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”Det är bara vi som har kunskapen” 
 

I en undanskymd lokal i södra Stockholm är arbetet i full gång. Två föreningar 

samsas om utrymmet i lokalen som skulle kunna vara vilken arbetsplats som helst. 

Skillnaden är att de som arbetar här är före detta hemlösa eller före detta 

missbrukare. Reportern Johanna Sjöqvist följer några aktiva i föreningarna under 

drygt två veckor. 

 

Måndagen den 16 april. Omringad av köttproducerande fabriker står en anonym dörr vidöppen 

i det grå betongklädda Slakthusområdet i södra Stockholm. Ingen skylt ovanför dörren till 

Livdjursgatan 5A skvallrar om vad som kan dölja sig där inne.  

Innanför dörren möts jag av ett sorl med röster. Ett tiotal människor verkar upptagna 

med sina sysslor. En del stannar upp, tar sig tid att hälsa på mig innan de fortsätter samtalen 

med varandra. Ett stort halvmåneformat fönster längs lokalens ena vägg gör den klarblå 

himlen påtaglig även inomhus. Två skrivbord med datorer samsas med ett träbord och en 

väggfast hörnsoffa om platsen i lokalen. De vita väggarna täcks av tidningsartiklar. 

– Slå dig ner. Vill du ha kaffe? jag kan sätta på, säger någon och kilar in i pentryt 

bredvid. 

– Det skulle du ha gjort för länge sedan, ropar en annan på skoj från skrivbordet. 

Den lilla lokalen delas av Stockholms Brukarförening och Föreningen Stockholms hemlösa. 

 

Hela tiden i opposition 
– Vi måste ha ett möte, kungör Christina Paulsrud.  

Hon är vice ordförande för Brukarföreningen där hon har arbetat ideellt i ett år sedan 

hon tog sig ur ett 25-årigt missbruk. 

Tredje gången jag svarar ja på frågan om jag vill ha kaffe kommer en kvinna med en 

rykande kopp svart kaffe. 

– Det finns tyvärr ingen mjölk. 

Till slut har alla fått kaffe och den sista att slå sig ned runt fikabordet är Rolf Nilsson, 

ordförande för Föreningen Stockholms hemlösa. Jag flyttar min väska så att han ska få bättre 

plats bredvid mig. 

– Tror du att jag ska sno något? frågar han och skrattar högt. 

– Nej, inte alls, stammar jag, och känner mig dum för att mitt beteende tydligen kunde 

misstolkas. 
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– Är det okej att vi röker? frågar någon. 

Jag nickar och sneglar upp mot A4-pappret på väggen där någon har ritat en cigarett 

med ett kryss över. Texten ”rökning förbjuden” står skrivet med blå penna. 

Några dagar senare kommer skylten att vara borta och jag får veta att den satt kvar 

sedan en astmatiker jobbade i lokalen. 

I dag handlar mötet om medlemmar som vill ha hjälp att byta från sin beroendeklinik 

till en annan. De tycker inte att de behandlas bra på sin nuvarande klinik. Därefter pratar 

mötesdeltagarna om en patient som har fått sin metadonbehandling (substitutionsbehandling 

för heroinister) indragen.   

Att en medlems behandling blir indragen är Brukarföreningen van vid. Föreningen 

driver ärenden som rör behandling av missbrukare åt sina medlemmar. Hela tiden är de i 

opposition mot dem som i vanliga fall bestämmer över missbrukare. 

 

Har studerat socialtjänsten inifrån 
När mötet är slut tar Rolf Nilsson plats framför datorn. 

 – Träffa 20 singlar på nätet med samma intressen som du själv, läser han högt från en 

webbsida och drar handen genom sitt bruna hår.  

– Var har de varit i hela mitt liv? hojtar han till killen vid skrivbordet mittemot och 

kastar huvudet bakåt och skrattar högt. 

Så fort han skrattar träder hans långa smilgropar i kinderna fram. Den skarpa tonen i de 

debattartiklar han skriver känns fjärran från hans anspråkslösa, vänliga sätt. 

Men så får han något allvarligt i blicken. Han tar fram några av sina artiklar. Om 

hierarkin i samhället. Om varför ingen bryr sig. Om varför han tycker att systemet håller 

hemlösheten vid liv.  

– Varför läggs inte pengarna på att ge hemlösa en bostad och att ge dem stöd i 

bostaden? Rolf ler inte längre utan skakar på huvudet. 

Han säger att han inte förstår hur det kan löna sig att vräka folk som sedan kostar 

samhället massor med pengar som hemlösa. Eller varför härbärgen byggs och inte bostäder 

för dem som inte har tak över huvudet. 

– De som jobbar på frivilligorganisationer skulle väl istället kunna arbeta med att ge 

stöd i hemmet till folk som har det svårt, orden rinner ur honom.  

Rolf tycker att människor som har egna erfarenheter av ett problem vet bäst hur det ska 

lösas.  
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– Det är bara vi som har kunskapen. Det är vi som kan hjälpa, säger han allvarsamt och 

tillägger att han själv har studerat socialtjänsten inifrån i 35 år. 

