sin egna liv.

I USA pekar till exempel Fogel (1997) i sin studie att de hemlösa som bodde på ett 
härbärge var tvungna att följa vissa regler, till exempel att de dagligen skulle utföra 
husliga småsysslor, att de skulle gå upp och lägga sig på vissa tider och att de enbart fick 
ta emot besök på vissa tider. Om de boende inte följde dessa regler blev de bestraffade. 
Dessa regler uppfattade flertalet av de hemlösa ensamstående mödrarna som svåra att 
acceptera även som de samtidigt menade att de behövdes. I Styrons, Janoff-Bulmans & 
Davidsons (2000) studie av före detta ensamstående mödrars erfarenheter av härbärgen 
framkommer liknande resultat. Flertalet uppfattade att härbärgernas regler begränsade 
deras frihet. Dessa handlande om utegångsförbud; att de var tvungna att vara i sitt rum 
vid en viss tid, att de var tvungna att checka in och ut varje gång de kom eller gick ut från 
härbärget. Regler uppfattades dock som nödvändiga för att härbärgerna skulle fungera 
säkert och effektivt.

3.4.3 Attityder och bemötanden från personal 
Flera studier beskriver och analyserar även de hemlösas erfarenheter och uppfattningar av 
attityder och bemötande vid de olika boendeinstanserna. De hemlösas perspektiv utgörs 
av såväl positiva som negativa erfarenheter och uppfattningar. I studierna namnges de 
negativa erfarenheterna och uppfattningarna med olika begrepp och termer. Några 
sådana som är återkommande i flera av studierna är exempelvis värdighet, respekt, objek-
tifiering och infantilisering. 

I Styrons, Janoff-Bulmans & Davidsons (2000) studie från USA framkommer att majori-
teten av de ensamstående mödrarna uttryckte sina erfarenheter av härbärgenas personal 
i positiva termer, bland annat att de var mycket hjälpsamma och gav mycket omsorg 
och stöd. Några gav även uttryck för att andra hemlösa som bodde på härbärgen var 
ett ovärderligt stöd för deras livssituationer. Däremot fanns det blandade känslor av hur 
härbärgena påverkade deras barn. Ungefär hälften menade att boendet påverkade barnen 
positivt eller inte alls medan andra var mer negativa. De menade att de förlorade kontrol-
len över sina barn och att barnen blev utsatta för dåliga influenser från andra barn som 
bodde där. Hemlösas perspektiv av olika institutioner, däribland härbärgen, har också 
undersökts av Hoffman & Coffey (2008). Slutsatserna från deras studie, som baseras på 
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en databas med mer än 500 intervjuer, pekar på att en betydande majoritet hade negativa 
erfarenheter även om positiva erfarenheter också framkom. De positiva erfarenheterna 
gällde särkskilt härbärgen för kvinnor och resultaten kretsade oftast kring personalen 
och deras förmåga att bry sig, att de blev bemöta med värdighet och respekt samt gavs 
utrymme för avskildhet för att kunna vila. Beträffande de negativa erfarenheterna pekade 
resultatet på att erfarenheter av objektifiering och infantilisering var centrala. De hemlösa 
upplevde att de inte blev behandlande som jämlika vuxna individer med värdighet och 
respekt utan snarare som nummer och barn. I intervjumaterialet framkom också att flera 
var arga över den här typen av bemötande. Om de kunde undvek de institutionerna som 
skall ge dem stöd i syfte att bibehålla en känsla av värdighet och respekt. Författarna 
argumenterar för att den här typen av agerande, det vill säga att hemlösa individer försöker 
undvika samhällets hjälpsystem, inte bör analyseras som en individuell psykologisk eller 
kognitiv respons utan snarare som ett result av de maktrelationer och sociala ojämlikheter 
som existerar mellan institutionernas personal och de hemlösa. Dessutom lyfter de frågan 
kring om problemet, att de hemlösa individer som undviker samhällets hjälpsystem ligger 
hos de hemlösa själva eller inom själva hjälpsystemet. 

När det gäller hemlösas personers uppfattningar av värdighet finns en begränsad kunskap. 
I USA har dock Miller & Keys (2001) intervjuat 24 hemlösa individer om deras uppfatt-
ningar om vad som vidmakthåller och gynnar värdighet och vad som inte gör det. Förfat-
tarna identifierade ett antal händelser av respektive karaktär. Att få omsorg, personligt 
stöd eller uppmuntran från andra var de mest frekventa beskrivningar som förknippades 
med att bli behandlad som värdig. Andra händelser som uppfattades vidmakthålla och 
gynna värdighet var att bli behandlad som en vuxen människa, känslan av att tillhöra en 
grupp men även att ha tillgång till grundläggande resurser såsom mat, rena kläder och 
hygienartiklar. Händelser som däremot  underminerade känslan av att vara värdig var att 
bli behandlad som ett nummer eller att bli infantiliserad. 

Liknande resultat om attityder och bemötande från personal på olika boenden framkom-
mer i studier från England. Tischler, Karim, Rustall, Gregory & Vostanis (2004) som 
genomfört semistrukturerade intervjuer med 49 hemlösa familjer pekar på att deras 
erfarenheter av personal på ett hostel var i stora drag positiva. Undantag fanns där ett 
antal familjer ansåg att personalen infantiliserade dem, var ovänliga och inte respekterade 
deras privatliv (se även Cumella, Gratton & Vostanis 1998, Tischler, Vostanis, Bellerby, 
Cumella 2002). Även Anderson, Stuttaford & Vostanis (2006) pekar på att flertalet 
hemlösa föräldrar som ingick i deras studie var nöjda med personalen som de uppfat-
tade gav dem stöd. Några var däremot missnöjda eftersom de ansåg att personalen hade 
för lite tid för dem, särskilt fick de inget stöd med praktiska saker. Deras uppfattningar 
om andra boenden varierade också, antingen uppfattades de som stödgivande eller som 
skrämmande. I en senare studie av Tischler, Rademeyer & Vostanis (2007) bekräftas dessa 
resultat ytterligare. De 28 hemlösa och ensamstående mödrar som intervjuades på tre 
olika hostels visade också på att deras erfarenheter och uppfattningar av befintligt stöd 
varierade. Flera av mödrarna beskrev att kontakterna med andra boenden var en viktig 
källa för att få stöd. En del uppskattade det stöd som gavs av personal, medan majorite-
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ten uppfattade att det fanns en brist på resurser för att täcka såväl sina egna som deras 
barns behov. Den här uppfattningen menar författarna förstärker de hemlösas känslor av 
isolation. Enligt författarna har den också rimligen en negativ påverkan på deras psykiska 
hälsa och deras möjligheter att hantera hemlösheten.
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4. varför genomfördes studien och hur?

Erstabacken är en verksamhet tillskapad för att möta hemlösas behov av sjukvård och 
hemsjukvård samtidigt som den ska erbjuda socialt stöd. Den drivs av en frivilligorga-
nisation och finansieras av kommun och landsting tillsammans. En sådan samordnad 
dygnet-runt verksamhet för svårt sjuka hemlösa är en för svenska förhållanden unik 
konstruktion. När nya former av insatser kommer till stånd är det av särskilt intresse att ta 
reda på hur brukarna upplever dem. Studien genomfördes på uppdrag av Socialstyrelsen 
och utgör ett komplement till den tidigare nänmda organisationsinriktade studien (Engel 
2008).  

4.1 Metod 
Studien bygger på kvalitativa intervjuer genomförda med personer som bor eller har bott 
på Erstabacken. Intervjuerna har använts för att fånga in deras uppfattningar av boendet 
men även vilken betydelse det har haft för dem. Något som också överensstämmer med 
studiens definition av ett brukarperspektiv. Intervjuer är en metod som lämpar sig väl när 
man vill ta reda på människors erfarenheter och upplevelser av ett fenomen (Jacobsen 
2007). Initialt var tanken däremot att ASI-formulär skulle användas vid intervjuerna. Det 
visade sig dock efter en noggrann genomgång av in- och utflöde av boende att det inte var 
möjligt att använda denna design. Det främsta skälet till att det bedömdes som ogörligt 
var svårigheten att inom tidsramen för projektet hitta jämförbara mätpunkter/nedslag i 
de boendes boendeprocess. 

4.1.1 Urval
Sammanlagt genomfördes sju intervjuer, fem med boende på Erstabacken och två med 
före detta boende. Förutsättningarna för intervjuer med utsatta grupper är ofta speciella 
och ibland behövs ett mer okonventionellt tillvägagångssätt för att över huvudtaget få 
tillgång till ett material. Vid sådana fall ”måste forskaren närma sig forskningsområdet 
med stor varsamhet och dessutom vara förberedd på att få problem med att sätta samman 
ett urval med tillräckligt stor variationsvidd. Här måste man i viss mån tänka lite otradi-
tionellt, och i vissa fall måste man avvika från de ursprungliga kraven på sammansättning 
av urval, eftersom alternativet annars vore att projektet inte kan genomföras” (Dahlen 
2008 sidan 63).

Att bo och vårdas på Erstabacken, att vara svårt sjuk och att stå utan egen bostad är det 
som förenar intervjupersonerna. Ett mer specificerat och systematiserat urval, exempelvis 
utifrån kön och ålder har i den här studien inte varit möjligt främst med tanke på studiens 
tidsram och på att en del av de personer som förhoppningsvis skulle ingå i studien kunde 
förväntas vara svåra att nå. De två före detta boende bodde vid intervjutillfället på hotell-
hem respektive ett HVB-hem (hem för vård eller boende). Det var ungefär ett år sedan 
de varit boende på Erstabacken. Den ena tror sig ha bott och vårdats ”några månader” på 
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Erstabacken men minns inte exakt hur länge han vistats där. Den andra före detta boende 
berättar att han vistats där ganska exakt två månader. Tre av de som vid intervjun bodde 
på Erstabacken hade bott där under en längre tid. En person i ett och ett halvt år och två 
personer i ungefär ett halvår. En person hade varit där i två månader och en i tre veckor. 
Medianen för de intervjuades ålder var 51 år. Ingen hade vid inskrivning på Erstabacken 
ett eget bostadskontrakt, och hade inte heller haft något under den senaste tioårsperio-
den. Som boendeformer under den senaste tioårsperioden uppgav de intervjuade tält, 
husvagn, trappuppgångar, olika härbärgen, kortare perioder av sammanboende, kortare 
andrahandskontrakt eller hotellhem. Flera hade under årens lopp även vistats på behand-
lingshem.

4.1.2 Insamling av intervjuerna
Intervjuerna genomfördes mellan december 2007 och februari 2008. Innan intervjuerna 
med boende bokades deltog intervjuaren vid ett par luncher på Erstabacken för att få 
en bild av verksamheten och för att presentera sig för personal och boende. Dessutom 
genomfördes en inledande pilotintervju med en av de boende på Erstabacken med syftet 
att säkerställa att frågorna, i de två intervjuguider7 som skulle strukturera intervjuerna, 
var relevanta och att inga viktiga aspekter på de boendes situation blev bortglömda. 

Intervjuguiderna, en för de boende och en för de som tidigare bott vid Erstabacken, 
konstruerades enligt ”områdesprincipen” (Dalen 2008) där varje frågeområde först belys-
tes genom mer generella frågor som efter hand blev specificerade. Detta för att ge inter-
vjupersonerna ett företräde att definiera vilka upplevelser som varit viktiga för just dem. 
Frågorna var naturligtvis något olika konstruerade utifrån om den intervjuade fortfarande 
bodde på Erstabacken eller inte. Strukturen var dock i grunden densamma. Upplägget var 
också sådant att intervjun tog avstamp i perioden innan remittering till Erstabacken för 
att sedan ta riktning mot vistelsetiden och slutligen mot tiden efter utskrivning. Vid inter-
vjuerna med de som fortfarande bodde på Erstabacken fokuserade den senare delen av 
intervjuguiden deras tankar kring framtiden. De före detta boende fick däremot beskriva 
hur det ”kommit att bli” för dem efter utskrivningen.

Efter presentationen och besöken på Erstabacken togs sedan direkt kontakt med de 
boende. I något fall hjälpte en anställd socionom till. Ett par boende var så pass sjuka 
att det, efter och i samråd med socionomen, bedömdes som olämpligt att genomföra 
intervjuer med dessa personer. Ytterligare någon boende tackade nej då intervjufrågorna 
uppfattades som alltför personliga och svåra. Slutligen tackade fem boende ja till inter-
vju.

