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Abstract  
 
The intention of this essay was to describe and analyse the participant�s experience in a work 
project based on a holistic model. The main purpose of the project was to integrate homeless 
people back into society. My main questions were:  
 
1. What meaning did the project have in the participant�s life?  
2. Which opinions did the participants have concerning the goals of the project?  
3. Were there any progress towards the goal of integration?  
 
The study was based on a qualitative method using interviews with the participants in the 
project. As a theoretical perspective and central concept I used �Social Exclusion�, 
�Homelessness�, �Holism� and the theories of Norbert Elias and Howard S Becker.  
 
The results of this essay show that the specific program has been of importance to its 
participant�s lives although some gave it more credit than others. The most important finding 
was the positive indirect effects that the participants received from the work project. For 
example two participants stated that the project made it easier for them to control their 
addiction problems. Another important finding was that the project had positive effects on the 
unemployment of the participants. 
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Förord 

Jag vill tacka alla som varit delaktiga och hjälpt mig att göra denna uppsats möjlig. Jag vill 

rikta ett stort tack till deltagarna i Stadsmissionens målargrupp som ställt upp på att bli 

intervjuade. Ett varmt tack till Johannes Jörgensen som är projektledare på Stadsmissionen 

och som hjälpt mig med information och uppmuntrat mig till detta arbete. Min handledare 

Anna Angelin förtjänar ett särskilt tack för sin vägledning och inspiration. Ett sista tack till 

Fredrika som passat vår dotter Ella och visat stort tålamod. 

 

Martin Björklund, Sommaren 2006 
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1 Inledning 
 

1.1 Problemformulering 

     Social exklusion eller social utestängning är relativt nya begrepp som kommit att allt mer 

ersätta det traditionella fattigdomsbegreppet. Bland de arbetslösa finns det grupper som står 

särskilt långt från arbetsmarknaden. De lever i olika grad av social exkludering, vilket betyder 

att de inte har tillgång till många av samhällets sektorer. En av dessa grupper är de �hemlösa�. 

     EU:s medlemsländer samarbetar sedan år 2000 för att förebygga fattigdom och social 

utestängning. I Sverige var den ekonomiska tillväxten stor under 2004 medan 

arbetsmarknadens utveckling var svag för tredje året i rad då antalet sysselsatta sjönk och 

arbetslösheten ökade. Under 2005 planade denna kurva ut men den nya trenden kvarstår. 

Trots en växande ekonomi så förblir arbetslösheten stor (Socialdepartementet, 2005).  

     Under min praktiktermin på en stadsdelsförvaltning i Malmö bistod jag en man i kontakten 

med Stadsmissionen och hans möjlighet till en eventuell praktikplats. Förutsättningarna såg 

inte särskilt ljusa ut. Det fanns ett långvarigt missbruk, en lång tids arbetslöshet och svag 

motivation. Jag fick möjlighet att följa hans process på avstånd under två månader och kunde 

konstatera att han tycktes allt mer motiverad. Detta fick mig att intressera mig för projektet 

och ledde slutligen fram till mitt val av uppsatsämne.   

      Malmös kyrkliga stadsmission driver tillsammans med bl.a Islamic Center i Malmö, ett 

partnerskapsprojekt med namnet: �Projektet Holistiskt arbete � En väg för utestängda grupper 

till utbildning, praktik och arbete�. Projektets syfte är att utveckla ett holistiskt arbete som 

utgår från människans egna organisationer. Inom ramen för detta erbjuder Stadsmissionen ett 

antal olika praktikplatser som i första hand riktar sig till hemlösa. En av dessa går under 

namnet �Projekt målning�.  

     Deltagarna i denna grupp ska ges både praktiska och teoretiska kunskaper om målnings- 

arbete. För närvarande utförs det praktiska arbetet i första hand i Stadsmissionens egna lokaler 

och består av både inomhus och utomhusmålning. Målet för praktiken är att deltagarna ska 

kunna utvecklas i sin egen takt samtidigt som hon/han får testa sin egen förmåga och lära sig 

nya färdigheter. Under projektets gång kan relationer byggas upp med övriga deltagare och 

handledare. En viktig del av projektet är att deltagarna redan har en relation med 

Stadsmissionen och därmed vistas i en bekant miljö. I det långa perspektivet är målsättningen 

att gruppen på sikt ska få externa uppdrag. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa och analysera deltagarnas upplevelser av �Projekt målning� 

på Malmös kyrkliga stadsmission. Mitt huvudsakliga fokus ligger på vilken betydelse 

projektet har för deltagarna. Uppsatsen syftar även till att analysera projektet i termer av 

social exklusion. Frågorna som ställs är följande:       

 

• Vilken betydelse har projektet i deltagarnas liv? 

• Vilken uppfattning har deltagarna om projektets mål? 

• Finns det någon �inkluderande� process och i så fall hur yttrar den sig hos deltagarna? 

 

1.3 Perspektivval och avgränsningar. 

I detta arbete har jag valt att studera deltagarnas relation till ett projekt som syftar till att 

integrera utestängda grupper i samhället. Jag har huvudsakligen använt mig av strukturella 

begrepp och förklaringsmodeller. Under arbetets gång har jag avstått från att undersöka 

deltagarnas förhållande till Stadsmissionens kristna värdegrund och vilken roll religion och 

andlighet fyller i deltagarnas liv, eftersom det är ett för stort ämne att avhandla i denna 

uppsats.  

 

1.4  Centrala begrepp 

Under denna rubrik kommer jag att kortfattat redogöra för denna uppsats centrala begrepp. I 

det senare kapitlet �Teoretisk referensram� kommer dessa att definieras utförligare. De 

begrepp som jag använt mig av i uppsatsen är holistisk modell, hemlöshet, social exklusion, 

etablerade och outsiders samt stämpling för att tolka mitt empiriska material. Ordet holism 

kan definieras som en teori som hävdar att helheten är mer än summan av delarna. I denna 

uppsats kan ordet lättast översättas med helhetssyn. I detta arbete kommer jag att redogöra för 

den holistiska modell som projektet vilar på.  

     Jag har använt mig av socialstyrelsens definition av begreppet hemlöshet. En hemlös är i 

korthet en person som saknar någon form av bostad eller inte löst sin bostadssituation tre 

månader innan utskrivning från kriminalvårdsanstalt, institution inom socialtjänst, SIS eller 

sjukvård. 

     Social exklusion är ett utvidgat fattigdomsbegrepp som inkluderar de sociala aspekterna 

som livskvalitet, dignitet och grad av självständighet. Det erbjuder ett bredare perspektiv för 
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att kunna förklara multidimensionella svårigheter. Social exklusion har en mängd olika 

tillämpningar som jag återkommer till i teorikapitlet. 

     Etablerade och outsiders är två begrepp som är hämtade från Norbert Elias teori med 

samma namn. Teorin beskriver hur den etablerade gruppen i samhället bibehåller sin 

maktposition över grupper av outsiders. Outsiders kan liknas vid minoritetsgrupper som 

tenderar att stigmatiseras av etablerade grupper. De etablerade grupperna har en högre 

maktställning som bygger på en större kapacitet till samanhållning och förmåga att hantera 

den sociala kontrollens mekanismer Outsiders förklaras som en grupp vars maktinflytande är 

mindre än den etablerade gruppens (Elias Norbert, 1999). 

     I stämplingsteorin tolkas inte avvikelse som egenskaper hos individer eller grupper utan 

som ett samspel mellan avvikare och icke-avvikare. Stämplingsteorin handlar om att försöka 

förstå varför en viss människa förses med en avvikande etikett eller stämpel (Giddens, 2003). 