 

* 

 

Vill ge hemlösa en röst 
Torsdagen den 3 maj. Rolf ska hålla en föreläsning om hemlöshet för den socialdemokratiska 

föreningen på Södertörns högskola i Flemingsberg. Vi träffas innan för att prata lite över en 

fika i skolans cafeteria.  

Medan Rolf dricker en chai latte berättar han om sin uppväxt som ett 

”institutionsbarn”. Hans föräldrar bedömdes inte kunna ta hand om honom och han 

placerades på skolhem. I dag är Rolf 48 år. Han har missbrukat i 30 år och under 20 av åren 

var han hemlös.  

För fyra år sedan slutade han knarka. Då hade han träffat en kvinna som såg honom 

som ingen annan gjort.  

– Hon såg det som en process att sluta knarka och under den perioden misslyckas man 

några gånger, säger han och fixerar mina ögon med blicken.  

Det var i oktober 2002 som tanken om en förening för hemlösa föddes hos Rolf och 

några av hans vänner som också var hemlösa. En månad senare gjorde de slag i saken. 

Genom föreningen vill han ge hemlösa en röst.  

– När vi startade tror jag att många tänkte att vi bara var ytterligare en förening som alla 

andra. Många föreningar vill inte kritisera socialtjänstförvaltningen eftersom föreningarna får 

sina bidrag därifrån. Bit inte den hand som föder dig. Vi fick ett besök av en 

kommunalpolitiker som kom ner till föreningen och sa att vi inte skulle gå så hårt åt 

dåvarande socialborgarrådet Margareta Olofsson. Då ringde jag upp Expressen och de skrev 

en artikel om det, säger Rolf och ler. 

Sedan dess har föreningen inte fått några klagomål på grund av sin kritik mot politiker. 

 

Nytt synsätt för politiska ungdomar 
En stund senare står Rolf i en lektionssal och föreläser. Han ritar upp ett schema på tavlan 

med de instanser som ger hjälp till hemlösa; staten, kommunen, landstinget och 

frivilligorganisationer. 

– Men inga av dessa har några lägenheter. Så vad ska de hjälpa hemlösa med? frågar 

Rolf medan han vankar av och an vid tavlan framför den lilla publiken. 
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– De enda som har bostäder som kan leda till permanenta bostäder för hemlösa är 

bostadsförmedlingen, fortsätter han.  

Enligt Socialstyrelsen fanns det 17 800 hemlösa i Sverige år 2005.  

– Om de verkligen vill hjälpa hemlösa, ta då fram 17 800 lägenheter och ge 

människorna stöd i hemmet, säger han. 

De unga, politiskt intresserade, åskådarna lyssnar och säger efter föreläsningen att de 

fått ett nytt synsätt på hemlöshet. Men Rolf Nilsson gör klart att han inte har mycket till 

övers för politiker. Liksom Brukarföreningen är Föreningen Stockholms hemlösa 

partipolitiskt obunden. Rolf har tidigare klargjort att det inte finns något parti som han 

tycker är värd hans röst.  

 

* 

Svårt att planera 
Tisdagen den 17 april. Det är en vanlig dag i lokalen på Livdjursgatan 5A. På en stol vid bordet 

sitter en smal man med röd näsa. Påsarna under ögonen skvallrar om dygn utan sömn. Han 

vill byta ur sitt heroinberoende mot metadon.  

– Jag måste prata med socialsekreteraren den här veckan, men än är det bara måndag så 

det är lugnt, säger han mest till sig själv. 

 – Det är väl ändå tisdag, rättar Christina Paulsrud.  

– Tisdag? mannen tittar upp och höjer på ögonbrynen. Men vart tog måndagen vägen 

då? frågar han förvånat. 

 – Ja, säger han och småskrattar, det är inte lätt att planera i den här branschen. 

 – Det är det jag säger, det är svårt att hålla tider till möten för att få behandling när man 

knarkar. Det försvinner dagar när man mår skit, säger Christina till mig. 

 Hon har tagit ner en pärm från bokhyllan och bläddrar efter ett papper hon söker. Hon 

jobbar samtidigt som hon lyssnar på mannen som berättar för oss att han haft metadon 

förut, men att han blev ofrivilligt utskriven från behandlingen 2004 för att han inte kunde 

lämna prover. 

 – Prova själv att kissa i ett rum med speglar när du vet att folk glor på dig. Det är 

förnedringen, säger han och skakar på huvudet.  

Efter att ha avslutat sitt kaffe reser mannen sig upp och går ut i eftermiddagssolen. 

Ingen frågar vart han ska ta vägen, om han har någonstans att ta vägen.  
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Ilska över påtänd man 
Plötsligt är stämningen i lokalen spänd. En man i svarta byxor och välstruken skjorta som 

tidigare har suttit upptagen i telefon en längre stund sitter nu och sover på en stol mitt i 

rummet. 