Att få kontakt med personer som tidigare hade bott på Erstabacken innebar stora svårig-
heter. Socionomen på Erstabacken fungerade här som länk till  socialsekreterare som 
nu hade kontakt med före detta boende. Brev skickades via socionomen till ett tiotal 
ansvariga socialsekreterare (eller andra professionella). I brevet uppmanades de att fråga 
den före detta boende om han eller hon kunde tänka sig att ställa upp för en intervju. Ett 

7  Se bilaga 4 och 5. 
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informationsbrev som beskrev studien bifogades också till den före detta boende. De 
som tackade ja till att delta i intervjun kontaktades sedan, efter samtycke från dem själva, 
av intervjuaren. 

Tre före detta boende tackade till en början ja till att delta vid en intervju, en av dessa 
avbokade emellertid överenskommen tid vid två tillfällen. Två intervjuer med före detta 
boende kom slutligen till stånd. 

4.1.3 genomförande av intervjuerna
Intervjuerna utfördes enskilt med respektive boende eller före detta boende. Flertalet 
genomfördes hos de boende med undantag av några som önskade bli intervjuade i mer 
offentliga miljöer, i allmänna samlingslokaler och rökrum dit även personal och andra 
boende hade tillgång. Kanske kan intervjupersonernas val av en offentlig miljö ses som 
ett uttryck för en ”vana” att vara privat i det offentliga rummet eller som en ovilja att 
bjuda in intervjuaren till den egna privata sfären. Vid frågan om intervjupersonerna blev 
störda av att sitta där andra kom och gick blev svaret entydigt nej. De intervjuades önske-
mål om plats för intervjun gicks alltså till mötes i samtliga fall. Utgångspunkten var att 
intervjun så långt som möjligt skulle ske på intervjupersonernas villkor. Därför delades 
också ett par intervjuer upp på två intervjutillfällen. 

Under intervjutillfällena försökte intervjuaren skapa en så tillåtande och öppen atmosfär 
som möjligt, utifrån en tanke om att den alldagliga lätta tonen skulle skapa öppningar för 
de intervjuade att tala om det som varit viktigt för dem. Ambitionen var således att ställa 
frågor på ett sådant sätt att intervjupersonerna skulle känna ett förtroende och inte känna 
sig ”förhörda”. Frågorna inleddes med öppna frågor som exempelvis; ”kan du berätta om 
hur det var” eller ”om du skulle beskriva hur…”.  Svaren verifierades genom att inter-
vjuaren vid behov exemplifierade eller bad om förtydliganden från intervjupersonerna. 
Det är något som benämnts det ”naiva” förhållningssättet, vilket innebär att ”kvalitativa 
intervjuare måste tvinga sig själva att vid upprepade tillfällen fråga informanterna att 
klargöra och tänka igenom vad de har sagt även om det finns en risk att uppträda naivt” 
(Taylor & Bogdan 1998 sidan 106). 

Intervjupersonerna hade sinsemellan olika förutsättningar att svara på frågor, beroende 
på dagsform och hälsa och på om de vid intervjutillfället var påverkade eller inte. Intrycket 
var dock, att intervjupersonerna inte var påverkade på ett sätt som störde intervjun. Ett 
undantag fanns emellertid: en av de intervjuade som var utskriven och intervjuades i 
egenskap av före detta boende på Erstabacken föreföll frånvarande, möjligen på grund 
av drogpåverkan. Intervjun har ändå använts eftersom delar av den trots allt kom att säga 
något om upplevelsen av både Erstabacken och olika offentliga aktörer.

Alla intervjuer bandades utom en som utifrån intervjupersonens eget önskemål istället 
gjordes med hjälp av anteckningar. Ytterligare en intervju, som delades upp på två tillfäl-
len, kunde endast genomföras till två tredjedelar eftersom intervjupersonen i fråga inte 
mådde bra och avböjde intervjun när den var tänkt att slutföras. Försök att få till stånd ett 
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avslut vid ett senare tillfälle gjordes men misslyckades när intervjupersonen fortfarande 
sade sig må dåligt.

4.1.4 Bearbetning
Studiens empiri består av ungefär tio timmar intervjuer. Utskrifterna har princip gjorts 
ordagrant. Endast upprepningar och utsagor som ligger mycket långt ifrån huvudsyftet 
har vid transkriberingen hoppats över. Intervjuerna ska ses som en helhet snarare än ett 
antal separata utsagor, även om ambitionen också har varit att lyfta fram eventuella skill-
nader, motsägelser både mellan olika intervjupersoners utsagor men också inom enskilda 
intervjuer. Syftet med att i det empiriska kapitlet i relativt hög utsträckning använda citat 
har varit tredelat: 

Genom att lyfta fram de intervjuades egna ocensurerade utsagor, har ambitio-1. 
nen varit att göra de intervjuades röster hörda. 

Belysa det väsentliga2. . Citat är överlägsna vad gäller att belysa essensen i ett material 
(se t.ex. Dalen 2008).

Att lyfta fram det avvikande3. . Att använda citat kan också vara ett sätt att lyfta fram 
avvikande uttalanden som går på tvärs emot majoriteten av de intervjuades utsagor 
och då kanske det kan röra sig om förbjudna tankar och känslor som bara några få 
vågar sätta ord på. (a.a)

Citaten har använts helt utan beteckning för att citat tagna från en och samma intervju-
person inte ska kunna paras ihop och bli till en helhet där den enskilde intervjupersonens 
identitet kan avslöjas. Dessa försiktighetsåtgärder har tagits med tanke på det relativt låga 
antalet intervjuade och att en del personal känner till vilka som ställt upp på intervju. Då 
endast en av de intervjuade är kvinna har samtliga intervjupersoner beskrivits med hjälp 
av maskulin eller helt neutral form. 

4.1.5 Etiska överväganden
Att intervjua människor som kan betecknas som särskilt utsatta sker ofta under särskilda 
betingelser (Dalen 2008, Löfstrand 2005). Tidigare erfarenheter har visat att syftet inte 
alltid framstår som tydligt för de som intervjuas varför missförstånd lätt kan uppstå. 
Studiens syfte, det så kallade informationskravet (se Vetenskapsrådets etiska riktlinjer) har 
klargjorts för intervjupersonerna och de förefaller ha uppfattat detta på ett korrekt sätt. 
Samtidigt kan man naturligtvis inte helt utesluta att de intervjuade exempelvis ställt upp 
för att de närt ett hopp att intervjun ska förbättra deras situation. Det har hänt att inter-
vjuer av denna typ upplevts som förhör och att intervjuaren av de intervjuade misstänkts 
vara en myndighetsperson (se bl.a. Löfstrand 2005). Flera gånger har det också framhållits 
att deltagandet är frivilligt och intervjuaren har förklarat sin organisatoriska tillhörighet, 
för att undvika missförstånd. Samtycke har inhämtats vid flera tillfällen, dels vid förfrågan 
om deltagande i studien, dels innan själva intervjun. Intervjupersonerna har även under-
tecknat ett dokument om samtycke.  Information om att den intervjuade när som helst 
kan ångra sig eller avbryta intervjun har också getts. 
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Hur intervjupersonerna har upplevt intervjuerna eller intervjuaren går inte säkert att 
svara på. Det är emellertid klart att de intervjuade i många fall var djupt personliga i sina 
berättelser och att de blev märkbart berörda och ibland mycket ledsna. Att hantera en 
okänd människas uttryck för sorg är inte alltid enkelt. Intervjuaren valde att uttryckligen 
understryka att det var ”okej” men också högst naturligt att känna sig sorgsen och ledsen, 
eftersom de erfarenheter som kom upp i ljuset var svåra. Intervjuaren var också noga med 
att framföra att tårar i sig inte ”störde” och vid sådana tillfällen tillfrågades den inter-
vjuade om intervjun var för personlig eller för svår och om vederbörande ville avsluta 
den. 
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5. Erstabacken - berättelser om lugn och oro

Det här kapitlet omfattar fyra avsnitt vilka sammanfattar resultaten av de intervjuer som 
genomförts med de boende och före detta boende på Erstabacken. Det första avsnittet 
behandlar de boendes beskrivningar av tiden före Erstabacken, det andra deras erfaren-
heter av sjukvårdens och socialtjänstens tidigare bemötande. Det tredje behandlar de 
boendes upplevelser från tiden på Erstabacken och det fjärde tiden efter utskrivning eller 
tankar om denna. 

5.1 Tiden före Erstabacken - berättelser om utanförskap
Det följande avsnittet skildrar hur intervjupersonerna beskriver sin situation före inskriv-
ningen på Erstabacken. Vilka konsekvenser har ohälsan och hemlösheten fått?  Hur har 
de upplevt mötet med offentlig vård och omsorg samt med socialtjänsten?  Tanken med 
denna tillbakablick på tiden före vistelsen är att skapa en fond till upplevelsen av att bo 
och vårdas på Erstabacken.

5.1.1 Hälsoproblem
Samtliga intervjupersoner har under en längre tid haft allvarliga hälsoproblem. De beskri-
ver en rad olika svåra sjukdomar och hälsoproblem: HIV, hjärt- och leversjukdomar samt 
allvarliga infektionssjukdomar. De senare har i vissa fall lett till så svåra ingrepp som 
amputeringar eller konsekvenser som medfört bestående funktionshinder, exempelvis 
kraftigt försämrad syn. Vid tiden strax innan inskrivning på Erstabacken är hälsotillstån-
det akut.

Hjärtat och lungan. Ja det var dåligt. Doktorn på Ersta sade att hon inte trodde att jag 
skulle överleva första dygnet.

Jag vet att jag har skrumplever (…) sedan har jag fyra fläckar på levern (…) de vet inte vad 
det är.

Under intervjuerna ges också mycket starka skildringar om ohälsans olika yttringar.

Jag är sönderopererad. Jag har opererat mig fem gånger (visar på magen). Jag har inte en 
nerv kvar. De har skrapat bort allt vad nerver heter. Två magmunnar har de satt dit istället 
för en. Nu hänger allt ihop med en titanklammer.

Någon beskriver hur den egna hjärtsjukdomen varit så pass allvarlig att han inte kunnat 
gå mer än ett par meter innan han blivit tvungen att sätta sig ned för att vila. De personer 
som är HIV-smittade har ännu inte utvecklat AIDS men beskriver hur det hårda livet på 
gatan omöjliggjort för dem att ta sina bromsmediciner regelbundet. 
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5.1.2 Arbetslöshet och hemlöshet
Den ekonomiska situationen är något som flera av de intervjuade beskriver som ett 
problem. Ingen har förvärvsarbetet under det senaste decenniet och sjukpension eller 
socialbidrag är de huvudsakliga försörjningskällorna. Flera berättar också att de skaffat 
sig pengar genom kriminalitet. De har skulder och eftersom det var länge sedan någon av 
dem hade ett arbete är de hänvisade till de allra lägsta ersättningsnivåerna inom socialför-
säkringssystemet. Samtliga har också under en längre tid varit utan egen bostad. Boende 
på härbärgen, på gatan, i tält, i familjehem, kortare samboperioder, andrahandskontrakt 
och andra mer tillfälliga lösningar på boendefrågan har istället varit en del av deras vardag. 
Några av dem beskriver hur samhället också erbjudit mer okonventionella löningar på 
boendefrågan. En person med betydande funktionshinder bodde och vårdades innan 
remitteringen till Erstabacken på ett äldreboende även om han egentligen får betraktas 
som – i sammanhanget – relativt ung, han är omkring femtio år. Ytterligare någon beskri-
ver hur han av socialtjänsten under en tid var beviljad ett boende i familjehem. En insats 
där själva bostaden bestod av en husvagn på uppdragstagarens tomt.

Att sakna bostad och att vara, som de flesta uttrycker sig,  ”hemlös”  och ”missbrukare” 
beskrivs främst i mycket negativa ordalag. Att bo på härbärge skildras som en slags sista 
utväg och en av de sämre lösningarna på boendefrågan. Att tvingas leva tätt med andra 
utan möjlighet att dra sig undan är mycket påfrestande.

Det som är negativt med att bo på härbärge är de stora ansamlingarna av människor som 
ska sova på samma plats. Bristen på avskildhet är nedbrytande. 