      

1.5 Metod och intervjuer  

I min undersökning har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod för att undersöka 

deltagarnas upplevelser och syn på �projekt målning� och sin egen situation. Intervjuerna har 

jag valt att spela in på band för att kunna återge dem ordagrant. Alla intervjuerna har spelats 

in i ett samlingsrum på Stadsmissionen och har kunnat utföras i lugn och ro utan avbrott. De 

har varit mellan 20-30 minuter långa och har avbrutits när respondenterna upplevt att de 

besvarat mina frågor. 

     Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer där jag haft en intervjuguide som 

utgångspunkt (se bilaga 1). Intervjuguiden har bestått av ett antal teman som jag har berört 

under samtalet i den ordning som samtalet har utvecklat sig.  Respondenterna har annars fått 

samtala relativt fritt vilket har skapat avslappnade möten. Tanken med detta har varit att låta 

intervjun få karaktären av ett samtal och undvika förhörsliknande former som annars lätt 

skulle kunna uppstå med en mer styrd intervju. Detta har gjort att jag lyckats genomföra fyra 

intervjuer med deltagarnas subjektiva upplevelser av sin situation, beskrivna med deras egna 

ord. Detta är någonting som Steinar Kvale (1997) resonerar kring och beskriver med följande 

citat: �Frånvaron av i förväg bestämda regler skapar rika möjligheter för intervjuaren att 

utveckla sin kunskap, insikt och intuition (Kvale 1997, s 82). 

    Jag har försökt att förhålla mig till materialet utifrån ett induktivt förhållningssätt. Detta 

innebär att jag har närmat mig forskningsproblemet utan några färdiga hypoteser. Avsikten 

har varit att få så stor helhetsförståelse som möjligt för respondenternas situation. Jag har valt 

att inte ställa några frågor angående respondenternas missbruks eller hemlöshetssituation. Min 
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tanke med detta har varit att arbetet i första hand ska handla om deltagarnas relation till 

projektet. Jag ville också undvika att ställa ledande frågor och på så vis kunna få 

tillförlitligare svar. Det visade sig emellertid att samtliga deltagare valde att själva lyfta fram 

dessa ämnen för att de ansågs relevanta för att basvara de frågor jag ställde.  

 

1.6 Urval 

Det projekt jag valt att undersöka bestod vid intervjutillfället av fyra deltagare. Samtliga 

ställde upp på att intervjuas. En av deltagarna (David) kunde bara tänka sig att bli intervjuad 

om han slapp att göra intervjun ensam. Jag tog då beslutet att göra en dubbelintervju och 

därmed göra avkall på min ursprungliga plan att intervjua fyra personer enskilt. Jag gjorde 

bedömningen att det var viktigare att få med alla fyra deltagarna i projektet  

 

1.7 Källkritik 

Teoriavsnittet �Ett holistiskt perspektiv på hemlöshet och social exklusion� är baserat på 

endast en källa. Orsaken till detta är att det finns väldigt lite skrivet om det holistiska 

arbetssättet. Artikeln är publicerad av �Forum for Holistic Integration� (FOHOIN) vilket är ett 

transnationellt utbytesprojekt mellan ett tiotal ideella organisationer från flera europeiska 

medlemsländer. Stadsmissionen är en av organisationens medlemmar. Artikeln förespråkar 

starkt att ideella organisationer ska spela en central roll i arbetet med hemlösa. Trots källans 

något partiska tonläge bedömer jag den som värdefull då den innehåller de teoretiska 

modellerna som det holistiska arbetssättet vilar på.              

     Ett problem som rör intervjuerna är det faktum att jag tvingades utföra en intervju med två 

deltagare samtidigt. Det försämrade eventuellt kvaliteten en aning och påverkar därmed 

undersökningens validitet. Den ena intervjupersonen (Ceasar) dominerade detta samtal och 

jag fick vid några tillfällen avbryta honom för att (David) skulle kunna komma till tals. Jag 

upplevde det också som om de inte riktigt vågade öppna sig när den andra parten var 

närvarande i rummet. Min bedömning är trots allt att deras intervjuer kan betraktas som 

värdefulla p.g.a. att de svarade uppriktigt på frågorna. I denna dubbelintervju lämnade 

deltagarna vissa uppgifter efter att bandspelaren stängts av. Jag antecknade dessa och lät de 

ingå i empiriavsnittet då jag bedömde det som sades som värdefull information. Detta framgår 

tydligt i empirin.  

     En av deltagarna träffade jag under min praktik, vilket jag tidigare nämnt i bakgrunds- 

avsnittet. Jag hjälpte honom i kontakten med Stadsmissionen när han skulle påbörja projektet. 
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Jag informerade därför för säkerhets skull samtliga respondenter om att jag nu varken hade 

med socialtjänsten eller andra myndigheter att göra. 

      Bilaga 2 består av ett informationsblad från Stadsmissionen med namnet 

�Praktikmöjligheter i partnerskapets egna organisationer� eftersom den inte finns tillgänglig 

på Internet.  Där presenteras Stadsmissionens olika typer av praktikplatser. 

 

1.8 Etiska överväganden 

Ett etiskt problem som jag tvingats hitta en lösning på är det faktum att det är svårt att skydda 

deltagarnas identitet. Det beror på att verksamheten är helt tillgänglig för besökare, och att det 

bara finns en stadsmission i Malmö, med en målargrupp. Det är med andra ord inte någon 

svårighet för den som verkligen vill, att ta reda på personernas identitet.  Jag har försökt möta 

detta problem på följande vis: För det första har allt deltagande i undersökningen byggt på 

frivillighet. Samtliga deltagare informerades innan intervjun om att det skulle kunna vara 

möjligt att ta reda på deras identitet. Alla deltagare gav sitt godkännande och försäkrade att 

jag fick använda allt intervjumaterial efter eget tycke. För det andra utformade jag min 

intervjuguide så att frågorna enbart relaterades till projektet. Därför ställdes inga privata 

frågor angående personernas bakgrund. I de fall respondenterna själva valde att berätta om 

privata ämnen har jag valt att bara ta med det som har varit relevant för uppsatsen.  Slutligen 

har jag använt fingerade namn samt ändrat namn på platser och orter i respondenternas 

berättelser för att göra all identifiering svårare.  

 

1.9 Fortsatt framställning 

Den fortsatta framställningen kommer att inledas med en teoretisk referensram som ligger till 

underlag för min analys av det insamlade empiriska materialet. I detta kapitel redovisar jag 

definitioner av centrala begrepp och teorier. Empirikapitlet inleds med en presentation av 

projektet som följs av en analys av intervjuerna med projektets deltagare. Avslutningsvis,  

under rubriken slutdiskussion sammanfattar och resonerar jag kring resultatet av 

undersökningen.   
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Hemlöshet 

     Stadsmissionen utger sig för att vara de hemlösas organisation. Begreppet hemlöshet har 

dock inte någon enhetlig definition och förekommer således i många olika former. Enligt 

professorn Margaretha Järvinen är begreppet i hög grad en kulturellt och historiskt varierande 

social konstruktion. Jämförbara data, som utgår från samma eller likartade definitioner av 

begreppet hemlöshet finns inte (Järvinen 1992). 

     År 1999 gjorde Socialstyrelsen en kartläggning av hemlösa där man förutom uteliggare 

och boende på härbärgen, räknade in personer som var inskrivna på kriminalvårdsanstalt eller 

institution inom socialtjänsten, Statens institutionsstyrelse eller sjukvården, om denne 

planerades skrivas ut inom tre månader efter mätveckan och inte hade någon bostad ordnad 

(Borgny & Qvarlander 2000).  