 – Det går inte att väcka honom, han blir så arg. Vad ska vi göra? säger en kvinna i 40-

års åldern och plockar upp några sedlar från golvet som mannen tappat.  

– Du måste gå ut härifrån. Hör du vad jag säger, vakna och gå ut härifrån, säger 

Christina som just kommit in i rummet igen.  

Mannen reagerar inte. 

– När killarna kommer tillbaks får de ta ut honom, fortsätter hon till den andra kvinnan. 

Utan förvarning reser sig mannen upp, vinglar in i pentryt som i ett töcken, kommer ut 

igen med en disktrasa i högsta hugg och börjar torka slumpmässigt valda delar av bordet. 

Mitt i en rörelse stannar han upp. Tar sockerströaren från mitten av bordet och börjar 

hämningslöst hälla socker i munnen. 

– Men sluta, vad gör du? Det är socker. 

Kvinnan ser bekymrad ut och börjar plocka ihop mannens tillhörigheter. 

– Vad håller du på med, ut härifrån! skriker en man som kommit in i lokalen. Han 

måste ju ha varit på toa och tänt på, muttrar han. 

– Skrik inte, säger mannen i skjortan grumligt och sätter sig på kanten av soffan.  

Strax glider han ned på golvet, ligger där och dreglar lite.  

Nu står fyra personer vid honom. Höga och arga röster spottar ut fraser som: 

– Han måste ut härifrån. Det är inte okej. Vi blir av med tillståndet. Respektlöst! 

En man baxar upp honom, skriker, kastar ut mannens väska genom dörren. Tre man 

föser sedan ut honom genom dörren, kommer in och låser den igen. 

Christina Paulsrud förklarar senare att det är okej att komma påverkad till föreningen 

för att be om hjälp. Annars skulle inte lika många komma eftersom en heroinist inte orkar ta 

sig ut de dagar de inte är påtända. Men det är inte tillåtet att tända på i lokalen. 

– Tänk om han hade tagit en överdos och dött härinne, vad skulle vi ha gjort då? Så 

himla respektlöst, säger hon upprört. 

 

 

* 
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Hjälp av erfarna personer 
Torsdagen den 26 april. Luften är kylig, vårvädret har stagnerat. Men i föreningarnas lokal har 

någon gjort vårfint med en grön- och vitrandig duk på bordet och en vas med nyutslagna 

björkkvistar. Förmiddagen är lugn, de flesta är på möten. En svart hund vankar av och an. 

Ägarinnan är inlagd på avgiftning så Rolf har hand om den under tiden. Personalen turas om 

när någon behöver hjälp med sådana här saker, berättar Christina. Förra gången kvinnan var 

inne på avgiftning hade Christina hand om hunden.  

Dörren står öppen till det lilla kontoret innanför lokalens huvudrum. Där inne träffar 

jag Berne Stålenkrantz, ordförande för Sveriges Brukarföreningar. Han sitter nedsjunken i en 

fåtölj med den bärbara datorn på ett lågt bord framför sig, vid sidan av de två skrivbord som 

precis får plats i rummet. Han har stylat blont hår, trendiga mörkblå jeans, halvt uppknäppt 

rutig skjorta med ett träkulehalsband skymtande på bröstet och blankpolerade svarta skor. 

Det är inte svårt att föreställa sig Berne som reklam- och modefotograf innan han fastnade i 

ett missbruk. Det var han som startade Sveriges Brukarföreningar. 

 – Brukarföreningen och Föreningen Stockholms hemlösa är nästan de enda riktiga 

brukarorganisationerna i Sverige, slår Berne fast.  

Berne säger att han har upplevt svårighet att få hjälp från samhället. 

– Jag ville tidigt ha metadon, men jag var inte tillräckligt nedgången för att få det. Fem 

år senare var jag det och då fick jag hjälp. 

Precis som Rolf Nilsson talar Berne om vikten av att människor ska få hjälp av andra 

som vet vad problemet handlar om.  

– Vari ligger värdet att fråga folk som inte har missbrukat om missbruk? Då kan vi lika 

gärna gå och fråga Slakteriförbundet vad de tycker också, säger Berne. 

 

* 

 

En förberedelse för döden 
Måndagen den 30 april. Jag möter Anders Jonassen i en lokal i centrala Stockholm. Egentligen 

heter Anders något annat, men det är så han vill kallas. Han är klädd i beige skjorta och grå 

filtkavaj, är slank och ser yngre ut än sina drygt 60 år.   

Anders berättar att han i sju år levde som hemlös i Stockholm, staden där han vuxit 

upp, tagit universitetsexamen, etablerat sig och haft en lägenhet. I dag bor han i en 

träningslägenhet, som är ett steg på vägen mot en försökslägenhet på vilken han så 
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småningom kan få förstahandskontrakt, om allt går som det ska. Han tycker att han har det 

ganska bra, men önskar att han varit utan många av erfarenheterna på vägen dit. 