I intervjuerna skildras hemlösheten av ett par boende emellertid även som en i det 
närmaste självvald livsstil. Känslan av frihet och närheten till naturen lyfts fram av en 
man som i perioder bott i tält. Med omtänksamma människor som hjälper till kan tillva-
ron ändå ha sina ljuspunkter menar han. Ytterligare någon beskriver sig själv och andra 
i samma situation som några som lever ett ”alternativt liv” med andra värderingar än 
de som finns i majoritetssamhället. En variant på utanförskapet orsaker framförs här, 
de hemlösa missbrukare skildras som svårhanterliga och annorlunda än de ”normala 
människorna”.

Vi är inte lätta individer att ta hand om heller. Vi som lever det så kallade alternativa livet. 
Vi har ju litet annorlunda tankar än normala människor. 

5.1.3 Missbruket - om utanförskap och självmedicinering
Flertalet intervjupersoner berättar att de under längre perioder missbrukat alkohol och/
eller andra droger. I de flesta fall har missbruket funnits med under större delen av deras 
vuxna liv. Någon börjande använda droger redan vid nio års ålder. De droger som nämns 
är amfetamin, hasch och heroin (ingen uppger sig dock ha tagit heroin regelbundet, utan 
säger sig ha prövat någon eller några gånger). ”Livet som missbrukare” beskrivs i första 
hand och av flertalet i negativa termer. Drogerna begränsar livet och relationerna till 
andra människor blir torftiga.
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Det blir så andefattigt livet. Det händer liksom ingenting (..) vissa människor har jag inte 
träffat på tio år. När jag träffar dem igen så tar det tio minuter, så har vi sagt fraserna. De 
har sagt vad de har gjort och så har de pratat om droger (…). Det ger mig ingenting. Det 
måste finnas någonting mer (…).

Att vara missbrukare beskrivs också som ett utanförskap. I intervjuutsagorna finns en 
skarp gräns mellan vi, hemlösa och missbrukare, och dem, de som har bostad och lever ett 
”Svenssonliv”. Någon beskriver den underordnade positionen som det verkliga hindret 
för delaktighet i samhället, snarare än missbruket i sig. Att använda droger beskrivs per 
automatik leda till en marginaliserad position, bland annat på grund av att det är olagligt.

Det är inte drogen som dragit ned mig. Det är drogen som stänger alla dörrar för mig! 
Därför att den inte är legal. 

Flera återger också hur de ser på orsakerna till varför de har hamnat i ett missbruk. I 
de flesta fall hittas förklaringarna på en individuell nivå. En intervjuperson berättar om 
en förlust av en nära anhörig som sedan leder till ett omfattande bruk av alkohol och 
i förlängningen ett drogmissbruk. Ytterligare någon beskriver hur uppväxtmiljön haft en 
påtaglig inverkan. Föräldrarna invigde honom tidigt i hur man använder droger. En mer 
odefinierbar självdestruktivitet som beskrivs som ett slags inre tvång att förstöra för sig själv 
anges även som orsak av ytterligare någon. Två intervjupersoner är emellertid tydliga med 
att de ser på sitt missbruk främst som självmedicinering. Den ena har nyligen fått diagnosen 
ADHD, den andra är under neuropsykiatrisk utredning. Drogerna har enligt dem en 
mycket positiv effekt på hur de mår och har möjliggjort för dem att kunna fungera bättre 
socialt.

För mig är det så naturligt. Det är bara medicin för min del. (…) Det går ju andra vägen på 
mig (amfetaminet). Jag blir ju bara trött av det. Jag bli bara hungrigare. Har jag inte det där 
i mig så blir jag helhispig. Jag kan inte äta, jag kan inte sova. (..) Jag blir lugnare av det (…) 
och så fungerar jag bättre socialt. Annars blir jag bara innesluten liksom.

Att ta amfetamin för första gången beskrivs som en ”aha”-upplevelse, eftersom drogen 
visade sig vara en effektiv ångestlindrare.

Då upplevde jag det som jag saknat hela livet! För jag har alltid haft ångest.

5.1.4 Brytpunkter, vilja och alternativ
Flera intervjuade berättar att de, vid tidpunkten för intervjun, har trappat ned sitt missbruk 
till nivåer som de själva beskriver som låga. Några säger att de även under tidigare i perio-
der avhållit sig från alkohol eller andra droger. Ett antal faktorer som anses underlätta ett 
avbrott i eller ett slut på missbruket beskrivs. Flera talar också om den egna viljan att sluta. 
Det gäller att själv, oberoende av andra, komma till insikt. Avbrott eller avslut kopplas 
också till avgörande brytpunkter i livet, som att exempelvis träffa en partner eller att drabbas 
av dålig hälsa. Att tröttna på ”missbrukarlivet” är ytterligare ett skäl till avhållsamhet som 
flera framför. 
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Man kanske vill och har bestämt sig, men man måste ha suttit i skiten under många år. Då 
kanske man börjar tröttna.

Jag var less, less less. Jag tycker att det säger allt! Jag var less. Ointresserad. ”Nej tack”.

Jag har slutat på eget bevåg. Jag är för gammal. Jag är trött. Jag orkar inte med det här livet 
längre. Men det är ingen som kan tvinga mig att sluta! Vill jag fortsätta knarka så går jag 
väl ut och knarkar!

Vidare beskriver de intervjuade att tillgången till alternativa arenor och relationer till andra 
än drogmissbrukare gör det enklare att avstå från alkohol och andra droger. Möjligheten 
att få misslyckas med att vara drogfri utan att ”fördömas” eller förvägras socialt stöd är 
också är en förutsättning menar flera. Kritiken som riktas mot socialtjänsten och olika 
behandlingsanordnare blir särskilt stark här.

Man orkar inte hålla på att åka ut hela tiden heller! Man måste få en möjlighet att misslyckas 
någon gång och få litet stöd.

Man slutar inte tvärt från den ena dagen till den andra. Att då bli utskriven varje gång! (…) 
Du kan ju hålla på till leda och gå in och ut på avgiftningar och bli utkastad varje gång du 
trillar dit.

Flera menar också att ett eget hem skulle kunna fungera som en buffert mot missbruk. Att 
bli lockad till återfall är en risk som förvisso alltid finns, men hemlösheten i sig ökar risken 
eftersom den utsatta positionen minskar kraften och motivationen att hålla sig borta från 
drogerna. Drogen beskrivs här som en flyktväg och ett sätt att orka med hemlösheten. 

Flera intervjupersoner berättar att de genomgått olika typer av behandling för sitt 
missbruk. Det samlade intrycket är att behandling inte upplevts som verksamt. Kriti-
ken som formuleras mot olika typer av behandlingsinsatser är skarp men skiftande. De 
professionella behandlarna uppfattas bland annat som personer med egna personliga 
problem som skor sig på andras olycka genom att tjäna pengar på den. Tvångsvården 
beskrivs av någon som ett enkelt sätt att hålla hemlösa borta från gatorna. Att vid vad som 
uppfattas som låga halter av alkohol i blodet ändå bli utskriven från behandling beskrivs 
som absurt. Återigen aktualiseras frågan om rätten att misslyckas utan att bli avvisad och 
återigen hänvisad till gatan.

Jag blev utskriven på 0,05 promille och fick en timme på mig att flytta. Det är ju inte en 
lättöl! (…) 0,05! Hade jag gått på toaletten först så hade jag blåst noll. (…) Då hamnade jag 
ju ute i busken.

5.1.5 Sammanfattning
De intervjuade ger uttryck för att de innan tiden på Erstabacken levt i en mycket utsatt 
position med hemlöshet, arbetslöshet och missbruk som en del av vardagen. Missbruket 
beskrivs ha att göra med främst individens egna problem eller erfarenheter, men också 
som en slags självmedicinering.  Beskrivningarna kring vad som kan leda till ett avbrott 
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eller avslut på missbruket har alltså två huvudspår: dels föreställningen om det egna 
valet, som individen måste fatta inför sig själv, dels förändringar av yttre omständigheter. 
Intrycket är samtidigt att merparten av de intervjuade ser vägen till ett drogfritt liv som 
en process, där yttre faktorer eller den egna insikten kan vara startpunkter. Att återfalla i 
missbruk beskrivs som en naturlig del i en sådan process. Hemlösheten beskrivs samverka 
med missbruket på så vis att den utsatta positionen som hemlös förstärker benägenheten 
att missbruka. Omvänt beskrivs en egen bostad kunna motverka missbruk.

5.2 Mötet med det offentliga
Det här avsnittet redogör för de upplevelser som de intervjuade har haft av offentlig 
socialtjänst och sjukvård. Syftet med redogörelsen är att skapa en förståelse för olika 
erfarenheter de intervjuade har med sig när de kommer till Erstabacken.

5.2.1 Om överkrav och handläggares begränsade makt
Flertalet intervjupersoner har negativa erfarenheter av kontakten med socialtjänsten. De 
regler som socialtjänsten har för sina klienter  upplevs som svåra att leva upp till, som 
att exempelvis redovisa för den egna ekonomin bakåt i tiden, lämna in ansökningar vid 
en särskild  tidpunkt eller att lämna urinprov. En person beskriver hur socialtjänsten 
misstänkliggör sina klienter och menar att det inte lönar sig vara ärlig. För att få hjälp 
måste man som klient leva upp till vissa bestämda krav, annars uteblir hjälpen. Att ses om 
en bedragare beskrivs som förödmjukande av denna person.

Redan från början är man misstänkt för att bedra. Det är jättekränkande! (…) Man måste 
följa deras villkor annars får man inte deras ekonomiska hjälp!

Att uppmuntran är något som sällan ges av socialtjänstens handläggare framhålls särskilt 
av en intervjuperson. Besöken hos socialtjänsten beskrivs tvärtom leda till uppgivenhet 
då tilltron till klienternas egna resurser inte tycks finnas där. Nedan skildras besvikelsen 
över en hur en handläggare uppmanar till resignation istället för att ha tilltro till indivi-
dens egna resurser, genom att ge rådet att inte betala igen skulder.

Jag blev så fruktansvärt besviken på att socialtjänsten kunde uppmuntra mig att strunta i 
allting. (…) Istället för att hjälpa mig att skriva brev som jag gjorde själv sedan. Jag skrev 
samma brev till alla fordringsägare och talade om att jag druckit för mycket sprit (…) och 
nu stod jag här med mina skulder men att jag hade gjort något åt spritmissbruket. (…) Det 
gick kanonbra! Jag fick brev och ett ”lycka till”. (…) Alla skrev av räntekostnaderna och 
jag fick bara de faktiska skulderna och de var inte alls så höga! Så det klarade jag av på ett 
år. (..) Det var ju han (socialsekreteraren) som skulle ha föreslagit det för mig: ”vi sätter oss 
ned och skriver ett brev” och uppmuntrat mig istället!

Ett råd som en intervjuperson ger socialtjänstens anställda är att  gå ut och uppleva den 
verklighet som hemlösa lever i: att vara utestängd, inte bara från bostadsmarknaden, utan 
även från offentliga utrymmen.
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Jag tycker att de måste gå ut och möta människor där de är. För att se hur det är egentligen. 
För att kunna förstå någonting. Ta till exempel centralstationen därinne i vänthallen. Där 
får man inte sitta om man är arbetslös, missbrukare och hemlös. Då blir man utkörd!  Det 
spelar ingen roll vad det är för väder!

Det är emellertid inte enbart negativa omdömen som fälls över socialtjänsten och 
handläggarna där. Flera framhåller att det finns bra personer inom socialtjänsten och en 
förståelse för enskilda socialsekreterares position och begränsade makt uttrycks.

Hon (socialsekreteraren) fick ta hand om min behandling men inte min ekonomi. Så hon 
kunde inte göra det hon ville göra vilket säkert var jättebra saker. Hon var förbannat bra, 
men hon hade inget att säga till om!

De intervjuade som är mer nöjda med bemötandet från socialtjänstens beskriver att de 
blivit sedda som fullvärdiga vuxna med egna resurser. De menar också att de haft ”tur” 
som fått handläggare de varit nöjda med. Som positivt upplevs här när handläggare kan 
”vänta in” sin klient och dennes egna initiativ.

Den handläggare jag har är väldigt bra. Hon är tillräckligt klok för att inte säga något, utan 
hon väntar på att jag ska komma med förslag och säga vad jag vill göra med mitt liv. (…) 
Hon väntar tills jag kommer till henne!

Att inte bli daltad med och på så vis förminskad är ett bemötande som någon också 
beskriver som gott.

Det blir inte det här gulligullandet där man blir behandlad som ett litet barn som de tycker 
synd om.