     Det centrala i Socialstyrelsens definition blev alltså att en hemlös är någon som löst 

bostadsfrågan på mycket kort sikt eller inte alls. Det rör sig om en situation där man inte kan 

ha sina tillhörigheter på en bestämd plats och har svårt att knyta några stadigvarande sociala 

relationer. Nedan följer den fullständiga definitionen i socialstyrelsens kartläggning från 1999 

(a.a.). vilket också är den definitionen som jag kommer att använda mig av i detta arbete.: 

 

• Som hemlös räknas i denna undersökning person som saknar egen eller förhyrd bostad 

och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende 

samt är hänvisade till tillfälliga boende alternativ eller är uteliggare. 

• Person som är inskriven på kriminalvårdsanstalt eller institution inom socialtjänst, SIS 

eller sjukvård räknas om han/hon planeras skrivas ut inom tre månader efter 

mätveckan men ännu inte har någon bostad ordnad. 

• Som hemlös räknas också person som tillfälligt bor hos bekanta, om han/hon p.g.a. 

bostadslöshet varit i kontakt med den uppgiftslämnande myndigheten/organisationen 

under mätveckan.  
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2.2 Social exklusion  

I partnerskapsprojektet �Holistiskt arbete � En väg för utestängda grupper till praktik och 

arbete� återkommer begreppet social utestängning eller social exklusion som är en mer 

internationell benämning  ett flertal gånger.  

     Enligt professorerna Hans Swärd och Anna Meeuwisse används begreppet flitigt i EU-

sammanhang. Det lanserades i Frankrike i slutet av 1960-talet i syfte att uppmärksamma 

grupper som inte omfattades av samhällets skyddsnät, t.ex. ensamstående föräldrar, fysiskt 

funktionshindrade, drogmissbrukare och kriminella. I samband med den stora ekonomiska 

strukturomvandlingen under 1970 och 1980-talet fick uttrycket en mer allmän spridning 

(Meeuwisse & Swärd, 2002). 

      Doktor A. S Bhalla och professor Frédéric Lapayre menar också att termen social 

exklusion har spridits snabbt i Europa de senaste decennierna. Termen har på många sätt 

ersatt �poverty� i officiell EU terminologi (Bhalla & Lapeyre, 1999).  

     Forskaren Monica Berry menar att fattigdomsbegreppet under senare år har blivit kritiserat 

för att alltför mycket fokusera på inkomst och konsumtion. Det tar inte fasta på de sociala 

aspekterna som livskvalitet, dignitet och grad av självständighet. Hon hävdar att social 

exklusion erbjuder ett bredare perspektiv för att kunna förklara multidimensionella 

svårigheter (Barry, 1998). 

  Att begreppet påverkas av ideologiska strömningar framgår av följande citat: �The history of 

poverty and social exclusion has been a chequered one, with concepts constantly being 

redifined and previsited as the pendulum swings between right and left ideologies and 

between individual and collective responsibilities.� (Barry, 1998, s 1).  

     Begreppet används med andra ord i en mängd olika sammanhang. De flesta definitioner av 

social exklusion utgår dock från följande antaganden: Att det existerar processer där individer 

eller grupper helt eller delvis exkluderas från deltagande i samhället och att det finns en 

oförmåga att effektivt delta i det ekonomiska, sociala, politiska och kulturella livet, samt att 

konsekvensen av detta är att det kan leda till alienation och distans från det övriga samhället  

(a.a.). 

     De växande sociala problemen under 1980 talet drabbade människor som tidigare varit 

integrerade i samhället. Osäkerhet drabbade människor på arbetsmarknaden som tidigare haft 

säkra arbeten och goda sociala nätverk. Den europeiska synen på social exklusion är att denna 

är en konsekvens av ekonomisk omstrukturering som är orsakad av ökad konkurrens på en 

framväxande global marknad. Den Europeiska kommissionen definierar termen som �The 

denial or non realisation of social rights.� De betonar också varje medborgares rätt till en viss 
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nivå av levnadsstandard och att få ta del av de sociala institutionerna som t.ex. utbildning, 

hälsovård och bostadsmarknad (a.a.).       

     Nedan följer ett antal olika sätt att beskriva begreppet enligt lektorn Paul Littlerwood och 

sociologiprofessorn Sebastian Herkommer: Social exklusion kan dels ses som ett 

multidimensionellt område där individer och grupper kan exkluderas från många 

samhällssektorer. Dessa kan delas in i: 
 

• Exkludering från arbetsmarknaden vilket visar sig genom långtidsarbetslöshet utan 

utsikter att få ett nytt arbete.  

 

• Ekonomisk exklusion eller fattigdom  

 

• Kulturell exklusion i vilken dominanta värderings och beteendemönster har en 

exkluderande effekt på den som uttrycker de avvikande mönstret.  
 

• Exkludering genom isolation vilket manifesteras av en minskad möjlighet till social 

kontakt och sociala relationer  

 

• Spatial exklusion yttrar sig i att tvingas bo i speciella bostadsområden eller regioner.  

 

• Institutionell exklusion visar sig genom en minskad kontakt till privata och allmänna 

institutioner (Littlewood & Herkommer 1999). 
 

     Social exklusion kan också betraktas som en process där det från individens synvinkel 

handlar om att först förlora sitt arbete för att sedan inte kunna hitta något nytt. I nästa skede 

har personen inte tillgång till de skyddande och stödjande institutioner som t.ex. familj eller 

vänner. I det tredje skedet förödmjukas individen av procedurer relaterade till 

välfärdsprogram. Slutligen kan individen drabbas av apati, alkoholism, drogberoende etc. 

Utöver detta finns en parallell process av självexkludering som är en följd av känslor av 

förtvivlan och att inte vara till någon nytta. Efter en lång tids arbetslöshet och oförmåga till att 

få ett nytt arbete blir den arbetslöse inte sällan �oanställningsbar�. Yrkesfärdigheterna går 

förlorade eller blir föråldrade och gör att personen inte har kompetens nog för en anställning 

om inte personen genomgår någon form av utbildning. De långtidsarbetslösa och speciellt 

ungdomar kan sluta i kriminalitet. Alienation och förlust av dignitet blir konsekvensen (a.a.). 
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     Social inkludering kan grovt definieras som ett försök att återanpassa eller att öka 

delaktigheten hos marginaliserade grupper i samhället. I den Europeiska debatten så är den 

dominerande uppfattningen att social inkludering handlar om rätten till avlönat arbete. Att 

inkludering kan betyda mer för människor än enbart detta, glöms ofta bort (Barry, 1998).        

     Monica Barry menar att både social exklusion och inklusion tenderar att vara politiskt 

attraktiva då de drar uppmärksamheten bort från möjligheten till radikala förändringar. �social 

inklusion� som fenomen normaliserar och legitimerar de rådande strukturer och attityder som 

finns i samhället (a.a.). 

 

2.3 Ett holistiskt perspektiv på hemlöshet och social exklusion 

Nedanstående uppgifter är hämtade från Forumet för holistisk integrations (FOHOIN) artikel 

�Homeless practice and planing in Europé� Det finns lite forskning inom detta område och 

detta är den enda källa jag hittat som på ett utförligt vis beskriver den holistiska modellen. 

      Utgångspunkten är att samhällets insatser är otillräckliga. Hemlösheten betraktas som ett 

symtom på ett välfärdssamhälle i kris då samhällets institutioner inte klarar av att möta de 

multikomplexa svårigheter som de hemlösa har. Hemlösheten beskrivs i första hand som ett 

problem som har strukturella orsaker (Forum for holistic integration, 2006). 

 
Homeless are living example on how powerless a modern welfare society might be in relation to 

exclusion. Trying to help homless being integrated reveals many hindrances against integration, 

which might be general for many other vulnerable groups, but seems extremely clear, when it 

comes to the homless person (Forum for holistic integration, 2006, s6).  
 

Enligt artikeln så är det svenska systemet kring de hemlösa en �koordinationsmodell�. Denna 

modell är baserad på den enkla principen att om de olika delarna i ett system inte fungerar så 

utvecklar systemet nya modeller för samarbete mellan delarna. Enligt artikeln så är insatserna 

och kommunikationen mellan institutionerna otillräckliga (a.a).  