– Jag är inte längre rädd för döden. Jag känner mig som om jag redan har dött, det kan 

inte bli mycket värre än som jag har haft det. Jag har förberett mig för döden, en 

förberedelse jag skulle ha velat spara tills jag var 90 år, säger han med den ljusblå blicken fäst 

i fjärran. 

– Tyvärr har jag fått en desillusionerad bild av människor. Jag skulle önska att jag kunde 

vara mer tillitsfull, gladare och mera okonstlad, fortsätter han sakta.   

Som ung, uppvuxen i vad han beskriver som en småborgerlig miljö med stabila 

föräldrar, var han fast besluten att han skulle arbeta som informatör. Efter en examen inom 

området och en del andra universitetsstudier visade det sig att informationsjobb var svårt att 

få. Istället arbetade han som kontorist. Han berättar att han vid femtio års ålder, tillsammans 

med flera andra på arbetsplatsen, blev av med jobbet på grund av arbetsbrist. På den tiden 

bodde hans två barn hos sin mamma berättar han vidare. Själv levde han ensam i sin 

lägenhet. 

– Jag tänkte nog bara att det löser sig. Jag var ju van att hela tiden ha jobb. Men jag hade 

inte betalat a-kassa för jag trodde aldrig att jag skulle bli arbetslös, säger han och skakar på 

huvudet. 

 

”Man måste vara duktig” 
Anders hämtar en till kopp kaffe och slår sig ner i soffan igen. Att han blev av med 

lägenheten och blev hemlös beskriver han som en kombination av känslo- och ekonomiska 

svårigheter, kombinerat med handlingsförlamning och viss brist på sociala nätverk. Han 

säger sig aldrig ha haft något missbruk eller direkta psykiska besvär. Men han beskriver sig 

som en skör och känslosam person. 

– När man hamnar i en svår sits behöver man vara i väldigt god form och relativt 

handlingskraftig för att klara sig. Man måste vara duktig. Jag var inte tillräckligt duktig, suckar 

Anders.  

Han tystnar en stund. Lägger det ena benet över det andra och knäpper händerna i 

knäet. 

Sedan beskriver han hur han många kvällar inte visste var han skulle ta vägen när 

köpcentrum stängde. Att han vissa nätter sov på nattbussen. Ofta kunde han sova hos någon 

kompis, men den osäkra tillvaron tärde och han kände att han nötte på sina vänner. 
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– Hur är det där ordspråket? Fisk och gäster börjar lukta på fjärde dagen, säger Anders 

och ler svagt och dricker ur sin tredje kopp kaffe. 

I dag lever han ett ordnat liv med en kvinna som han har träffat på internet. Kvinnan 

vet inte riktigt hur Anders liv sett ut och själv vill han blicka framåt. 

– Jag vill helst slippa prata om allt, det är väldigt ångestladdat för mig att tänka tillbaka, 

säger han sorgset och försjunker i sina egna tankar några minuter. 

Men sedan berättar han att det tog flera år innan han svalde stoltheten och gick till 

socialen för att be om hjälp. Men när han väl gjorde det beskriver han en lång väntan på att 

få hjälp. 

– Det verkar svårt att få hjälp när man är på väg utför, först när man är riktigt långt nere 

kan man få hjälp. Som kund i välfärds-Sverige kan jag säga att intresset av kontroller verkade 

viktigare än att hjälpa mig, säger han. 

– Det är bättre att ge medel till personer som har egna erfarenheter av problemet så att 

de kan hjälpa, än att några funktionärer ska göra karriär på utslagna, anser Anders.  

Om han skulle leva om sitt liv tror han inte att han skulle ta hjälp av socialen, säger han.  

– Men jag skulle nog inte orka leva om mitt liv, tillägger han och fäster återigen blicken i 

fjärran. 
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Bostadslös men inte hemlös 

– Visst är det inte så sjabbigt som många tror? säger Christina Paulsrud när vi går 

över den vårregniga campingen som sedan sex år tillbaka är hennes hem.  

I två år har hon stått i kö för en så kallad försökslägenhet.  

 

Christina Paulsrud visar vägen till änden av Rösjöns camping. Hennes tjocka röda hår vajar 

fram och tillbaka och täcker hennes rygg ner till svanken.   

Det blöta gräset kippar under skorna när vi passerar de gemensamma serviceområdena 

med toaletter, duschar, tvättstuga och kök. Hennes husvagn ligger en bit bort och hon 

berättar senare att om hon bara ska kissa så orkar hon inte gå ända hit, utan använder en 

hink i förtältet.  

Christina stannar upp utanför sin husvagn och visar stolt upp påskliljorna och 

krokusarna som hon har planterat utanför det bruna förtältet. Hon tycker själv att hon har 

valt den bästa och mest avskilda platsen för sin husvagn, i en skogsdunge med höga granar 

på baksidan. Den beige-bruna husvagnen från -87 har hennes lillasyster betalat. 