5.2.2 den diskriminerande sjukvården
Merparten av intervjupersonerna beskriver hur deras hälsa varit eftersatt under en längre 
tid före de blev remitterade till Erstabacken. Intrycket överlag är att intervjupersonerna 
sökt sig till sjukvården främst när deras behov av vård varit akuta. Några hittar förkla-
ringen till den egna eftersatta hälsan i sjukvårdens syn på och i förlängningen bemötande 
av utsatta människor. De skildrar mycket negativa upplevelser och beskriver hur de särbe-
handlats i negativ bemärkelse och avvisats trots att de behövt akut vård. Sjukvårdens 
personal tenderar enligt en av intervjupersonerna att förklara ohälsan enbart utifrån 
missbruksproblematiken och utgår från att missbrukare alltid prioriterar sina droger 
framför hälsa och medicinering. Att ”inte bli trodd på” är även här, på samma vis som i 
skildringarna av socialtjänsten, ett återkommande tema.

Men de tog för givet att jag inte tog min medicin. Det spelade ingen roll att jag sade att jag 
hade gjort det. De trodde inte på mig ändå! 

Förutom förutfattade meningar och en slags allmän misstro framhåller de intervjuade 
också erfarenheten av att som patient hamna längst ned på sjukvårdens prioriteringslistor, 
vare sig det rör sig om akutmottagningen eller specialist läkarvård. Att vara hemlös och 
ha missbruksproblem minskar enligt flera helt enkelt chanserna att få adekvat sjukvård. 
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Några av de intervjuade harinte några klagomål utan säger att de är nöjda med den vård 
de har fått. En av dem har emellertid haft mycket begränsad kontakt med sjukvården 
innan inskrivningen på Erstabacken. Ytterligare någon som är HIV-positiv menar att det 
är det egna självdestruktiva beteendet som lett till att hälsan åsidosatts.

Sedan vet jag inte, sedan bröt fan lös och jag struntade helt enkelt att ta mediciner och jag 
sade ingenting till läkarna. (…) Jag sade ingenting till någon. Jag gick i en månad och jag 
åt inte en tablett.

5.2.3 Sammanfattning
Kritiken mot socialtjänsten handlar huvudsakligen om att man där inte ser den enskildes 
specifika behov och ständigt avkräver motprestationer. Kraven måste ställas i relation till den 
enskilde hemlöses situation understryker flera. I de fall då de intervjuade är nöjda med sin 
kontakt med socialtjänsten handlar det till stor del om att de blivit sedda som individer. 
Hur en bra socialsekreterare är beskrivs i stor utsträckning utifrån det hon eller han inte 
gör. Flera intervjupersoner har negativa erfarenheter även från sjukvården och menar att 
man där definierat dem främst utifrån deras missbruk. Upplevelsen av att bli lågt priori-
terad och avvisad beskrivs av några medan andra menar att de är nöjda eller tycks ha liten 
eller ingen egentlig erfarenhet av sjukvården.

5.3 Om tiden på Erstabacken
I det följande avsnittet presenteras de intervjuades berättelser om den tid de bott på Ersta-
backen. Hur ser de på den sjukvård och det sociala stöd som de erbjudits, det bemötande 
de fått och de regler kring alkohol och andra droger som finns? Intentionen är här att ge 
en så heltäckande bild som möjligt av vilken betydelse de boende tillskriver Erstabacken. 

5.3.1 Remiss från Hållpunkt - en brytpunkt
Intervjupersonerna beskriver att  deras hälsotillstånd hade försämrades kraftigt tiden 
innan de blev remitterade till Erstabacken. Några menar att de själva negligerat sitt allvar-
liga tillstånd och inte velat se sanningen i vitögat, nämligen att de var allvarligt sjuka. 
Flertalet hade tidigare varit i kontakt med Hållpunkt Maria. Läkaren där beskrivs i mycket 
positiva ordalag och flera menar att det är hans förtjänst att de överhuvudtaget accepterat 
att bli inskrivna på Erstabacken.  Några beskriver hur de vid ett första tillfälle avböjt 
erbjuden vård men att de senare, efter påtryckningar från läkaren på Hållpunkt, kom till 
insikt om att de måste läggas in. När läkaren på Hållpunkt antingen upprepade gånger 
föreslagit avancerad sjukvård eller tagit till brösttoner inträdde något som kan beskrivas 
som en kapitulation inför att vård var nödvändigt. Med beundran i rösten berättar en av 
intervjupersonerna hur läkaren via ett välment hot om LVM (Lag om vård av missbru-
kare i vissa fall) på ett effektivt sätt ställer ett ultimatum.

”Åker du inte upp till Ersta och lägger in dig nu så sätter jag ett LVM på dig” sade han 
(läkaren). ”Då sätter jag en kula i huvudet på dig” sade jag. Vet du vad han svarade då? Jo: 
”jag hinner skriva ett LVM innan dess (att du skjuter mig)”.
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En intervjuperson har dock, i motsats till de andra, känt sig ignorerad av läkaren på 
Hållpunkt och beskriver hur han själv länge hade förstått att han var allvarligt sjuk, men 
inte fått gehör för detta.

Så skickade han (läkaren på Hållpunkt Maria) mig till sjukhuset och så tittade han på mig: 
”ja att det vart så allvarligt det hade jag inte en aning om”. Det hade jag för fan sagt i över 
ett år!  

Flera av de boende beskriver remitteringen till Erstabacken som en avgörande brytpunkt, 
även om tanken på att bli patient där till en början fyllde dem med starkt negativa känslor. 
Inte för att institutionen har ett dåligt rykte utan på grund av att de intervjuade i första 
hand associerat Ersta med vård i livet slutskede. Flera berättar hur de för sig själva målat 
upp bilden av Erstabacken som den sista anhalten. Att bli remitterad dit var ett tecken på 
hur allvarligt sjuka de egentligen var. Att motsätta sig en inskrivning var kanske ett sätt 
att försöka, om än symboliskt, att undvika döden.

Men jag sade nej därför att jag trodde att det här var sista anhalten. Att man skulle komma 
hit (till Erstabacken) för att dö. Men efter ett år lyckades han (läkaren på Hållpunkt) 
övertala mig. Så jag åkte hit utan någonting och tänkte: ”jag går väl in och dör då”.  (...) 
Utan kappsäck. För jag skulle bara dö.

5.3.2 Att få lugn och ro
En intervjuperson beskriver hur det inledningsvis, väl inskriven på Erstabacken, var svårt 
att vänja sig vid att vistas i en miljö tillsammans med mycket svårt sjuka människor.

Så det var svårt för mig att anpassa mig här. Det här är ju en avdelning för de som är 
dödsjuka egentligen.

Flertalet av de intervjuade framhåller hur vistelsen på Erstabacken efter en tid trots allt 
blir till något gott för dem. Atmosfären beskrivs som för det mesta lugn och de boende 
får tillfälle att vila. För första gången på länge ges möjligheten att värna om sig själv. Att 
få titta på tv i soffan eller ligga på det egna rummet sägs uppta en stor del av vardagen på 
Erstabacken. Flera beskriver denna vila som efterlängtad.

Fast häruppe (på Erstabacken) håller nog var och en sig ganska så mycket för sig själv. 
Många har inte haft någonstans att bo, så de tycker att det är skönt att dra sig undan. 

Sen kan jag ligga vid tv:n och tycka synd om mig själv ett par timmar. (…) Jag tycker att det 
är skönt. Man tar hand om sig på ett annat sätt än vad man gör ute.

När tillfälle nu ges att dra sig undan och vara för sig själv så blir vistelsen till ett andrum, 
där de boende kan återhämta sig både fysiskt och psykiskt. Dagarna beskrivs som fria med 
få planerade aktiviteter utöver måltiderna, även om det förekommer att särskilda aktivite-
ter erbjuds. Musikuppträdanden, levande verkstäder och olika typer av utflykter är några 
exempel på sådana aktiviteter. Någon intervjuperson menar att det finns alla möjligheter 
till en mer strukturerad sysselsättning bara de som boende kommer med egna önskemål. 
Intrycket är emellertid att de informella samtalen och när personalen bara ”finns där” är 
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mer uppskattat. Att personalen delar med sig av sina egna erfarenheter och samtalar är en 
typ av samvaro som föredras framför mer planerade aktiviteter.

Det är alltid någonting som sätter igång ett samtal. Man sitter ju aldrig tyst flera stycken. 
Det kan vara kul för oss att höra om ett socialt liv. Berätta om er själva eller bara var med 
oss så löser det sig av sig själv. Jag tror inte man ska ha några direkta riktlinjer (…) då blir 
det ett museum. 

5.3.3 Anpassad somatisk vård
Huvudkriteriet för att få en plats på Erstabacken är ju den enskildes behov av läkarvård. 
Erstabacken beskrivs vid intervjuerna också som en sjukhusliknande institution. Samti-
digt finns det inom verksamheten ett annat och mer socialt innehåll.

Jag beskriver det nog som en sjukhusavdelning för de som är svårt sjuka. Missbrukare som 
är svårt sjuka. Det är så jag ser det. Det är jävligt familjärt. Ja det är ett familjärt boende 
alltså. Bara det kan göra en frisk. Jag känner inte av att det här är ett sjukhus och inte 
behandlingshem heller, för det är det ju inte.

Flera av de intervjuade är mindre vältaliga när det kommer till att tala om hälsan och 
vården även om de säger att de är väldigt nöjda med den vård de får.  Om det är ett utryck 
för att det mesta fungerar friktionsfritt eller om vissa intervjupersoner drar sig för att 
tala om sitt allvarliga hälsotillstånd är svårt att bedöma. Den sjukvård som ändå beskrivs 
tycks inrikta sig främst på den fysiska hälsan. De intervjuade skildrar hur ett samlat grepp 
tas om deras hälsotillstånd och att de har en helhetssyn. 

Att de var lyhörda. Att de lyssnade på mig. Att man lyssnade på vad jag bad om och 
försökte ordna det. (…) De såg sådana saker som ingen hade brytt sig om innan. Som de 
korrigerade. Överhuvudtaget så rättade de till balansen i kroppen

Enligt de intervjuade provas medicinerna ut med hänsyn till deras eventuella missbruk. 
Det innebär rent praktiskt att den boende helt enkelt berättar hur och vilka droger han 
eller hon brukar ta. Det beskrivs som både unikt och befriande att kunna vara ärlig kring 
det egna missbruket och dess omfattning.

Hon(ansvarig läkare på Erstabacken) frågar hur stora doser man är uppe i. Då kan du vara 
helt rak mot henne och säga som det är. Om du har exempelvis andra hjärtmediciner: ja då 
får vi ändra på hjärtmedicinen. Så de anpassar sig efter våra behov när det gäller missbru-
ket. (…) Det vet inte jag att man gör NÅGON annanstans. 

Att bli sedd som en expert på sin egen hälsa beskriver en av de intervjuade som en stor 
skillnad mot tidigare erfarenheter av sjukvården där han snarare känt sig misstrodd. 
Genom att bli bemött med denna typ av tillit och bli lyssnad på har ett förtroende för 
läkaren på Erstabacken kunnat byggas upp.

Men här fick jag ju trygghet och någonstans att sova. (…) Att de lyssnade på mig. (..) 
Jag kunde tala om att jag skulle vilja undersöka det och det (…). De (Erstabacken) skrev 
remisser. Jag fick titta på det som jag kände var fel i min kropp. Det betydde jättemycket 
för mig. Jag hade inget förtroende alls i början för läkare men det har jag fått nu. För NN 
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(ansvarig läkare på Erstabacken) har jag det och jag har det för min hjärtläkare också. Jag 
har aldrig haft bättre vård än här på Ersta, inte någon gång.

5.3.4 Att bli bemött som en jämlike
Flera intervjupersoner beskriver stämningen på Erstabacken som familjär. Relationerna 
till personalen har en vänskaplig prägel och det sägs finnas en vi-känsla. Det råder ett 
jämlikt förhållande mellan personal och boende och personalens uppfattas som icke-
fördömande. Personalen uppfattas bry sig om de boende på ett sätt som är genuint. 

Man kan skämta och man kan skoja. (…) Det är inte personal och patient. Utan det är mer 
som ”vi”. Man blir kompis med personalen. Det är inte personalen mot oss eller vi mot 
personalen. (..) De är som kompisar hela tiden. Det är ingen skillnad.

Ju längre vistelsetid desto mer nära beskrivs relationerna kunna bli. En känsla av att bli 
accepterad för den man är, trots tillkortakommanden, skildras av någon.