 
An essential reason for why this model is insufficient is that social workers have neither the 

necessary competence nor quick and flexible acess to the many parts outside their own resort 

area. Many speak well of the koordination model in countries with large, extensive welfare 

systems as for example Denmark and Sweden. But in practice the results are rather poor (Forum 

for holistic integration, 2006, s6).  
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Den lösning som presenteras är att placera den hemlöse och de hemlösas institutioner (tex 

Stadsmissionen) i centrum. I nedanstående figur visas den hemlöse i ett normalt fungerande 

system med de förmåner och resurser som är tillgängliga för den vanlige medborgaren. 

(Figur: 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För den hemlöse fungerar inte detta system. Personen är exkluderad från samhället och har 

ingen eller lite tillgång till bostad, arbete, familj, utbildning, kultur och fritidsaktiviteter.   
 

A normal system tries to be sepacious and take individual variation into consideration. Normal 

systems do provide certen acess; do have special, individual solutions, but only to some extent. 

The reality is that people come to homless institutions because they have not received the help 

they need from other places. The normal systems are for people with normal, simple difficulties   

(Forum for holistic integration, 2006, s3).  
 

Det normala systemet misslyckas möta de hemlösa för att deras problem är av en så 

komplicerad natur. Detta leder till misslyckanden för den hemlöse. Ofta lider den hemlöse av 

någon form av beroende, psykisk ohälsa, ekonomisk fattigdom, ensamhet och saknar tillgång 

till samhällets institutioner och service. Ett exempel på detta är att arbetsmarknaden föredrar 

andra människor som bättre möter deras krav, eller att bostadsmarknaden är till för de som är 

har möjlighet att betala sitt uppehälle. Sjukhusen kan inte heller möta de hemlösas multipla 

problembilder av långvariga sjukdomar, beroende och sociala problem (a.a.). 
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I den holistiska modellen ska den hemlöse istället för att röra sig ut till nya system som visas i 

figur: 1 så ska de få specialiserade och målorienterade lösningar på sina problem. Den 

hemlöses institution ska bidra med socialt stöd, rehabilitering och skyddade jobb, 

självhjälpsgrupper, kurser, medicinsk behandling etc:  

(Figur: 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet är att den hemlöse ska fungera och bli inkluderad i det normala livet. Vanligtvis är 

problemet för den hemlöse att inte kunna lösa sina komplexa problem under en begränsad 

tidsperiod. Bara ett fåtal lyckas med detta. Istället lever de i en ond cirkel som består av att 

flytta runt mellan sovplatser, sjukhus, fängelser, gatan och sociala institutioner. De 

�halvvägslösningar� som visas i figur 2, är steg framåt ur den hemlöses synvinkel, för att det 

bryter den onda cirkeln. Individen och institutionens arbete kan liknas vid ett pussel där de 

olika bitarna måste falla på plats (a.a.).     
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2.4 Etablerade och outsiders 

Den �hemlösa� tillvaron avviker naturligtvis från majoritetssamhället. En teori som gör 

anspråk på att förklara utestängandets mekanismer är den som Norbert Elias framför i sin bok 

�Etablerade och outsiders�. Denna teori försöker förklara ur ett övergripande makroperspektiv 

varför minoritetsgrupper tenderar att stigmatiseras av etablerade grupper. Outsiders förklaras 

som en grupp vars maktinflytande är mindre än den etablerade gruppen. Den etablerade 

gruppens maktställning bygger på en större kapacitet till samanhållning och förmåga att 

hantera den sociala kontrollens mekanismer. Skillnaden mellan de etablerade och outsiders 

skapas av den etablerade gruppens samanhållning. I praktiken sker detta genom att de 

etablerade undviker allt socialt umgänge med outsiders. Uteslutningen upprätthålls med social 

kontroll (Elias, 1999).        

     Den etablerade gruppen tenderar att tillskriva sig överlägsna egenskaper vilket motiverar 

uteslutningen av andra. Elias lyfter fram begreppet moralisk differentiering. Han menar med 

detta att inom varje grupp finns en moralisk hierarki där några uppträder mer moraliskt 

korrekt än andra, följer normer, lagar, regler och beter sig enligt kraven på rådande kultur och 

ordning. Denna moraliska differentiering spelar en viktig roll för att etablera och upprätthålla 

maktskillnader. Den etablerade gruppen tillskriver outsidergruppen de �dåliga� 

karaktärsdragen som denna grupps �värsta� del uppvisar. Däremot tenderar den etablerade 

gruppens självbild att utformas med hänvisning till dess mest exemplariska och välartade del.        

På detta sätt får en liten del av en grupp representera hela gruppen. För att delta i den 

etablerade gruppen och få del av dess överlägsenhet krävs underkastelse inför gruppens 

normer. Att umgås med outsidergruppen är ett hot mot individens ställning i den egna 

gruppen, då man kan utsättas för �kontaktsmitta�.  För personer i outsidergruppen formas 

deras självbild av att de tillhör en skambelagd utanförgrupp (a.a.). 

     Även om det finns många olika slags maktförhållanden och därmed olika slags 

stigmatiseringar av outsiders så finns det samtidigt ständigt återkommande teman. Det gäller 

t.ex. föreställningar om opålitlighet, att outsiders är odisciplinerade och laglösa. Det gäller 

också att de inte anses ha en genomtänkt plan för sitt liv, att de lever för stunden, att de är 

inriktade på omedelbar behovstillfredsställelse. Elias poäng är att de symptom på mänsklig 

underlägsenhet som en makthavande etablerad grupp tenderar att uppfatta hos en underordnad 

outsidergrupp är precis de beteenden och drag som skapas av själva utanförskapet och det 

förtryck samt den underordning som följer (a.a.).  
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2.5 Stämplingsteorin 

En annan intressant teori i detta sammanhang är stämplingsteorin. Enligt detta synsätt så 

tolkas inte avvikelse som egenskaper hos individer eller grupper, utan som ett samspel mellan 

avvikare och icke-avvikare. Stämplingsteorin handlar om att försöka förstå varför en viss 

människa förses med en avvikande etikett eller stämpel. De personer som står för lag och 

ordning, eller som har tillräckligt mycket makt för att föreskriva för andra vilken moral de ska 

följa, utgör också de viktigaste stämplingskällorna. De etiketter som sätts på olika kategorier 

av avvikelser är således ett uttryck för samhällets maktstruktur (Giddens, 2003). 

      Howard S Becker är en av de sociologer som studerat stämplingsteorin. Han ville visa hur 

avvikande identiteter producerats genom etikettering eller stämpling. Avvikande beteende är 

enligt Becker det beteende som människor väljer att stämpla som avvikande (a.a.). 

     Stämplingen påverkar inte bara hur andra uppfattar en viss individ utan individens 

självbild. Sociologen Lemert menade att avvikelse är en mycket vanlig företeelse och att de 

individer som ägnar sig åt avvikande beteende sällan upptäcks, vilket inte stämmer överens 

med vår vanliga uppfattning. Vissa avvikande handlingar som till exempel mindre 

trafikförseelser eller att olovligen använda arbetsgivarens kontorsmaterial för privatbruk blir 

sällan allmänt kända. Lemert kallade dessa fall av lagöverträdande för primär avvikelse. I de 

flesta fall förblir dessa handlingar marginella när det gäller personens självbild, det skapas en 

process där de avvikande handlingarna normaliseras. I vissa fall äger inte denna normalisering 

rum, utan personen stämplas som kriminell eller avvikande. Lemert använde beteckningen 

sekundär avvikelse för att beskriva de situationer där individen börjar acceptera stämplingen 

och uppfatta sig själva som avvikare. I dessa fall blir etiketten central för personens identitet 

och leder till en fortsättning och intensifiering av det avvikande beteendet (a.a.).  