 

Jordgubbar, metadon och cigaretter 
– Förtältet är mitt förråd så där behöver du inte titta så noga för det är lite stökigt, säger 

Christina och böjer sig ner för att öppna dragkedjan till tältet så att vi kan kliva in. 

Husvagnen däremot har hon städat inför mitt besök. Och hon har tänt rökelse för att 

dölja röklukten som trots allt ligger som en svag antydan i luften. 

– Egentligen borde jag måla taket vitt, det är alldeles gult från all rök, men det blir ju 

aldrig av, säger hon och sveper med handen mot det låga taket. 

Till vänster inne i husvagnen finns ett litet bord med soffor. Men det är i den breda 

sängen till höger som Christina tillbringar merparten av sin tid. På bänken vid fotändan finns 

den lilla teven som för det mesta står på. Bredvid, på den lilla köksbänken, står två kartonger 

med färska jordgubbar. Hon skojar om att jordgubbarna tillsammans med metadonet och 

cigaretterna utgör hennes nuvarande beroende. 

 

Bytte amfetaminkaos mot heroin 
Christina berättar att hon har varit missbrukare i 25 år. Hon pratar fortfarande om sig själv 

som narkoman, trots att det var två år sedan hon bytte ut heroinet mot metadon (en 

behandling mot heroinberoende). De första 15 åren missbrukade hon amfetamin. 
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– Bara amfetamin. Jag var en riktig fundamentalist. Jag tyckte att allt annat förstörde 

amfetamineffekterna, säger hon. 

 Hon tycker att hon hade kul under de åren, beskriver hur hon var ute på äventyr och 

gjorde saker hela tiden. Men till sist orkade hon inte med kaoset. Då vägde hon hälften så 

mycket som hon gör i dag, och hon berättar att det blev många förlorade lägenheter under 

de här åren. För att bli av med kaoset bytte hon till heroin, som hon sedan missbrukade i tio 

år. 

I dag är hon 48 år och arbetar som vice ordförande och kamratstödjare på Stockholms 

Brukarförening. Där stödjer hon andra som går på metadonbehandlingar och som har 

svårare att sluta knarka än vad hon själv har haft.  

 

Fel plats vid fel tillfälle 
Christina slår sig ner i soffan vid det lilla bordet och medan hon dricker en kaffe latte 

berättar hon att hon är uppvuxen i Bagarmossen med sin mamma, pappa och sina fem år 

yngre tvillingsystrar. I tonåren flyttade familjen till Rinkeby och där började Christina röka 

cannabis. Som ung på sjuttiotalet var det inget ovanligt att experimentera med lite droger, 

menar Christina. Strax efter flytten skiljde sig hennes föräldrar. I 20-års åldern började hon 

med amfetamin.  

– Fel plats vid fel tillfälle, säger hon.  

En killkompis introducerade henne 

– I början arbetade jag som mentalskötare samtidigt som jag gick på amfetamin. 

Men sedan slutade Christina arbeta. Hon berättar att hon finansierade sitt missbruk 

mestadels genom bedrägerier. 

– Om du skriver din namnteckning där så kan jag skriva en identisk under, säger hon 

allvarligt och pekar på mitt block. 

För snart två och ett halvt år sedan tog förhållandet med hennes dåvarande pojkvän slut 

och Christina bodde ensam kvar i husvagnen där de tidigare bott tillsammans. Hon hade inte 

längre möjlighet att använda så mycket heroin som hon behövde för att hålla igång. Under 

några månader hade hon bara råd med heroin de första dagarna i månaden och hon 

beskriver hur hon resten av tiden låg i husvagnen med akut abstinens och mådde 

fruktansvärt dåligt.  

Det var då hon fick behandling med metadon. På grund av metadonet har Christina till 

sin besvikelse gått upp mycket i vikt och väger nu närmare 90 kilo.  

– Men jag är inte längre lika fåfäng som tidigare, det är tur, tilläger hon.  
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Hela tiden på väg 
Luften är sval i husvagnen och det drar lite från golvet. Trots det låter Christina dörren stå 

öppen mot den kyliga vårdagen och tar istället på sig en vinröd stickad kofta eftersom hon 

säger att hon sover så gott när det är kallt.  

 – Det blir samma luft i husvagnen som utomhus, inte den där elementtorra luften som 

det blir i lägenheter, säger hon.   

 Innan Christina flyttade till Rösjöns camping har hon bott på alla möjligt tänkbara vis 

och varit hemlös i perioder. Hon berättar att hon haft första- och andrahandskontrakt på 

lägenheter. Att hon har bott på kompisars soffor. Hur hon under tre månader bodde på 

Vilan, kommunens härbärge för kvinnor. Tillsammans med sin före detta pojkvän, som hon 

under ett år även var gift med, bodde hon ett tag i en bil, hos kompisar och i perioder tältade 

de. Till sist, innan de flyttade till husvagnen, var de inneboende hos hans mamma.  

– När man går på amfetamin är man hela tiden på väg på något sätt. Det är svårt att 

förklara, men man rotar sig ingenstans. 