Man lär ju känna folk. Jag har ju ändå varit här i ett halvår.  Det blir ju det att man blir 
kompis med dem (personalen). Man snackar om allt. De har sett mina fel och brister. De 
har sett mig påtänd. De har sett mig otrevlig (..). De finns ju kvar. Det är viktigt. 

Att bli sedd främst som en människa och inte som en missbrukare är en positiv aspekt på 
personalens bemötande.

Vad som är bra är det här bemötandet, att man inte känner sig som missbrukare när man 
kommer hit. Det är jävligt viktigt!

Någon tror att förklaringen till det goda bemötandet är den religiösa grundsyn som 
verksamheten vilar på. Tankar om att kristna människor har ett annorlunda förhållnings-
sätt uttrycks.

Jag tror att det är för att det har mycket med kyrkan att göra också. Jag tror det.

En intervjuperson berättar om möjligheten att få samtala med en präst som något som 
kan berika tillvaron. Kristna människor uppfattas här som mer harmoniska och mjuka i 
sin framtoning.

Jag har alltid gillat kyrkan. Inte att jag sprungit på en massa bönemöten. Det är ett lugnare 
folk. De är mer harmoniska att ha och göra med (…). De är mycket mjukare. Ibland 
kommer det ned några präster (till Erstabacken) och sätter sig ned och snackar. Mig ger det 
en hel del.

En annan förklaring till personalens engagemang sägs vara att verksamheten har en 
mycket hög personaltäthet på ett mindre antal boende. Detta ger personalen goda förut-
sättningar att ta sig mer tid med de boende än vad som är brukligt på andra typer av 
boenden och härbärgen i ideell regi.

De är lätta att ha och göra med. De tar sig tid. De har lärt sig att öronen är till för att lyssna 
med. Det måste jag säga (…). Det gör de ju på Värtan (boende) också. Men fyrtio man! De 
hinner ju inte.
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5.3.5 Mer stöd - men av rätt slag
Det finns också motbilder till de positiva skildringarna. Ett par intervjupersoner önskar 
att personalen vore mer initiativrik i kontakten med de boende. Tankar om att de som 
arbetar på Erstabacken är osäkra på hur man ska gå till väga för att ta kontakt med de 
boende framförs. Det måste väl vara personalens ansvar att ta första steget till kontakt 
menar en intervjuperson som förväntar sig en större social kompetens av personalen.

De vet nog inte hur de ska bete sig men hur fan ska vi veta det som inte har betett oss alls! 
Så vem ska ta första steget? Det tycker jag att personalen borde göra.

Varje inskriven på Erstabacken tilldelas en kontaktperson. Flera av de intervjuade undrar 
över syftet med ett sådant arrangemang. Någon menar att det inte behövs, eftersom 
det går lika bra att vända sig till vem som helst i personalgruppen. En annan anser att 
kontaktpersonen bör ta mer initiativ till kontakt. Som det är nu framstår kontaktmannens 
roll som otydlig. 

Jag tycker att den skulle kunna rycka upp dörren någon gång under dagen och kolla hur det 
är. Att de tar kontakt och frågar om det är något (…). Jag vet inte vad de fyller för funktion. 
Det är inte för att snacka skit om dem. Men jag förstår inte deras funktion liksom. 

Frågan om vem verksamheten egentligen är till för formuleras också. Personalen beskrivs 
av en intervjuperson som de som får olika typer av stöd, exempelvis handledning och 
utbildningar, medan det inte finns något motsvarande för de boende. Det är ju de boende 
som behöver det största stödet menar han.

Det är så mycket utbildningar. Allting. Men bara för personalen. När blir den öronmärkta 
tiden för oss? (…). Det är handledning och det är (…). De har bollplank i alla väder liksom. 
Men vad har vi då? Vi har ingenting. Det är vi som behöver det! 

En annan av de intervjuade kritiserar samtidigt en slags överbeskyddarmentalitet som 
han beskriver som att personalen sköter praktiska vardagliga göromål åt de boende.

Ja, jag har svårt med att få det serverat. Här får man inte ens ta mat själv. Ja det är bara för 
mycket alltså. Jag kan inte med sånt där. 

Vissa rutiner tycks främst uppbyggda med tanke på de allra mest vårdkrävande, vilket är 
svårt att hantera för den som klarar det mesta på egen hand. Upplevelsen av att boendet 
främst är till för de som är ”dödsjuka” beskrivs här.

Jag är van att sköta mig själv liksom, disk och tvätt, alltihop. Jag blir vansinnig när de lägger 
sig i det där. Så det var svårt för mig att anpassa mig här. Det här är ju en avdelning för de 
som är dödssjuka egentligen.

5.3.6 Låga trösklar
Ett flertal intervjupersoner framhåller att en av Erstabackens största förtjänster är att 
de boende inte avkrävs avhållsamhet från alkohol och andra droger. Reglerna beskrivs 
förvisso innehålla ett förbud mot att förtära alkohol eller använda andra droger inne på 
boendet, men utanför verksamhetens väggar är det upp till den enskilde att göra som 
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han eller hon önskar. En person med omfattande funktionshinder får hjälp att inhandla 
alkohol som personalen sedan portionerar ut i viss mängd till honom. Detta  beskrivs 
som en avvikelse från reglerna men samtidigt som positivt och humant.

Då kunde de få en liten snaps till kvällen. Eller en likör till kaffet. Sådana som aldrig tog 
sig ut va. Och det är ju också ett – inte ett värdigt liv – men det är ju i alla fall någonting. 
Det där det jag menar, det är proffsig personal. 

Att slippa ljuga om sitt missbruk beskrivs som befriade. Reglerna medför att de boende 
inte behöver känna sig rädda att återvända till Erstabacken om de varit ute och druckit 
alkohol eller tagit andra droger.

Istället för högtröskel där är det ju förbjudet att i stort sätt röka en cigarrett. Tänk dig då 
att du kanske har tagit en öl och är livrädd och törs inte gå hem  för att du ska få blåsa och 
bli utslängd.

I de fall en boende kommer till Erstabacken påverkad är bemötandet enligt flera icke- 
moraliserande och avdramatiserat. Som exempel ges ett tillfälle då en av intervjuperso-
nerna kom till Erstabacken alkoholpåverkad.

Jag var full en gång där och kom hem och mådde dåligt och kräktes. Då kom personal och 
hjälpte mig. Ingen nämnde ett ord om det.

Reglerna och möjligheten att själv kunna välja beskrivs också ha den effekten att fixeringen 
vid droger mattas av.

Här kan man faktiskt vara sig själv och vara rak. Det är ett lågtröskelboende och det gäller 
bara att man försöker att stagnera i drogerna så att man inte tar så mycket och tar mindre 
än förr och gör något vettigare. (…) På det sättet är det jätteskönt. För den där drogfix-
eringen, det har försvunnit liksom.

Lågtröskelboenden, som beskrivs som ett fenomen som ”ligger i tiden”, är bra menar 
några av de intervjuade. Ingen missbrukare slutar enligt dem tvärt och det förvärra bara 
den enskildes situation om han eller hon blir utskriven direkt vid ett återfall.

Det som kommer nuförtiden det är lågtröskelboenden. (…) Därför att de inser att folk 
inte kan sluta tvärt.  De kanske tar sig ett återfall. De kanske tar någon gång ibland fast 
det blir mindre och mindre. Förhoppningsvis. Och det är så det funkar. Man slutar inte 
tvärt från den en dagen till den andra. Och att då bli utskriven varje gång. (…) Jag menar, 
du kan hålla på till leda och gå ut och in på avgiftningar. Och bli utkastad varje gång du 
trillar dit. 

Det tycks emellertid också finnas behandlande inslag på Erstabacken. Det framstår dock 
som att initiativet till att tala om och jobba med det egna missbruket måste komma från 
den enskilde själv. Ett förhållningssätt som beskrivs som positivt eftersom den enskilde 
då själv får chansen att välja. Å andra sidan borde man inom verksamheten ändå, menar 
någon, vara mer offensiv när det gäller att konfrontera de boende med frågor kring deras 
missbruk.
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Personalen skulle prata mer och våga komma fram och prata om det. Jag har bett om att 
liksom bli uppeppad. Jag pratar gärna om droger. Nu gör NN (läkaren) det med mig. Hon 
är jättefin, men hon har inte alltid tid och kommer kanske inte alltid ihåg det heller. Jag blir 
väldigt stärkt av det. Att få prata om det utan att riskera att åka ut. Så här skulle det vara ett 
jättebra forum för just det. Där man har rätt att vara öppen om precis hur det är.

5.3.7 Med en undfallande personal
Underförstått tycks det ändå finnas en gräns hos intervjupersonerna för hur pass omfat-
tande missbruk de kan acceptera hos sina medboende. Denna gräns är kopplad främst 
till störande beteende och i förlängningen till de konsekvenser som ett visst beteende 
får för omgivningen. Flera intervjuade beskriver ”gap och skrik” och verbala otrevlighe-
ter som oacceptabelt. De lierar sig här med personalen som överlag ändå uppfattas som 
”schysst”.

En del som missbrukar fortfarande utnyttjar det här stället. De går ut och knarkar och 
kommer tillbaks och kallar personalen för både det ena och det andra (…). Ut med dem! 
Jag tål inte det där. För om folk är schyssta mot mig så kan man vara schysst tillbaks!

Flera påpekar att ett störande beteende sällan får några konsekvenser i praktiken. När 
det kommer till konkreta handlingar upplevs personalens gränser som otydliga. Persona-
len beskrivs som alltför för passiv och försiktig gentemot de boende som kommer hem 
påverkade och som har ett störande beteende.

Personalen är så pass snäll så de vet inte vad de ska göra. De blir nervösa.

Någon intervjuad beskriver hur han själv trätt fram och ”tagit tag i situationen” i brist på 
agerande från vad han beskriver som en handfallen personal.

Jag sade åt dem: kan ni inte gå ut och röka allihop så tar jag det där själv. 

Ytterligare någon anser  att sådana händelser kunde användas terapeutiskt för att få 
boende att fundera över sitt missbruk. Men det skulle kräva att personalen gav tydli-
gare markeringar när en boende kom hem påverkad och dessutom tog upp incidenten till 
diskussion dagen efter. 

5.3.8 Sammanfattning
Att komma till Erstabacken blev för flera av de intervjuade en brytpunkt, även för dem 
som känt sig tveksamma till att remitteras. Läkaren på Hållpunkt framhålls   som en god 
kraft och en viktig länk till Erstabacken. Att bli inskriven på Erstabacken innebär en 
möjlighet att, vid sidan av tillgång till somatisk vård, få vila upp sig men också en möjlig-
het till att reflektera över sin egen livssituation. Insikten om hur allvarligt sjuka många 
av de boende faktiskt är upplevs av flera som mycket smärtsamt. Personalen beskrivs 
överlag som fördomsfria och empatiska. Relationerna till dem uppfattas som jämlik. Det  
framkommer även önskan om att personalen ska vara mer aktiv i sin kontakt med och 
sitt stöd till de boende. Den somatiska vården sägs innefatta ett helhetsperspektiv där 
hänsyn tas till eventuellt missbruk och dess omfattning. Att man från verksamhetens sida 
inte ställer krav på drogfrihet upplevs som positivt. Ett sådant förhållningssätt sägs bland 
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annat minska den egna drogfixeringen. Å andra sidan finns det nackdelar med ett sådant 
liberalt synsätt. Det förekommer att boende kommer hem påverkade och stör övriga som 
bor på Erstabacken. I de här situationerna upplevs personalen som för passiv och inte 
tillräckligt benägen att ”sätta ned foten”.

5.4 Tiden efter Erstabacken
Det följande avsnittet redogör för hur de boende på Erstabacken ser på framtiden och 
livet efter vistelsen på Erstabacken. De före detta boendes utsagor är också inkorporerade 
i detta material, i den mån de minns tiden innan utskrivning. 