 

3 Empiri 
 

3.1 Presentation av projektet och resultatet av undersökningen 

I detta avsnitt kommer jag att presentera resultatet från min undersökning. Jag kommer att 

ställa det empiriska materialet mot de teorier jag valt att använda. Inledningsvis redogör jag 

för partnerskapsprojektet �Projektet Holistiskt arbete � En väg för utestängda grupper till 

utbildning, praktik och arbete� där Stadsmissionen ingår. Under rubriken �projekt målning� 

följer en sammanfattning av praktikprojektet. 
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     I den senare delen av detta avsnitt presenterar jag mitt intervjumaterial. Jag inleder detta 

genom att ge en bild av intervjupersonerna. Intervjuerna redovisar jag under tre rubriker som 

sammanfattar mina intervjufrågor: Under rubriken �Projektets betydelse för deltagaren� 

återges deltagarnas berättelser om vilken roll projektet fyller i deras liv.  

     Rubriken �Deltagarnas tilltro till projektets mål� ska återspegla deltagarens känsla av 

förankring i projektet. Detta är uppdelat under två typer av frågor: Dels om deltagaren känner 

sig trygg med projektets varaktighet samt om de känner en tilltro till projektets idé.   

      Under den tredje rubriken �Deltagarnas tankar om framtiden� har respondenterna fått 

uttrycka sina tankar om framtiden. Jag har medvetet låtit den här frågan vara allmän och 

respondenterna har fått tolka den på sitt eget vis.  

 

3.2 �Projektet Holistiskt arbete � En väg för utestängda grupper till utbildning, praktik 

och arbete� 

�Projekt målning� är ett litet delprojekt i �Projektet Holistiskt arbete � En väg för utestängda 

grupper till utbildning, praktik och arbete� som är ett partnerskapsprojekt där Malmö kyrkliga 

stadsmission och andra aktörer ingår. Dessa tillhör offentliga sektorn, näringslivet och 

idéburna organisationer. Projektets syfte är att utveckla ett holistiskt arbete som utgår från 

människans egna organisationer. Förutom Stadsmissionen ingår Islamic Center, 

Arbetsförmedlingen, Kirsebergs församling, företaget Personal partner och Östra Grevie 

folkhögskola. Projektet riktar sig till socialt exkluderade grupper vilket specificeras i 

nedanstående citat: 

 
De målgrupper som projektet riktar sig till är människor med flykting och invandrarbakgrund som har 

en relation till Islamic Center i Malmö samt stadens hemlösa. Dessa båda grupper är mycket olika, 

men har en gemensam erfarenhet av diskriminering och utanförskap som hos många visar sig i det 

faktum att man har svårt att få tillgång till utbildning, praktik och arbete (Stadsmissionens 

projektbeskrivning, 2006, S1). 

 

Bakom projektet står ESF-rådet som är förvaltningsmyndigheten för Europeiska 

socialfondens program där Gemenskapsinitiativet Equal ingår. Equal syftar till att främja nya 

metoder för att motverka diskriminering och all slags ojämlikhet inom arbetslivet och 

arbetsmarknaden. Genom Equal satsar EU och Sverige resurser för att alla människors 

förmåga, kompetens och utvecklingsmöjlighet ska tas till vara oavsett kön, ålder, etnisk 

tillhörighet, sexuell läggning eller eventuella funktionshinder. Arbetssättet inom Equal är det 
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så kallade utvecklingspartnerskapet där tanken är att flera samverkanspartners- från t.ex. 

offentlig förvaltning, näringslivet eller enskilda organisationer ska gå samman och utveckla 

idéer, arbetssätt och metoder inom ramen för ett gemensamt tema inom Equalprogrammet. 

Det finns en mängd liknande projekt i EU (Svenska ESF-rådet, 2006). 

     Ett övergripande mål för det svenska Equal-programmet är ett arbetsliv utan 

diskriminering och ojämlikhet. Programmet beräknas i Sverige omfatta ca 1500 miljoner 

kronor, inklusive nationell medfinansiering (Socialdepartementet, 2005). 

 

3.3 �Projekt målning� 

�Projektet målning� ingår som ett bland flera andra projekt i partnerskapet och är det projekt 

som jag undersökt. I �Projekt målning� arbetade vid tiden för min undersökning, fyra 

deltagare. Arbetstiden är fem dagar i veckan mellan kl 12.00 och 16.00. Deltagarna erhåller 

ett bidrag på 700kr i månaden som även ska räcka till resekostnader. De får inte vara 

drogpåverkade under arbetstid men det finns ingen kontroll i form av urinprov eller annat  

(Bilaga 2).  

      Projektet syftar till att erbjuda en praktisk och teoretisk utbildning i målningsarbete. För 

närvarande utförs målningen i Stadsmissionens egna lokaler och består av både inomhus och 

utomhusmålning. Målet är att deltagarna ska kunna växa i sin egen takt samtidigt som 

hon/han får testa sin egen förmåga och lära sig nya färdigheter. Under projektets gång byggs 

också relationer upp med de övriga deltagarna och handledarna. En viktig del av projektet är 

att deltagaren redan har en relation med Stadsmissionen och därmed vistas i en bekant miljö. 

Målsättningen är att gruppen på sikt ska få externa uppdrag (a.a.). 

     Förutom en praktisk handledare har varje deltagare en handledare med övergripande 

ansvar, inte bara för den interna praktiken, utan också för att gemensamt med deltagaren 

planera inför tiden efter avslutad intern praktik (a.a.). 

     Utbildningen ska också kunna fungera som en merit om deltagarna vill söka eget arbete 

eller vidareutbildning. De praktiska momenten innehåller planering av arbete, inköp, målning, 

underlagsbehandling, demonstration av olika verktyg, lägga upp en budget och studiebesök. 

De Teoretiska momenten i projektet innehåller kunskaper om produktkännedom av färg, 

lösningsmedel, glasfiberväv, tapeter, spackel, underlag, verktyg men också ekonomi och 

kännedom om färgsättning etc. Under tiden för denna undersökning utfördes arbetet i 

stadsmissionens lokaler. Projektet slutliga vision är att deltagarna ska kunna bilda en �riktig� 

målargrupp (a.a.). 
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3.4 Respondenterna  

De fyra respondenterna är alla män i 40 till 50 årsåldern. De är väldigt olika varandra som 

personer men har det gemensamt att de saknat sysselsättning under flera år och att de lever 

med olika former av missbruk. Samtliga respondenter har blivit avidentifierade i texten för att 

försöka bevara deras anonymitet. För enkelhetens skull har jag döpt dem till Adam, Bertil, 

Ceasar och David.  I citaten från intervjuerna identifieras jag med ett M och respondenterna 

med förkortningar för sina fingerade alias; A, B, C och D.      

 

3.5 Projektets betydelse för deltagaren 

 I detta avsnitt har min avsikt varit att visa vilka funktioner projektet fyller i deltagarnas liv. 

Frågan är medvetet ställd så att deltagaren ska uppfatta den som allmän och fritt kunna 

associera kring ämnet. I vissa fall har detta inte gått utan att jag har fått konkretisera med ett 

exempel.  

     Adam är en flitig besökare på Stadsmissionen och att vistas i lokalerna har stor betydelse 

för honom. På frågan om vilken funktion projektet fyller i hans liv svarade han: 
 

A: Ja, jag kommer hemifrån till att börja med och jag träffar annat folk än jag gör där hemma. 

Jag sitter rätt mycket själv hemma. Det har varit stökigt innan eftersom det varit rätt mycket folk 

där tidigare men nu har jag tagit bort allt folk. Då blev det för tomt. Då behövde jag komma ut 

och träffa lite folk och då är det perfekt att komma hit. Här träffar man ju alla typer av 

människor.  