Nu står hon alltså sedan två år tillbaks i kö för att få en försökslägenhet. För att få ställa 

sig i kön måste hon ha varit drogfri i minst sex månader. På sikt är det tänkt att hon ska få 

förstahandskontrakt på lägenheten.  

Men Christina känner sig inte hemlös nu. 

 – Jag kallar mig inte hemlös, jag kallar mig bostadslös. 

 

Levde med mäns villkor 
På sin fritid tillbringar Christina mycket tid ensam. Hon förklarar att många av de andra 

helårsboende på campingen är alkoholister och eftersom Christina inte dricker så har hon 

inte mycket gemensamt med dem.  

Hon berättar att hon inte hade någon kontakt med sin familj under flera år. Hon hörde 

inte av sig och de visste inte var hon fanns. I dag träffar hon sina systrar och sin mamma 

någon gång i månaden men sin pappa mer sällan. 

Tidigare missbrukarvänner har hon suddat ut kontakten med. 

– Det hade inte gått att ha dem kvar. Det hade varit för lätt att halka dit igen, säger hon 

med sin vanliga, självklara ton utan sorgsenhet i rösten.   

Undantaget är hennes före detta man som hon hör av ibland och som nu är ett av 

hennes supportärenden på jobbet. 
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Christina berättar att hon genom Brukarföreningen har träffat kvinnor som vill starta 

nätverk för missbrukarkvinnor. Men hon känner inte att hon har något gemensamt med 

dem. Hon menar att hon levt mer med mäns villkor som missbrukare genom stölder och 

bedrägerier än som andra missbrukande kvinnor som ofta prostituerar sig för att kunna 

försörja sig med knark.  

Christina har druckit upp sin latte och känner sig lite trött. Det är dags för lite 

eftermiddagsvila och vi skiljs åt för dagen. 

 

* 

 

Snabbare behandling genom studie 
Några dagar senare besöker jag henne på Stockholms Brukarförening. Hela tiden är det 

något som behöver göras på föreningen och telefonen ringer stup i ett. Under en kort paus i 

arbetet berättar Christina att det var förra året som hon kom i kontakt med 

Brukarföreningen och att hon arbetar ideellt och har socialbidrag. Genom föreningen driver 

hon bland annat ärenden för dem som vill få metadonbehandling, för dem som behöver 

högre doser metadon, eller andra ärenden som medlemmar inte orkar driva själva.  

Christina själv fick vara med i en forskningsstudie när hon började behandlingen med 

metadon. Hon berättar att hon fick metadon snabbare än normalt, på bara fem veckor var 

hon igång. Många hon känner har fått vänta upp till ett år. 

– Jag och 100 till hade tur, säger hon. 

De som får metadonbehandling men som inte ingår i studien hotas också med att bli 

utskrivna från behandlingen om de får ett återfall. 

– Det är väl konstigt. Du blir ordinerad behandling för att du har en sjukdom, sedan 

skrivs du ut för att du fortfarande har samma sjukdom, säger Christina och skakar på 

huvudet. 

Patienterna i försöksstudien kunde däremot inte bli utskrivna mot sin vilja, berättar hon. 

Det är hon glad för. Själv har hon haft två återfall, men på två år tycker hon inte att det är så 

illa. 

 

Ville inte längre vara kriminell 
Att sluta knarka var inget Christina verkligen ville. Hon tycker att hon hade mått lika bra 

som hon gör nu om hon haft tillgång till knark hela tiden. Det var bara när hon tände av 

som hon mådde dåligt.  
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– Jag ville sluta leva knarklivet, och sluta vara kriminell, säger hon. 

Christina berättar att hon två gånger har blivit dömd för bedrägerier och att hon totalt 

har suttit två månader på anstalt och 18 månader i häkte. Hennes val stod mellan att vara 

kriminell och prostituerad, menar hon. 

Under en snabb lunchpaus en annan dag på Brukarföreningen berättar hon om sitt val 

att inte skaffa barn. 

 – Rent egoistiskt så hade det varit kul att ha barn nu, ungar är mysiga. Men antingen 

hade jag haft barn nu och då hade de haft en dålig uppväxt, eller så har jag inte barn. Det är 

det jag har att välja på.  

 Christina tänker inte så mycket på vad hon kunde ha haft om hon inte missbrukat. 

Hennes framtidsplan är förhoppningen om en anställning med lönebidrag på föreningen.  

 – Jag spelar med de kort jag har, säger Christina. 
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Mer pengar till hemlösa 
 

Regeringen satsar mer pengar för att minska hemlösheten. Men Rolf Nilsson, 

ordförande för Föreningen Stockholms hemlösa, är kritisk. Han menar att pengarna 

mestadels går till fel saker. 

 

Under 2007 och 2008 har summan för att göra något åt hemlösheten höjts till 66 miljoner 

kronor, det vill säga 33 miljoner kronor per år. Under perioden 2002-2006 satsades 10 

miljoner kronor per år.  