5.4.1 Oro inför framtiden
Att vara missbrukare, som flertalet säger sig vara, har lett till en isolerad position där 
sociala nätverk i form av familj och vänner som inte missbrukar lyser med sin frånvaro. 
Att bygga relationer beskrivs därför som mycket värdefullt och relationerna till perso-
nalen på Erstabacken blir således viktiga. Ju längre man bor på Erstabacken desto mer 
”hemma” beskriver de intervjuade att de känner sig. Flera ger emellertid uttryck för 
motstridiga känslor inför de familjära och vänskapliga inslagen när frågor som rör framti-
den aktualiseras: vad händer sedan, efter vistelsen på Erstabacken? Vem kan ge fortsatt 
stöd då? ”Vågar” man överhuvudtaget visa att man är frisk? Var går gränsen för hur frisk 
man ”får bli” och samtidigt bo kvar? Osäkerheten kring vad som ska hända efter utskriv-
ning är ett genomgående tema hos de intervjupersoner som är så pass friska att de inte 
kommer att bo kvar på Erstabacken under en längre tid. Det paradoxala med relationerna 
till personalen är att det också blir nödvändigt att bygga upp försvar och inte få en alltför 
stark emotionell relation till personalen. 

Som missbrukare har du har inga släktingar eller vanliga kompisar. Utan det blir som en 
familj häruppe alltså. Det blir så. Jag vet inte om du känner av det när du kommer in. Det 
är väldigt lugnt häruppe. Väldigt varmt. (…) Det bjuder de på häruppe, men samtidigt så 
är vi tvungna att bygga upp en gardering. (..) I morgon så kanske jag blir av med det här. 
Då vet jag inte var jag hamnar. 

Farhågan att man ska tvingas börja om från början igen, utan stödjande relationer, 
uttrycks av flera. Någon beskriver de uppbyggda relationerna de skapat tillsammans med 
personalen på Erstabacken som ett slöseri med resurser.

Att jag sedan kanske behöver NN (ansvarig läkare på Erstabacken) som min läkare för att 
överhuvudtaget kunna göra mig hörd, det tänker man inte på, utan det blir nya personer. 
Hela tiden kommer det in nya personer. Man hinner få lagom förtroende för någon som 
man har så slussas man till nästa (…). Man står på noll igen när man går härifrån. Då får 
man börja på noll igen.

5.4.2 Fortsatt stöd behövs
Hjälp att bygga upp den egna självkänslan är något som är nödvändigt för att kunna ta 
sig vidare efter vistelsen på Erstabacken. Hur ska man bete sig i det nya sammanhanget, 
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utanför Erstabacken? Vikten av socialt stöd och social träning framhålls av särkilt en 
intervjuperson.

Vi är så vana att inte ha självkänsla och självförtroende. Och inte få ha heller, därför det 
har inte lönat sig att ha det. Det hjälper inte. Men det skulle hjälpa när man kommer 
utanför dörrarna om man ska börja tro på sig själv igen. Det finns ingen vård för det. 
Ingen som helst!

Den utsatta positionen, med hemlöshet, arbetslöshet och missbruk som en del av varda-
gen, som de boende på Erstabacken tidigare befunnit sig i har försvagat deras självkänsla. 
Att få stöd även efter vistelsen på Erstabacken beskrivs därför av flera som grundläg-
gande, särskilt om de ska kunna avstå från att missbruka. Något som benämns som 
coachning föreslås av en intervjuperson. Enligt honom är det ett arbetssätt som har fokus 
på det goda i människor i syfte att deras öka självförtroende. 

Coachning framförallt, någon som har ett positivt syfte med oss. Inte krav utan där man 
känner att man kan få växa lite utan att det är en massa måsten och att man blir utesluten 
utifall man inte klarar det på en gång. Jag tror att självkänsla och självförtroende är någon-
ting som vi kan rita kors i taket med. För det är vi så vana vid att inte ha. Och inte få ha 
heller. Därför det har inte lönat sig att ha det för det hjälper inte.  Men det skulle hjälpa när man 
kommer utanför dörrarna och man ska börja tro på sig själv igen. Men det finns ingen vård 
för det. Inte någon som helst. 

Att skrivas ut utan ett ordnat boende och utan socialt stöd beskrivs också riskera hälsan 
och de rutiner för medicinering och läkarvård som byggts upp under tiden på Ersta-
backen. En av intervjupersonerna som är HIV-positiv beskriver ett tänkbart scenario om 
han återigen skulle hamna på gatan utan ett fast boende. 

Är det så att man bor ute på gatan då är det minimal chans att man klarar av att sköta det 
där. Det snos ju väskor och folk blir av med mediciner. (…) Det är för stora risker. Det 
räcker med att du är utan medicin i tio timmar. Att du missar tio timmar. Sedan måste du 
upp igen och ta nya prover. Så då måste du kanske se om medicinen. Så fort ändrar det sig 
i kroppen. 

Flera tror också att de, efter att de skrivits ut, kommer att sakna kontakten med perso-
nalen på Erstabacken. Oro, saknad och ensamhet beskrivs av någon som en självklar 
konsekvens av att bli utskriven.

Det är den svåra biten som blir en separationsångest. Att komma härifrån tryggheten med 
folk omkring sig, till något helt nytt. Man blir ju ensam helt enkelt. Man måste ju lära sig 
att kunna vara ensam. Sitta hemma och se på tv. Och kan inte räkna med att alltid ha folk 
kring mig. Det blir tufft. (…) Samtidigt så tycker jag ju om, i viss mån, att kunna välja att 
vara ifred också. Det kommer inte att bli guld och gröna skogar. Det blir tufft. Det vet jag 
ju (…).
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5.4.3 Idéer kring eftervård 
Ett par av de intervjuade ger uttryck för ett engagemang när det gäller att själva kunna 
påverka sin situation, i riktning mot vad som beskrivs ovan. De berättar att det ryktas att 
gamla personallägenheter inom Ersta diakoni står tomma och de tankar och idéer kring 
hur dessa lägenheter skulle kunna användas.8

Det ryktas om det i alla fall. Gamla personallägenheter. Vi kan ju även bo kollektivt två 
stycken i en trea. Det är ju också ett alternativ.

Det finns hos en del intervjuade också egna idéer och förslag på hur en eftervård skulle 
kunna organiseras. De förespråkar ett slags utslussningsförfarande där personalen på 
Erstabacken finns kvar som en ”backup” efter utskrivning. Det finns också önskemål 
och tankar om att ett övergångsboende skulle kunna finnas i närheten av Erstabacken.

Jag skulle vilja ha en lägenhet här i närheten och sedan ha en lång kontakt med personalen 
här. Smyga mig ut härifrån. I och med att jag har knarkat i hela mitt liv. Så har jag lagt av på 
eget bevåg nu och börjat med Ritalina. 

Ett ytterligare förslag som ges vid intervjuerna är att före detta boende bildar en kamrat-
förening för att stötta utskrivna från Erstabacken. Särskilt en intervjuperson är mycket 
tydlig med att han ser sig ha resurser och kunskaper som skulle kunna vara till stor hjälp 
för andra utsatta människor i samma situation. Inget av de intervjuades förslag har dock 
blivit realiserats efter att intervjuerna genomförts.

5.4.4 I händerna på socialtjänsten
De intervjuade beskriver att de är beroende av vad socialtjänsten beslutar om deras 
framtid.  Vid intervjutillfällena är det ett par av dem som inte alls vet vad som kommer 
hända efter Erstabacken. Någon har fått en träningslägenhet beviljad och är nöjd med den 
planering som gjorts på Erstabacken inför hans utskrivning. Läkaren och socionomen på 
Erstabacken har enligt honom samverkat med socialtjänst och sjukvård på ett bra sätt.

Det har varit möte varje månad med socialtjänsten. De (Erstabackens personal och social-
sekreteraren) har dessutom telefonkontakt (..). Det har hela tiden varit planerat. De är 
väldigt noga med att jag inte ska hamna på gatan och komma ut till ingenting. Väldigt bra 
samarbete med både socialtjänsten, Erstabacken och sjukhuset.

Ovissheten inför vad som ska hända efter vistelsen är dock ett stort problem för ett par 
av de intervjuade. För en av dem har beslut om fortsatt vistelse på Erstabacken fattats 
månadsvis. Den kortsiktighet och osäkerhet det medför beskrivs som mycket tärande. 
Återigen beskrivs det paradoxala i hur en förbättrad fysisk hälsa kan innebära ökad 
otrygghet och ovisshet i fråga om framtiden.

Nu när jag gick upp till socialtjänsten så fick jag fyra veckor till här. När jag vart så där sjuk 
då fick jag precis som jag ville (..) Men sedan så fort det börjar att gå uppåt och de ser att 
man går upp i vikt och det börjar att funka: ”jaha nu är han frisk”, då får man en månad 
i stöten. Det är inte undra på att man blir jävligt nervös. Tänk dig själv, du har en månad 

8  Numera har en personalbostad gjorts om till ett utslussningsboende.
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kvar i din lägenhet, och du vet inte vad du har sedan! (…) Det är det vi håller på att jobba 
på några stycken.

Risken att socialtjänsten beslutar om bistånd i form av boende på ett lågtröskelboende är 
en stor farhåga. Inom den typen av institutioner finns enligt de intervjuade ingen bered-
skap för att kunna arbeta med de boendes missbruk. Därför blir det viktigt att försöka 
få vara kvar på Erstabacken så länge som möjligt. Erstabacken kan förvisso även det 
beskrivas som en lågtröskelverksamhet, men skillnaden här är att det finns tillgång till 
stöd och möjlighet att få hjälp att avstå från droger.

Så man försöker hänga sig kvar här. För här har jag möjlighet att jobba med mig själv. Jag 
jobbar med mitt missbruk och har stöd av NN (läkaren på Erstabacken) och en del annan 
personal.

Det är lågtröskelboenden. Där knarkas det ju och säljs hej vilt. Då tycker jag att det är 
bättre att, när jag väl vill lägga ned det här (med droger), försöka få något efterboende här 
(Ersta). Ett par ettor som vi kan ha, (…) så att man kan ha det här kvar som en bas då, i 
alla fall ett år framåt. Så kan man gå upp hit på kvällarna och hämta medicin i veckan och 
kanske gå upp och käka på helgen.

En av de intervjuade boende som också har stora funktionshinder beskriver emellertid 
att han känner sig trygg med att han får stanna på Erstabacken så länge han behöver. 
Det ska också sägas att de två personer som intervjuats i egenskap av före detta boende 
på Erstabacken fått insatser i form av HVB-hem respektive Hotellhem. Den ena av dem 
framhåller att han är nöjd med sitt boende och att han får all den hemsjukvård etcetera 
som han behöver för att kunna ta hand om sin hälsa. Den andra före detta boende är mer 
svår att nå under intervjun (se tidigare avsnitt 2.3.4) varför det är svårt att säkert säga hur 
han trivs även om han säger att han har det ”okej”.

5.4.5 Sammanfattning
En oro som flera av de intervjuade boende bär på är vad som kommer att hända efter 
att de skrivs ut från Erstabacken. Kommer de att bli hänvisade till att bo tillsammans 
med andra missbrukare och vilket stöd kommer de själva att få för att kunna ta sig ut ur 
sitt missbruk och kunna anpassa sig till samhället. Flera olika idéer luftas kring hur ett 
utslussningsförfarande skulle kunna byggas upp. Finns det en möjlighet till att få bostad 
via Ersta diakoni? Kanske kan före detta boende fungera som en kamratförening för att 
stötta de personer som skrivs ut från Erstabacken. När intervjuerna görs har inget utav 
dessa förslag realiserats utan de boende känner sig helt beroende av socialtjänstens beslut 
kring fortsatta insatser. Tilliten till att det ska bli något bra är relativt låg hos ett par av 
de intervjuade. En person har emellertid fått en träningslägenhet och är nöjd med den 
planering som har gjorts för honom. De två före detta boende förefaller också relativt 
nöjda med den boendesituation som de nu befinner sig i även om deras boenden får 
betecknas som just ”lågtröskelboenden”.
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6. Sammanfattande diskussion

Intervjupersonerna beskriver hur det är att höra till den grupp människor i samhället 
som kan betecknas som den allra mest utsatta. De står utan en egen bostad och ett 
eget arbete. De har erfarenheter av missbruk av alkohol eller andra droger. Flertalet 
har också varit föremål för olika typer av behandlingsinsatser. De ger uttryck för en låg 
eller ingen tilltro till att den behandling som traditionellt erbjuds. Principen om total 
avhållsamhet från droger som beskrivs som en grundpelare inom socialtjänsten och 
på behandlingsinstitutionerna uppfattas av de intervjuade som kontraproduktiv. De 
menar att den egna viljan att sluta är grundläggande för att komma ur ett missbruk. 
Ett eget hem och stöd via långvariga relationer framhålls också som nödvändiga 
förutsättningar för att lyckas trappa ned ett missbruk och så att säga ”våga vilja” sluta 
med droger.  Flertalet av de intervjuade tycks vid intervjutillfället ha kommit till en 
punkt där missbruket i första hand ger negativa upplevelser.  Denna mättnad på ”livet 
som missbrukare” i kombination med en dålig hälsa tycks ha lett till en slags vändpunkt 
i livet. 