 

M: Är det framför allt socialt som det har betydelse? 

 

A; Ja det är att jag kommer ut och få träffa lite folk och inte behöva dra in en massa problem där 

hemma. Det blir mest gamla kamrater. Det är såna människor man har haft som knarkumgänge 

och så här. Det vill jag bort ifrån. Visserligen är det mycket knarkare och alkoholister här också 

men här kan jag välja och gå. Och inte börja sätta igång någon cirkus och det kan jag inte 

hemifrån liksom.  

 

M: Så det är en hjälp att hålla dig nykter kan man säga? 

 

A: Det kan man säga.  

 

M: Är det projektet som gör att det är lättare att hålla dig undan från drogerna eller var det så 

redan innan när du hängde här?  
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A: Nä inte arbetet det är egentligen bara att jag har någonting att göra istället för att bara sitta  

 
M: Vi pratade lite om gemenskap och det sociala. Tycker du att det är en viktig gemenskap som 

ni har i arbetsgruppen.  

 

A: Det är det nog säkert, men nu träffas vi inte så för vi springer på olika ställen i huset. Vi 

springer ju på varandra hela tiden. För min del jag trivs egentligen med att springa solo. Jag gör 

bäst arbete när jag inte behöver springa runt och kolla andra.  

 

Adam uppger att hans syfte med att delta i projektet är att få en rutin i vardagen. Han tycker 

det är viktigt att det finns tider och passa. Stadsmissionen som miljö är minst lika viktig som 

projektet för honom. Den har en viktig social funktion och hjälper honom att hålla sig borta 

från drogerna och bryta tristessen i sitt liv. 

     Bertil är också en vanlig gäst på stadsmissionen och på samma fråga, om projektet fyllde 

någon funktion för honom,  svarade han: 

 
B: Ja det gör det. Det här är inte mitt första projekt. Jag har gått in i alla av den anledning att 

socialen har krävt det. I alla projekten har det börjat med 90% för att socialen kräver det och 10% 

för att jag velat det själv. Det har nästan alltid vänt ganska snart. Tillslut har jag velat stanna kvar 

och arbeta utan lön. Det betyder jättemycket. Men även här har det känts mer meningsfullt efter 

hand. Det är ju lite speciellt här i och med att det är stadsmissionen. Det är en miljö som jag ändå 

hade besökt. På det sättet känns det inte som de andra projekten som jag har gjort. Så det är lite 

speciellt och man får tänka efter på ett annat sätt när man ska svara på frågor här. Här finns det 

en dubbel anledning till att det ska fungera och att man ska sköta sig. Hit kommer jag att gå efter 

projektet också. Det är lite speciellt. När jag går i ett projekt så efterhand så minskar min 

drogidentitet och den vanliga arbetande killens identitet ökar och det har det gjort här också. Inte 

i samma omfattning som på de andra ställena för här ställer de inte samma krav som i de andra 

projekten. Här är man alltid välkommen. Drogad eller inte drogad och man träffar sina 

drogkompisar här. Så det är en speciell situation.  

 

M: Så du känner att det hade varit bra med hårdare regler? 

 

B: Ja och det gäller rent generellt. När man drogar. Man behöver och man uppskattar. Det är en 

evig diskussion om tvång och frivillighet. Jag fungerar så att är jag i en slapp miljö med 

ansvarslöshet så har jag lätt att falla in i det själv och tvärt om.  

 

M: Så du påverkas mycket av miljön som du är i.? 
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B: Ja, Jag brukar säga att jag har ett slags behov av båda världarna. Jag brukar tröttna efter ett tag 

i vilken tillvaro jag än är. Så längtar jag efter det andra efter ett tag och det är väll en av de 

största anledningarna till att jag tillhör dom som alltid har varit välkommen i bägge världarna 

samtidigt som jag inte passar i någon av dom.  

 

Bertil har erfarenhet av liknande projekt och har klart för sig vilken funktion dessa spelar i 

hans liv. Han vet att det kan vara svårt till en början, men att han med tiden trivs med att 

arbeta. Precis som Adam uppger Bertil att Stadsmissionen fyller en viktig funktion för honom, 

även utanför projektets ramar. Han känner ett extra ansvar att �sköta� sig eftersom 

Stadsmissionen även har betydelse för honom på fritiden.  

     Precis som Adam hjälper arbetet honom att hålla sig borta från drogerna.  Bertil uppger att 

�drogidentiteten� minskar i samband med att han spenderar tid med att arbeta och att han 

utvecklar en �normal� identitet då.  Min tolkning av Bertil utsaga är att han pendlar mellan att 

identifiera sig som etablerad och outsider. Han befinner sig i process där hans självbild är 

under omprövning. De tidigare projekten han har deltagit i har avbrutits mot hans vilja. Han 

har inte klarat av att bibehålla de positiva effekterna på egen hand, vilket har haft som effekt 

att han har återfallit i missbruk och isolering. 

       Jag uppfattar det som att Bertil blir hjälpt av arbetets krav med tider och rutin. Det hjälper 

honom att avbryta en negativ spiral av exkludering.  På följande fråga utvecklar han vikten av 

att gradvis öka arbetstiden: 

     
M: Så du hade inte haft något emot att arbeta mer? Om dom hade krävt det? 

 

B: Den seriösa och ansvarstagande biten i mig hade gillat det. Men man får se helhetsbilden. 

Samtidigt tror jag att det räcker med det här. Det var tur att det inte var 40 timmar från början. 

Det har varit öppet från början. Vill jag utöka så kan jag göra det. Min handledare Lars jobbade 

halvtid själv. Han började halv ett så han ville att vi skulle göra det också. Men nu har han gått 

ner mer i tid och blivit pensionär. Men det ska inte vi göra. Vi har försökt att söka oss lite utåt 

och vi har fått trädgårdsarbete och några målerijobb, utanför huset och det tycker jag är kul.  

 

Bertil utvecklar sin syn på vilken social betydelse projektet fyller hos honom: 

 
M: Tycker du att det finns någon speciell gemenskap i arbetsgruppen som är viktig? Är de andra 

som är med i projektet viktiga för dig? 
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B: Både och, Då är vi tillbaka till att det är just här. De flesta av de andra killarna är sådana som 

jag träffar utanför. Nu har jag inte mycket umgänge över huvud taget. Det är speciellt två av dom 

som jag umgåtts med privat. Det blir lite speciellt. Det är stämning och eventuell 

sammanhållning i en sån här grupp är viktig. Jag är visserligen en ensamvarg som har jättestort 

behov av att ensamhet. Så jag åker gärna ut och gör jobb ensam. När jag väl är tillsammans och 

jobbar med andra så är det viktigt för mig att det är ömsesidig respekt och vänskap. 
 

För Bertil fyller inte Stadsmissionen någon större social roll eftersom han träffar samma 

människor utanför. Sammanhållningen i arbetsgruppen tycker han är viktig även fast han 

föredrar att arbeta ensam. 

     Med Ceasar hade jag följande dialog om vilken funktion projektet fyller i hans liv:  

 
M: vilken plats fyller det här projektet i era liv?, är det viktigt för er? 

 

C: Det heter ju född fattig projektet. Sen är det ju SENSA som är ett bildningsinstitut som har 

kontakt med kristdemokratiska Europa. Det är ingen hitt tycker jag men.. fyller för funktion ja 

det.. jag hoppas på en lägenhet igen, i och med att jag kan visa på att jag kan jobba eller vad fan 

som helst.. 

 

M: ja..  

  

C: Det är det jag hoppas på men annars fyller det ingen funktion.  

 

M: OK så du tycker inte att sysselsättningen har betydelse? 

 

C: Jag har mindre tid för mig skälv. Jag har fullt upp med annat  

 

M: Om du hade fått välja, hade du varit ledig då? 