Men Rolf Nilsson, ordförande för Föreningen Stockholms hemlösa, menar att pengarna 

mestadels går till organisationer som inte kan ge hemlösa fasta bostäder. Han anser att staten 

delar ut pengar till frivilligorganisationer, landsting och kommun men att ingen av dessa kan 

ordna fasta hem till hemlösa. Rolf Nilsson menar att det bara är bostadsförmedlingen som 

har lägenheter och på så sätt möjlighet att ge hemlösa ett boende. 

 

Hoppas på fler lägenheter 
För hemlösa finns härbärgen och olika typer av akuta boendelösningar. I en träningslägenhet 

kan en tidigare hemlös bo i flera år med boendestöd, men normalt kan den boende inte få 

förstahandskontrakt på en sådan lägenhet Den boendeform som kan leda till ett fast boende 

är en försökslägenhet där den före detta hemlösa också får boendestöd, om än lite mindre än 

i en träningslägenhet. Den boende övertar kontraktet efter ett till två år om allt går som det 

ska. Både för tränings- och försökslägenheter är det kommunen som står på kontraktet.  

Stockholm stad vill nu skapa fler tränings- och försökslägenheter. Men resultaten av den 

nya borgerliga majoritetens arbete i Stockholm har inte visat sig ännu. 

Enligt Jan-Olov Tilling, sektionschef på Enheten för hemlösas boendesektion i 

Stockholm stad, finns det 1 500 lägenheter i Stockholm som används som tränings- och 

försökslägenheter. Han säger att det totalt finns 200 000 hyresrätter i Stockholm, varav 

ungefär 50 procent tillhör allmännyttan. Jan-Olov Tilling anser då inte att 1 500 tränings- 

och försökslägenheter är ett litet antal. Men han hoppas ändå på fler. 

– Vi är ju i princip alltid intresserade av så många lägenheter som möjligt, säger han. 

Rolf Nilsson tycker att kraven för att få en försökslägenhet är för högt ställda. 

” Som ett villkor för att hemlösa ska få ställa sig i kö för att få tillgång till stadens 

tränings- och försökslägenheter krävs det en dokumenterad drogfrihet på sex månader.  
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Vi menar att dessa krav är direkt förkastliga och kontraproduktiva. Istället anser vi att en 

bostad är ett villkor för att kunna bli drogfri.” skriver han på föreningens hemsida. 

 

Bostadspolitiskt eller socialpolitiskt problem 
Samtidigt som Stockholm stad säger att den vill skapa fler lägenheter till hemlösa så menar 

den att hemlöshet inte bara är ett bostadspolitiskt problem. Social- och 

Arbetsmarknadsroteln skriver i ett förvaltningsuppdrag i december 2006:   

” För det första förs diskussionen fortfarande alltför ofta som om hemlöshet vore ett i 

huvudsak bostadspolitiskt, närmast kvantitativt problem, som skulle kunna byggas bort…” 

”Social- och Arbetsmarknadsrotelns uppfattning är dock att hemlöshet i grund och botten 

handlar om helt andra problem där missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet och socialt 

utanförskap spelar en dominerande roll.”  

Rolf Nilsson är av en annan uppfattning:  

” Bara i Stockholm står det närmare 200 000 människor i kö för en hyresrätt och vi har 

ca 5 000 hemlösa, men våra politiker anser inte att det är ett bostadspolitiskt problem. Vad är 

då problemet för alla dessa människor? Vi kan inte skylla på att människor inte klarar av att 

bo i de billiga bostäder som inte finns att tillgå eller byggs”, skriver Rolf Nilsson på 

föreningens hemsida. 

Men Henrik Kjellberg, politiskt sakkunnig för Maria Larsson, äldre- och 

folkhälsominister, håller inte med om att det är så enkelt: 

– Hemlöshetsproblematiken är komplex och varje situation och individ kräver 

ändamålsenliga insatser från olika aktörer, säger han. 
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Arbetsrapport  

 
Ämnesval 
Mitt projektarbete handlar om hemlöshet. Hemlösheten har ökat de senaste åren i Sverige, 

och jag ville fördjupa mig i samt lära mig mer om dess komplexitet.  

Även om mina artiklar ibland diskuterar hemlöshet generellt så belyses hemlösheten i 

Stockholm mer eftersom det är från den staden de personer som har delat sina erfarenheter 

med mig, har fått sina erfarenheter ifrån. 

 

Syfte och tänkt publicering 
Syftet med arbetet är att belysa hemlöshet från en vinkel där människor som har erfarenhet 

av hemlöshet kommer till tals. Att inte göra det ur den infallsvinkel vi är vana vid, det vill 

säga politikernas eller frivilligorganisationernas. Människor med egna erfarenheter av 

hemlöshet har ibland andra idéer om hur hemlöshetsproblemet bör lösas än vad regeringen, 

och de frivilligorganisationer som arbetar med hemlösa, har.  