6.1 Offentlighetens bemötande - upplevelser och tolkningar
Det finns i materialet två olika riktningar i berättelserna om de offentliga aktörerna. Den 
ena riktningen som är nedslående visar på påtagligt negativa erfarenheter och de intervjuade ger 
uttryck för att näst intill ha fört en kamp mot sociala myndigheter och sjukvård. Det är en 
ojämlik kamp där de offentliga aktörerna har så kallad diskretionär makt (se Lipsky 1980) 
som kännetecknas av de har ett handlingsutrymme som gör det möjligt för dem att utöva 
makt genom bedömningar och beslut om insatser. Intervjupersonerna har, i rollen som 
patienter och klienter, försökt hävda sin egen kunskap om sig själva. De har emellertid 
inte upplevt sig vara betrodda att ”veta sitt eget bästa” när det kommer till den egna hälsan 
eller de egna sociala behoven. Det framstår snarare som att dessa svårt utsatta klienter 
eller patienter mötts av en sjukvård och en socialtjänst som använt deras missbruk som 
ett argument för att inte behöva ge vård eller stöd. Flera forskare (t.ex. Holmdahl 2009, 
Knutagård 2009, Löfstrand 2005) lyfter fram socialtjänstens konstruktioner av klient-
kategorier. För att få en viss hjälp måste du, menar de, bedömas tillhöra rätt kategori 
av hjälpsökande. I materialet blir det tydligt att intervjupersonerna av myndigheter och 
vårdgivare inte sällan hålls som moraliskt ansvariga för sin situation - de anses själva gjort 
valet att missbruka – något som man från de offentliga aktörernas sida tar som inteckning 
för att inte satsa på långsiktiga lösningar. Istället hänvisar de hemlösa till ”restgruppen” 
som får nöja sig med tillfälliga lösningar, så som natthärbärgen hotellhem etcetera. Det 
är ett förfaringssätt långt ifrån ett ”villkorslöst stödjande och relationsskapande insatser” 
som lyfts fram i bland annat SOU 2001:95. Särskilt en intervjuperson beskriver hur han 
mötts av misstro både från socialtjänst och sjukvård, och hur man inom socialtjänsten 
försökt tvinga in honom i en slags offerposition. 
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De personer som intervjuats med anledning av den här brukarstudien beskriver ett 
bemötande som innehåller dubbla budskap. Offentliga myndigheters krav på avhållsam-
het ställs samtidigt som man signalerar en egentlig låg tilltro till klienternas eller patien-
ternas förmågor och resurser.  

Inom den andra riktningen i materialet återfinns de utsagor som innehåller mindre kriti-
kiska ståndpunkter mot sjukvården och socialtjänsten. Det är en riktning som kan beskri-
vas som neutral men också som mer fokuserad på individuella förklaringar. Här tecknar 
intervjupersonerna själva bilden av den hemlöse som någon som är ”litet eljest” och som 
valt sin egen tillvaro. I linje med den mer romantiserade bilden av den hemlöse vagabon-
den alltså ( Järvinen 2003).  Mötet med sjukvården beskrivs av de här personerna som 
relativt oproblematiskt. Om det beror på nöjdhet eller en begränsad erfarenhet av sjukvård 
överhuvudtaget är oklart. En mer förlåtande bild av socialtjänsten tecknas också och den 
enskilda socialsekreteraren beskrivs mer som välment om än maktlös. De upplevda höga 
kraven från de offentliga aktörerna betonas inte här. Utsagorna vittnar istället om möten 
med socialtjänsten som varit relativt odramatiska. Värt att notera är emellertid att det 
goda bemötandet förknippas med att ha ”haft tur”. Något som implicit kan förstås som 
att ett dåligt bemötande ändå är vad man från början förväntar sig.

6.2 ärlighet och villkorslöshet
Vistelsen på Erstabacken beskrivs som lugn, vilsam och med en tillgång till en empatisk 
varm personal som verkligen ”bryr sig”. I jämförelse med de offentliga aktörerna framstår 
Erstabacken ur flera aspekter som ett långt mer humant alternativ. Skildringarna av 
verksamheten där visar på ett bemötande som – i relation till de offentliga myndigheterna 
och sjukvården – kan beskrivas som motsatsen. Det vill säga: kraven på motprestation 
beskrivs som låg. 

Det framstår också som att ett, välbehövligt, samlat grepp tagits om de intervjuades 
somatiska hälsa på ett sätt som upplevs som tillfredsställande. Något som skildras som 
unikt är den hänsyn som tas till den enskildes missbruk när medicinering och behandling 
ska planeras. Intervjupersonerna beskriver det som befriande att kunna vara ärlig kring 
det egna missbruket kring intaget av alkohol eller andra droger. Att verksamheten har 
en lågtröskelpolicy upplevs -  åtminstone på ett mer individuellt plan - som positivt. Här 
framförs lättnaden över att vara accepterad som människa oavsett tillkortakommanden. 
Intervjupersonerna kan också sägas ge uttryck för en upplevelse av att faktiskt erbjudas 
ett mer villkorslöst stöd med utgångspunkt i de egna behoven, något de inte upplever att 
socialtjänsten kunnat erbjuda.

6.3 Personalen - för passiv?
Det finns enligt intervjupersonerna gränser för hur ”man får bete sig” vid berusning eller 
annan drogpåverkan, men några sådana gränser uppfattas inte vara klart definierade på 
Erstabacken. Personalen uppfattas således som ”flata” i sin brist på agerande i situationer 
där boende kommer hem påverkade och med ett störande beteende. Personalen beskrivs 
förvisso som empatisk och mänsklig men en del intervjupersoner anser att personalen 
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också borde vara mer offensiva i sina kontaktförsök. Det framförs önskemål om att 
personalen ska ”knacka på dörren och tränga sig på”. Det tycks alltså finnas en spänning 
mellan å ena sidan den positiva upplevelsen av det tillåtande bemötandet och å andra 
sidan en önskan om ett mer offensivt förhållningssätt.

6.4 Låga trösklar - inte alltid bra
En förutsättning för att en ”lågtröskelverksamhet” ska uppfattas som bra är att den 
kombineras med, som i fallet med Erstabacken, hög personaltäthet. De härbärgen eller 
andra typer av mer tillfälliga boenden som finns och som också har en mer liberal syn på 
intag av alkohol eller andra droger upplevs däremot av intervjupersonerna som nedbry-
tande miljöer. Här blir de låga trösklarna i kombination med ett stort antal boende istäl-
let till en destruktiv kraft som hämmar viljan att trappa ned det egna missbruket. Låga 
trösklar är i sig inte något som beskrivs som gott, utan det är snarare i kombination med 
ett starkt personligt stöd som en sådan policy kan vara verksam. En sådan kombination 
beskrivs å andra sidan också kunna ha en behandlande effekt  eftersom den enskilde med 
stöd från personal själv får välja om han eller hon ska fortsätta sitt missbruk. Det fria, 
inom individen förankrade, egna valet beskrivs överlag vara den enda framkomliga vägen 
mot ett liv utan missbruk. Detta i kontrast till socialtjänstens krav, som upplevs som både 
stelbenta och orimliga.

6.5 Ett ofrånkomligt omvärldsberoende
Det är inte meningsfullt att tolka Erstabackens betydelse enbart utifrån själva verksamhe-
ten i sig. Betydelsen av Erstabacken är i högsta grad beroende av andra aktörer och måste 
därmed förstås utifrån en kontext. Verksamheten kan inte på ett meningsfullt sätt beskrivas 
som en isolerad företeelse. Hållpunkt kan i det närmaste ses som en del av själva insatsen, 
dels på grund av att de har representanter i vårdplaneringsgruppen, dels på grund av den 
vikt de intervjuade faktiskt tillskriver Hållpunkt. Inte minst har läkaren där genom sitt 
sätt att vara och agera haft stor betydelse för intervjupersonernas motivation att överhu-
vudtaget låta sig skrivas in. 

6.6 Oron för framtiden
En annan viktig aspekt på Erstabacken är framtiden. Det vill säga vilket boende och 
vilken vård den enskilde boende ska få efter utskrivningen. Här spelar socialtjänsten och 
de beslut som fattas där en avgörande roll. Inte bara för de boendes situation efter insats. 
Socialtjänstens planering, eller brist på sådan, spelar också roll för själva insatsen som sker 
på Erstabacken. Finns oklarheter vad gäller framtiden kan vistelsen bli till en lång och 
orolig väntan istället för en återhämtning. 

Beträffande framtidsoron gäller det att som boende inte ”bli för frisk” och därmed riskera 
att bli hänvisad till ett mer tillfälligt boende med färre resurser. Erstabackens personal 
beskrivs visserligen fungera som en slags talesmän gentemot andra aktörer, men intrycket 
är att de boende i slutligen ändå upplever att de är beroende av socialtjänstens beslut om 
framtida insatser och boende. Utan ett riktigt boende och utan stöd är, menar de inter-
vjuade, inte förvånande att risken är överhängande att missbruket kommer att accelerera 
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med påföljden att hälsan återigen blir eftersatt. På så vis skulle mycket av det som byggts 
upp på Erstabacken raseras och de utskrivna hamna på ruta ett igen. Är det rimligt att 
driva en här typen av verksamhet utan att ha en eftervård som är kopplad till den? Blir 
inte insatsen till en slags konstgjord andning, något LVM- vård kritiserats för, där proble-
men skjuts på framtiden och den enskilde endast tillfälligt får ”en glimt av paradiset”. Det 
är naturligtvis – ur ett humanistiskt perspektiv – otvetydigt att alla ska ha rätt till anpas-
sad vård. Men var kan vi finna det humana i att i princip ”plocka upp” människor ”från 
gatan” för att sedan hänvisa dem dit igen när de står på något stadigare ben?
 Mitt i denna oro ger de intervjuade uttryck för att vilja ”ta saken i egna händer”.  De 
talar om kamratföreningar som en lösning på frågan om eftervård och förespråkar ett 
system med utslussningslägenheter. I sammanhanget måste det beskrivas som enastående 
att de boende ”orkar” ha idéer. Dessa framstår inte heller som särskild orimliga eller 
ogenomförbara. En ytterligare fråga av högsta relevans blir därför: hur kan de boendes 
resurser och idéer tas till vara? 