 

C: Absolut    

 

M: Så du menar att du inte är här av egen fri vilja utan du gör det här för att socialen ska ge dig 

en lägenhet. 

 

C: Nej men jag är tvungen att visa upp att jag kan arbeta för att få en lägenhet. Och ändå trivs jag 

rätt bra det är inte de.. utan.. men jag går hällre ut med min hund nu på våren.. men man måste 

producera någonting. 
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Ceasar uppger att hans syfte med projektet är att på sikt få en lägenhet genom socialtjänsten. 

Genom att delta i projektet så kan han beviljas en egen lägenhet. Om han fick välja skulle han 

inte delta eftersom han fått mindre tid till sig själv. Samtidigt uppger Ceasar att han trivs i 

projektet.  Jag frågade Caesar om han tyckte projektet var viktigt ur en social synvinkel: 

 
C: Jag har inte haft ett sånt arbete på sjutton år liksom, nu är grabben över 18 så då kan man 

slippa betala underhåll. Skämt å sido. Jag är alltid uppe med hunden före klockan sju. 

 

M: Men det här med att ni träffar arbetskamrater. 

 

C: Det är ju rätt roligt i och för sig. Stadsmissionen är en social bit av någon verklighet men jag 

har aldrig varit här innan liksom. Och jag tror man inte kan förkovra sig på något socialtsätt 

genom att gå här. Snarare tvärt om. 

 

Ceasar tycker inte projektet eller Stadsmissionen fyller någon större social funktion i hans liv. 

Han har inte någon tidigare relation med Stadsmissionen och anser snarare att vistelsen i 

miljön är negativ ur en social synvinkel. Fastän Ceasar är kritisk till Sstadsmissionen och 

projektet, så  tolkar jag hans avståndstagande som ett uttryck av självexkludering som det 

beskrivs av Littlewood (1999). Cesar dömer ut sig själv på förhand och när han uppger att 

Stadsmissionen och projektet är ett nödvändigt ont som har lite att erbjuda honom.  

        David svarade följande på frågan om vilken funktion projektet hade för honom: 
 

D: Jag måste ha en sysselsättning också, för att göra någonting nu har jag gått här för länge 

liksom. 

 

M: Så för dig är det lite så att du har en annan roll också?.. 

 

D: Samma som han (Ceasar). Jag vill ha en lägenhet och vill visa att jag kan arbeta och visa 

framfötterna. 

 

I likhet med Ceasar så är syftet att få en egen lägenhet av socialtjänsten. David har också en 

egen vilja att, som han säger, visa �framfötterna�. Jag frågade David om han tyckte att 

projektet fyllde någon social funktion: 

 
D: Kanske, Jag har ju umgåtts med många här i flera år och det fyller ju någonting i alla fall, 

kontakten mellan vänner. 
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M: Men det är inte en jättestor grej för dig? Utan snarare så är det kul att träffa folk och så?  

 
D: Ja. 

 

 

David har många av sina vänner i Stadsmissionsmiljön och upplever en värdefull gemenskap 

som bryter en isolerad tillvaro, medan Ceasar inte känner någon samhörighet. Vilket framgår 

när jag ställde följande fråga: 

 
M: Känner ni någon gemenskap gentemot Stadsmissionen som organisation? 

 

C: Jag gör inte det alls 

 

D: här är ju människorna man känner. Istället för att sitta på Vallhem i sin ensamhet 

 

Både Ceasar och David uppger att de trivs i projektet 

 
M: Om ni skulle sammanfatta er. Trivs ni här? 

 

C: Ja 

 

D: Ja, Ja 

 

M: Vad är det som gör att ni trivs tycker ni? 

 

C: Den korta arbetstiden, den är rätt lagom. Jag har inte arbetat på sjutton år, Man får se de 

människor man stött på i andra lägen och de man jobbar med. Man omvärderar och så. De folk 

som va bra tycker man är dåliga idag och de som va kassa är jävligt bra och så. Men annars har 

jag ju inget umgänge med de som går här nere i vanliga fall. Jag har stött på dom allihop i 

drogbranschen.  

 

M: (till David) Du trivs också här? 

 

D: Ja, ja Man har gått här i så många år och så. Man känner alla och all personal här. Och dom 

vet vem jag är. Så att ja�så man kan säga vad man vill och uttrycka sig på sitt sätt så att säga.  

 

M: känner ni någon gemenskap med de andra i projektet? Annat än arbetskamrater? 
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D: nej det är bara arbete, man kanske träffas några minuter och säger hej hej. Mycket mer är det 

inte. 

 

C: håller med 

 
Deltagarna visar i olika grad att Stadsmissionen fyller funktioner som kan betraktas som 

�halvvägslösningar� (se fig 2). Det rör sig om arbete, utbildning, socialt umgänge och att 

indirekt få en lägenhet av socialtjänsten. Det är viktigt att lyfta fram att för några av 

deltagarna så har Stadsmissionen och projektet andra positiva effekter. För Adam och Bertil 

är det en stor hjälp att hålla sig borta från droger och att få struktur på vardagen och en positiv 

identifikation med något �normalt�.      

 

3.6 Deltagarnas tilltro till projektets mål. 

I detta avsnitt har jag velat få svar på deltagarnas tilltro till projektets varaktighet. Om de tror 

på projektet idén, samt om de tror att projektet kan leda till en framtida anställning. Adam har 

för avsikt att stanna i projektet så länge han får. Han har tidigare dåliga erfarenheter av att inte 

klara av de krav som ställts på honom och har därför blivit av med sin bostad. Adam har haft 

svårt att säga nej till tidigare arbeten som han har känt sig tvingad att ta. Det är framför allt 

den korta arbetstiden,  kl 12.00 till 16.00, som gör att det här projektet passar honom.     

 
M: Hur länge tror du att du kommer vara med i projektet?  

 

A: Jag kommer springa här till de slänger ut mig. Det är arbetstiderna som gör att jag. Jag har 

ingen brådska att springa härifrån, nästan tvärt om. Det här med att börja klockan sju är svårt. Jag 

har blivit av med lägenheter och sånt bara för att jag har sagt ja till arbete som har börjat sju fast 

jag vet att jag inte klarar det. Inte det att jag sakt ja utan det att jag på något sätt blivit intvingad. 

Och fast jag förstått att jag inte klarat det så har jag inte kunnat förklara det för socialsekreterare 

och sånt. Jag kommer inte att fixa det. Jag ser redan hur det kommer att bli. Jag kommer att vara 

hemma mycket. Jag kommer inte att kunna motivera mig att kunna gå till arbetet så tidigt. Jag 

blir av med lägenheten och så, det har hänt. Men den chansen finns inte här. Kl 12 det fixar alla. 

Annars är det någonting som är väldigt konstigt.  

 

Jag tolkar nedanstående uttalande som om Adam upplever en ömsesidig tillit och respekt från 

ledningens sida.  
 

M: känns det som att dom är stränga med reglerna här? 
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A: Nä tvärt om, Vi får en arbetsuppgift sedan är det ingen som springer runt och kollar. De litar 

på att vi sköter vårat arbete här. Sen har de ju sett att det funkar också.  

 

Adam sätter också ett visst värde på de gruppsamtal som hålls en gång i veckan. 
 

A: Vi har ju lite möten ett par gånger i veckan och sitter och pratar om det mesta. Eller vad folk 

vågar ta upp. Jag tänker inte så. 

 

M: Är det viktigt för dig att ni har de mötena? 

 

A: Det kan det vara att folk får lufta sina känslor och sånt.  

 

M: Vad pratar ni om då? Är det sådant inom gruppen eller annat? 

 

A: Både och, Arbete och hur folk mår. 

 

Även Bertil har en tilltro till att projektet kan bli långvarigt och betydelsefullt.  
 