Syftet är också att visa att hemlöshet inte enbart innebär att sova på gatan, i 

trappuppgångar eller på härbärgen, utan lika ofta att sova hos kompisar eller familj. Eller i en 

husvagn. Att inte ha tillgång till ett eget ”vanligt” boende helt enkelt.  

Jag tänker mig att artiklarna skulle kunna publiceras i t ex. Tidningen VI, DN (t ex. i 

DN: s söndags bilaga) eller i tidningen Situation Stockholm. 

 

Kort sammanfattning av research 
Jag har gjort research genom att läsa rapporter, förvaltningsuppdrag och en bok, samt genom 

att läsa hemsidor och artiklar som rör ämnet hemlöshet. Den mesta delen av min research 

har trots allt bestått av intervjuer och av att vistas på föreningarna som jag beskriver i mitt 

projekt. Genom att ha alla sinnen öppna och att prata med människor har jag letts till olika 

intressanta människor med vilka jag har pratat och ställt mycket frågor. 

 

Vinkling, form och gestaltning 
Vinkeln att lägga fokus på före detta hemlösas och missbrukares egna erfarenheter valde jag 

tidigt, efter att ha förstått hur olika synsättet är hos dem och hos beslutsfattare och 

frivilligorganisationer. De sistnämndas synsätt är det som oftast syns i medier.  

Självklart finns det ämnen som inte har tagits upp som skulle kunnat ha tagits upp. 

Artiklarna kunde ha fokuserat på människor som var hemlösa i dagsläget. Jag ville istället 
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berätta om de som har tagit sig tillbaka från utslagenhet, reflekterat över sin situation och 

inte vill acceptera att någon annan bestämmer över dem.  

Även om långt ifrån alla hemlösa är missbrukare så är det en betydande del av dem som 

är det. Att missbruksfrågan dyker upp i både reportaget och personporträttet är därför 

naturligt. 

 

 Etiska problem 
Ett etiskt problem i reportaget kan vara när personer som visserligen vet att jag varit i 

lokalen i egenskap av journaliststuderande som skriver mitt c-projekt, inte direkt har 

intervjuats och inte har frågat om deras kommentarer eller handlande kommer att ingå i 

mina texter. I de fall en sådan person finns med i reportagetexten har personen inte 

namngivits. Inte heller har några personliga drag beskrivits så att personen skulle kunna vara 

identifierbar. 

En person i reportaget ville vara anonym. Lösningen på det blev att han fick ett fingerat 

namn. Det var han nöjd med och ville då att jag skulle berätta hans historia.  

 

Citatkontroll 
Alla personer som uttalat sig i artiklarna har läst igenom sina citat och bekräftat att de känner 

sig korrekt citerade, den enda som inte har återkommit till mig är Rolf Nilsson. Projektets 

sista vecka svarade han varken på mail eller i telefon. Han hade tidigare lovat att kontrollera 

sina citat. Något jag alltså inte vet om han gjort eller ej eftersom jag inte kunnat nå honom.  

 
Källförteckning: 
Källförteckningen innehåller källor som inte framgår av artiklarna. 
 
Skriftliga källor: 

* Mellan ilska och hopp – om hemlöshet, droger och kvinnor. Författare: Anette Rosengren. 

Carlssons bokförlag. 2003. 

* Social- och arbetsmarknadsrotelns Förvaltningsuppdrag i pdf format, december 2006 

* Hemlöshet i Sverige 2005 Omfattning och karaktär, Rapport från Socialstyrelsen med 

nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär i Sverige. Publicerad 

www.socialstyrelsen.se  

* Lokala hemlöshetsprojekt 2002 – 2005 – resultat, slutsatser och bedömningar. Rapport 

från Socialstyrelsen. Publicerad www.socialstyrelsen.se 2006. 

* Mediearkivet. Artiklar med ämnesorden ”hemlöshet” eller ”hemlösa” under perioden  
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2007-01-01 till 2007-05-15 

 
Webbplatser: 

* www.stockholm.se: För invånare/Socialtjänst/Stöd till vissa grupper/Hemlösa/Boenden 

& Enheten för hemlösa 

* www.situationstockholm.se 

* www.stadsmissionen.se 

* www.brukarforeningen.se 

* www.stockholmshemlosa.se: Egna hem eller dyr fattigvård &. /Om föreningen/Droger 

* www.kristdemokraterna.se: Pressmeddelanden/Strategi mot hemlösheten 

 
Telefonintervjuer: 

* Bosse Levenfors, Enheten för hemlösa, Stockholm 

* Inga Nilsson, Enheten för hemlösa, Stockholm 

* Madeleine Rossi, Enheten för hemlösa, Stockholm 

* Martin Björklund, handläggare åt Christina Paulsrud på vuxengruppen 

 
Intervjufrågor via e-post: 

* Johan Stuart, biträdande borgarrådssekreterare Social- och Arbetsmarknadsroteln 

 

Dessutom intervjuer/samtal: med besökare och personal på Brukarföreningen Stockholm 

och Föreningen Stockholms hemlösa 
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