Det vore av stort intresse att en uppföljande studie av Erstabacken genomfördes som 
beaktade verksamhetens utveckling ur två perspektiv; dels som en uppföljning av den 
organisationsinriktade studie som genomfördes 2006 och 2008 på uppdrag av Ersta 
diakoni. Dels som en uppföljning av den föreliggande brukarstudien som genomfördes 
2008 på uppdrag av Socialstyrelsen. En sådan studie skulle tillföra ny och viktig kunskap 
om verksamhetens utveckling samt om och på vilket sätt denna utveckling förändrat 
brukarnas erfarenheter av den vård och omsorg de emottagit på Erstabacken. Studien 
skulle dessutom spegla verksamheten såväl ur personalgruppens som ur de boendes 
perspektiv. På så vis skulle den synliggöra överensstämmelser och motsättningar mellan 
de båda gruppernas synpunkter på och erfarenheter av den verksamhet som Erstabacken 
bedriver.
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Bilagor

Bilaga 1. Boendesituationen vid inskrivning på Erstabacken

Tabell 1 visar hur boendesituationen har varit för samtliga som skrivits in vid Erstabacken 
sedan verksamheten startade 2005.9

Tabell 1. Boendesituation vid inskrivningen till Erstabacken

Boendeform               Antal personer
sjukhus mm10         34
härbärge/akutboende11        14
gatan/uteliggare              11
behandlingshem               10
stödboende/lågtröskelboende      8
lägenhet        3
helinackordering för hemlösa      2
familjehem         2
hotellhem        1
omvårdnadsboende        1
sekretess        1  
        Summa total  87

9  Uppgifter från Ingrid Lund, socionom, Erstabacken 20080805. 
10  Inklusive två personer från Maria beroendecentrum och Hållpunkt (observera att det stora flertalet har eller haft kontakter 
med samt remitteras via vårdsamordningsgruppen på Hållpunkt).
11  Inklusive Carisma, Hammarbybacken och Skarpnäcksgården (härbärge för korttidsboende).
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Bilaga 2. Boendesituationen vid utskrivning från Erstabacken

Tabell 2 visar hur boendesituationen var för samtliga som skrivits ut från Erstabacken 
sedan verksamheten startade 2005.12

Tabell 2. Boendesituation vid utskrivning från Erstabacken

Boendeform                     Antal personer
avliden          15
återvänt till tidigare boende      11
härbärge/akutboende13        11
Erstabacken14         10
avvikit/avhysts        10
äldreboende/omvårdnads/gruppboende15       6
lägenhet/försökslägenhet16        4  
LPT, fängelse, rättspsyk.          4
hotellhem           3
behandlingshem          3
helinackordering för hemlösa         2
sjukhus/hospice          2
stödboende/lågtröskelboende        2
omvårdnadsboende         1
familjehem          1
sambo           1
sekretess           1
        Summa total    87

12  Uppgifter från Ingrid Lund, socionom, Erstabacken 20080805. 
13  Inklusive Hammarbybacken, Skarpnäcksgården Grimman och Vilan.
14  Inskrivna vid Erstabacken vid den aktuella tidpunkten. 
15  Inklusive Gamlebo, servicehus och gruppboende. 
16  Inklusive två personer i Erstabackens lägenhetsboende.
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Bilaga 3. översikt av de boendes diagnoser 

Tabell 3. Översikt över somatiska diagnoser för de boende som placerats på Erstabacken 
under 2007. Det bör noteras att samma person kan ha fler än en diagnos.17

Tabell 3. Somatiska diagnoser 2007

diagnos              Andel boende med denna diagnos 
hepatit C     67%
sår/amputationer/frakturer   37%
hjärtåkommor     22%
hiv      15%
diabetes     15%
cancersjukdomar    15%
leversjukdomar     11%
hjärinfarkt/stroke    11%
lungsjuksdomar     7%
aids      4%
annat       33%

Tabell 4. Översikt över psykiatriska diagnoser för de boende som placerats på Erstabacken 
under 2007.18

Tabell 4. Psykiatriska diagnoser 2007

diagnos              Andel boende med denna diagnos 

psykiska störningar   41%
schizofreni  7%
psykiska störningar + schizofreni  15%
psykiska störningar + tvångssyndrom  4%
psykiska störningar + depression 4%
psykiska störningar + psykossjukdom  4%
grava psykiska störningar/paranoid 4%
ADHD  7%

17  Sammanställning av presentation av inneliggande patienters diagnoser i verksamhetsberättelsen för 2007 (Engel 2008).
18  Sammanställning av presentation av inneliggande patienters diagnoser i verksamhetsberättelsen för år 2007 (Engel 2008).



54

Bilaga 4. Intervjuguide - boende 

Introduktion; den här intervjun kommer att användas i en brukarstudie som görs av Ersta Sköndal 
högskola och finansieras av Socialstyrelsen. Studien ska vara klar senast i slutet av år 2008 och kommer 
att publiceras i en rapport. Med intervjuerna med er så vill vi få en inblick i hur ni som bor på Ersta-
backen upplevt er vistelse här. Dina svar kommer att behandlas helt anonymt och vi kommer att skriva 
på ett sätt så att det inte ska gå att förstå vem som sagt vad. Jag kommer inte heller prata med personalen 
om enskilda boende och vad som kommit fram vid intervjuerna. Du kan när som helst avbryta intervjun 
eller välja att hoppa över frågor du inte vill svara på. Skulle du vilja dela upp intervjun på två omgångar 
så går det också bra. 

(Info om bandinspelning etc).

Har du några övriga frågor innan vi börjar intervjun?

Bakgrund
Kan du berätta lite om hur du hade det innan du kom till Erstabacken
Hälsa, boende, missbruk, försörjning.
 
Kan du berätta litet om dina tidigare kontakter med…

a.Sjukvården
b.Socialtjänst
c. Frivilligorganisationer 

Vad fick du, vad saknade du, hur blev du bemött?
Kan du berätta lite om hur det kommer sig att du är här på Erstabacken?

Visste du eller hade du hört något om Erstabacken innan du kom hit?

Ville du komma hit – eller fanns det någon annan hjälp du hellre ville ha?

Om vård och omsorg på Erstabacken
Hur skulle du vilja beskriva Erstabacken?

Vad är Erstabacken? Är det som en sjukhusavdelning, ett behandlingshem – eller vad är det? 

Vad trodde du när du kom hit att du skulle få för hjälp här? 

Vilken hjälp tycker du att du har fått?
(medicinsk hjälp, socialt stöd, etc)

Är det någon typ av stöd eller hjälp som du har saknat eller önskat att du kunde få?
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Är det någon typ av hjälp eller stöd du har fått som du inte är nöjd med? 
Om ja, hur skulle det ha kunnat göras bättre tänker du?

Om du skulle jämföra Erstabacken med andra ställen där du tidigare har fått medicinsk 
vård eller behandling – finns det några skillnader? Positivt, negativt?

Om ja, 
Hur kommer det sig att det att det finns skillnader mellan Erstabacken och andra ställen 
tror du?

Om du tänker på hur personalen är här finns det skillnader mot de andra ställena? Positivt, 
negativt?

Om ja, varför skiljer sig personalen här mot annan personal du mött tycker du?

Droger och alkohol
Känner du till vilka regler Erstabacken har för droger och alkohol?

Hur ser de reglerna ut?

Vad tycker du om de reglerna? Bra – dåligt?

Har tiden på Erstabacken påverkat ditt missbruk på något vis?

Har du fått hjälp med ditt missbruk under tiden du varit här? 

Om ja, vilken hjälp har du fått? Fick du tillräckligt med hjälp?

Om nej, skulle du önskat att du fått hjälp med ditt missbruk?

Aktiviteter och socialt umgänge
Kan du beskriva hur dagarna ser ut nu när du bor här? 

Deltar du i aktiviteter, umgås med personalen, andra boende, mest på stan…?
Har du någon i din närhet som du upplever stöttar dig just nu? Vem/vilka
Har någon ur din släkt eller bekantskapskrets hälsat på dig här på Erstabacken?
 
Är det någon som du återfått kontakten med under tiden du varit här? 
Om ja, hur kommer det sig tror du?

Framtiden - 
Kan du berätta lite om hur du tänker framåt?

Är det något särskilt du undrar över eller skulle vilja veta?
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Något som oroar dig? 

Framtiden - för den som troligtvis kommer att lämna Erstabacken
Kan du berätta lite hur du tror att det blir efter att du flyttat från Erstabacken
(boende, kontakt med sjukvård, socialtjänst, fortsatt kontakt med personalen härifrån?)
 
Finns det en planering för dig?
Om ja, tycker du att den är okej?

Hur känner du inför att flytta härifrån? 
 
Oro? Lättnad ?För vad i sådant fall?

Övrigt?
Är det något annat du vill säga eller lägga till?

Är det något du undrar över vad gäller studien?

Bilaga 5. Intervjugudie - före detta boende 

Introduktion; den här intervjun kommer att användas i en brukarstudie som görs av Ersta Sköndal 
högskola och finansieras av Socialstyrelsen. Studien ska vara klar senast i slutet av år 2008 och kommer 
att publiceras i en rapport. Med intervjuerna med er så vill vi få en inblick i hur ni som har bott på Ersta-
backen upplevt er vistelse här. Dina svar kommer att behandlas helt anonymt och vi kommer att skriva 
på ett sätt så att det inte ska gå att förstå vem som sagt vad. Jag kommer inte heller prata med personalen 
på Erstabacken och vad som kommit fram vid intervjuerna. Du kan när som helst avbryta intervjun eller 
välja att hoppa över frågor du inte vill svara på. Skulle du vilja dela upp intervjun på två omgångar så går 
det också bra. 

(Info om bandinspelning etc). 

Har du några övriga frågor innan vi börjar intervjun?

1.Kan du berätta lite om hur du hade det tiden innan du kom till Erstabacken
Hälsa, Boende, Missbruk, Försörjning och arbete. 
 
2. Kan du berätta litet om dina tidigare kontakter med…
a.Sjukvården
b.Socialtjänst
c. Frivilligorganisationer 

Vad fick du, vad saknade du, hur blev du bemött?

3.Kan du berätta lite om hur det kom sig att du fick komma till Erstabacken?
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4.Vem hjälpte dig dit?

5.Visste du eller hade du hört något om Erstabacken innan du kom dit?

6.Ville du komma dit – eller fanns det någon annan hjälp du hellre ville ha?

7. Vilken hjälp behövde du tycker du själv?

8. Om du inte hade kommit till Erstabacken. Var hade du hamnat då?

9. Vilken betydelse hade det fått tror du?

Om vård och omsorg på Erstabacken

10. Hur skulle du vilja beskriva Erstabacken?

11. Vad är Erstabacken? Är det som en sjukhusavdelning, ett behandlingshem – eller vad är det? 

12. När du kom till Erstabacken vilken typ av hjälp trodde du att du skulle få? 

13. Vilken hjälp fick du sedan?
(medicinsk hjälp, socialt stöd, etc), kontakter med läkarvård, socialtjänst

14. Är det någon typ av stöd eller hjälp som du sakande eller önskat att du kunde få?

15. Är det någon typ av hjälp eller stöd du fick som du inte är nöjd med? 
Om ja, hur skulle det ha kunnat göras bättre tänker du?

16. Om du skulle jämföra Erstabacken med andra ställen där du tidigare har fått medicinsk 
vård eller behandling – finns det några skillnader? Positivt, negativt?
Om ja, hur kommer det sig att det att det finns skillnader mellan Erstabacken och andra ställen tror 
du?

16. Om du inte kommit till Erstabacken vid den här tidpunkten. Vad hade hänt med dig 
då?

17. Om du tänker på hur personalen var finns det skillnader mot de andra ställen du varit på? 
Om ja, varför skiljer sig personalen här mot annan personal du mött tycker du?

Droger och alkohol under tiden på Erstabacken 

18. Känner du till vilka regler Erstabacken har för droger och alkohol?
Hur ser de reglerna ut?
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Vad tycker du om de reglerna? Bra – dåligt?

19. Har tiden på Erstabacken påverkat ditt missbruk på något vis?
Drack du mindre när du var där än innan?
Varför i sådant fall?

20. Fick du aktiv hjälp med ditt missbruk under tiden du varit här? 
Om ja, vilken hjälp har du fått? Fick du tillräckligt med hjälp?
Om nej, skulle du önskat att du fått hjälp med ditt missbruk?

Aktiviteter och socialt umgänge

21. Kan du beskriva hur dagarna såg ut på Erstabacken? 
Delttog du i aktiviteter, umgicks med personalen, andra boende, mest på stan…?

22. Hade du någon i din närhet som stöttade dig under din tid på Erstabacken? Vem/vilka, 
anhöriga, släkt
Hälsade någon i din släkt eller bekantskapskrets hälsat på dig under vistelsen?
Är det någon som du återfick kontakten med under tiden du varit här? 
Om ja, hur kommer det sig tror du?

Efter utskrivning

23. Hur kom det sig att du blev utskriven från Erstabacken?

24. Fanns det en planering för dig under den tid du befann dig på Erstabacken?
Dvs. visste du vart du skulle bo sedan, hur dina läkarkontakter skulle se ut, och vilken 
hjälp du skulle få av socialtjänsten

25. Hur kändes det att flytta därifrån? 

26. Har du idag någon kontakt med personalen på Erstabacken?
Om nej, varför inte?
Om ja hur ofta och vad gör ni då

27. Tycker du att Erstabacken har hjälpt dig på något vis?
Hur i sådant fall?

28. Har vistelsen på Erstabacken inneburit några negativa konsekvenser för dig?
Om ja, hur då?
29. Finns det något som kan göras bättre på Erstabacken?
Om ja, vad i sådant fall?

30. Hur ser ditt liv ut idag?
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Skiljer det sig från den tid du hade på Erstabacken?

Missbruk, hälsa, boende

31. Hur fungerar din kontakt med sjukvård och socialtjänst nu? Ser den annorlunda ut nu efter din 
vistelse på Erstabacken?

32. Om du inte hade kommit till Erstabacken. Var hade du varit idag?

Framtiden

33. Hur tror du att ditt liv kommer att te sig framöver? Boende, Hälsa Etc

Övrigt?

34. Är det något annat du vill säga eller lägga till?
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