M: Känner du att det är en trygg plattform eller känner du att det här projektet skulle kunna 

upphöra om ett halvår? Har du någon tilltro till att det här projektet kommer att vara långvarigt? 

 

B: Jo jag tror på att det är inte bara att få bort fyra/fem killar från gatan. Jag tror faktiskt att det 

kan bli någonting stadigvarande och att det kan bli mycket betydelsefullt.  

 

Bertil är insatt i projektets målsättning och utvecklar varför han tycker att det holistiska 

tänkandet är viktigt för honom. 
 

M: Tycket du att du blir betraktad som en hel människa här? Är det viktigt för dig? 

 

B: Det holistiska seendet är mycket viktigt för mig. Det mesta hänger ihop och det är en väv av 

allt möjligt. Det ena får konsekvenser på de andra sakerna. Även om jag inser att man är tvungen 

att dela upp saker och ta en sak i taget.  

 

M: Inom projektet tycker du att det lever  upp till det holisktiska?  

 

B: På ett sätt så är det så, långt mycket mer än allt annat jag varit med i. Det här är ju 

stadsmissionen. Våran situation och bakgrund är ju väl kända och man behöver inte hymla om 

någonting. Det uppmuntras att man pratar om det. Sådant brukar ju på en vanlig arbetsplats, 

begränsas till att man bara ger ett kort svar. Att man kommer för sent just den dagen och så är det 

bra med det. Så det känner jag här. Det är ganska viktigt. Som individ så vet man ju själv hur 
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viktigt det är att vissa saker någorlunda funkar: i hemmet, familjen, partner, droger eller ekonomi 

för att man både ska kunna infinna sig och bidra med någonting på en arbetsplats. Då känns det 

som att man inte står helt ensam i det. Då kan man både få förståelse och bolla på den nivån. Det 

vet jag att när det fungerar som bäst så kan jag arbeta med arbetskamrater på alla ställen.  

 

Caesar är betydligt mer tveksam till att projektet skulle kunna leda till ett riktigt arbete men 

lämnar en liten öppning. David är mer optimistisk och tror att det skulle kunna leda vidare.  
 

M: En av målsättningarna med projektet är att ni så småningom ska bli självförsörjande. Tror ni 

på det? 

 
C: Jag får ingen F-skattsedel. Skulle jag få jobb på målarfirma skulle det vara som någon 

handledare till nästa EU bidrag. Det är det högsta man kan tänka sig att komma i samhället.  

 

D: Ja. 

 

M: Om jag har förstått saken rätt så är det tänkt att ni skulle kunna bilda en grupp som målade 

saker och fick betalt?  Precis som vilket jobb som helst? 

 

D: Ja, ja  

 

C: Vem ska stå för den då? Du får ingen F-Skattsedel? Dom bitarna ser inte koordinatorerna här 

dom förstår inte det. Inte ens de sociala myndigheterna förstår  

 

M: Så ni tror inte på det här? 

 

C: Inte ett piss, Jag tror däremot att man kan utbilda sig själv.  

 

D: Man vet inte heller hur framtiden ser ut. Man kan inte förutse morgondagen. Man måste ju ge 

det chansen. Man kan ju bli vilket sammansvetsat gäng som bara den va så   

 

M: Så ni lämnar det öppet i alla fall? Det är upp till bevis så att säga? 

 

C: Ja, Det är ju första gången man ger någonting någon tid så att säga va. 

 

D: Ja jag lämnar det verkligen öppet, man vill ju ge någonting tillbaka också.  

 

C: De kanske tycker att vi ger tillräckligt tillbaka för att få socialbidrag över huvud taget. Det 

tycker inte jag. Jag ger ju, det är inte dom som ger mig någonting än.  
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Det är tydligt att både Ceasar och David inte riktigt tror på ett �normalt� liv utanför de sociala 

myndigheternas stöd. Jag anser att Ceasars tankegångar är ett exempel på hur ett liv i 

exkludering påverkar individen och kan leda in i självexkludering. Efter bandspelaren 

stängdes av så förklarade både Ceasar och David att de båda upplever en känsla av 

långsiktighet och att de inte är rädda för att projektet plötsligt ska upphöra. 
 

3.7 Deltagarnas tankar om framtiden 

I detta avsnitt har jag velat få deltagarna att berätta fritt om sina tankar om framtiden. Adam 

har inte börjat fundera på sin framtid men han känner en skillnad i sitt tankesätt. Tack vare 

projektet så har han fått en känsla för arbetsveckan och ett ökat självförtroende.  

  
M: Jag tänker på t.ex. arbetsmarknaden, har du funderat på att det skulle kunna leda till ett 

�riktigt� jobb?  

 

A: Nä inte direkt, Nu märker jag t.ex. att det är helg. Det gjorde jag inte innan. På helgerna kan 

det vara så tråkigt hemma att jag längtar att få komma hit på måndag. Så lite ändringar i 

tankesättet har det blivit faktiskt. Jag tycker ofta om att få komma hit. Men det har ju mycket 

med arbetstiderna att göra förmodar jag. Att jag börjar 12. Jag vet inte om jag hade haft samma 

tankesätt om jag börjat sju? Gå upp fem eller halv sex, för att få vara på ett arbete klockan sju. 

Då vet jag inte om jag haft samma tankesätt. Jag är inte så van vid att få beröm, jag har svårt att 

ta det. Men samtidigt har jag fått väldigt mycket beröm för mitt arbete och det känns bra. Det 

stärker en också, och så har jag varit utanför huset. Jag har målat i en kyrka och hos en 

privatperson också och bara fått positivt. Och det känns bra.  

 

Bertil tycker att han ser mer ljust på framtiden sedan han börjat i projektet. Han uppger också 

att han, i högre grad, funderar på mer framtiden än tidigare. Han tycker också att projektets 

mål att bilda en egen målargrupp med externa uppdrag är bra.  

 
M: Sedan du började på det här projektet tycker du att du tänker mer positivt på framtiden eller 

negativt på framtiden?  

 

B: Det här projektet har en effekt. Gemenskapen med andra känns meningsfull och jag lär mig 

någonting. Jag sköter mig själv lite bättre än innan och har även tankar på ett halvår/ett år på ett 

annat sätt än förut.  

 

M: Tycker du att man pratar mycket om framtiden här i projektet?  
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B: De kanske pratar individuellt med oss men ett av de stora målen är att det ska bildas en grupp 

här förhoppningsvis efter att projektet är slut och att det ska bli �Pastor Svens Pojkar�. Att det 

ska vara några som ska kunna åta sig jobb. Det tycker jag är häftigt.  

 

Bertils tankegångar visar att han har en förhoppning om en tillvaro som liknar det normala. 

För Ceasar så har projektet inneburit en minskad inkomst. För närvarnade är hans tankar om 

framtiden inriktat på en egen lägenhet från socialtjänsten. Han upplever dock en viss 

förändring: 

 
M: Sedan ni gick med i det här projektet tycker ni att er framtidsbild har förändrats? Har ni andra 

tankar på framtiden? Känns den ljusare eller mörkare? 

 
C: Förutom att jag har fått en minskning i ekonomin med 700 kr om dagen eftersom jag inte är 

ute och själ på dagarna så är det klart att det förändras en jäkla massa på några månader och så. 

Och intaget av droger, man kan ju hoppas på det här med lägenheten det är ju A och O. Man kan 

ju inte bo på en parkeringsplats det sabbar ju hälsan och så. Projektet förändrar en ju lite gran det 

är klart det gör det. Man träffar ju andra människor. Jag brukar ju inte träffa andra människor 

över huvud taget.  

 

Ceasar har dåliga erfarenheter från socialtjänsten som han tycker lägger sig i för mycket. Han 

har dock en större tillit till Stadsmissionen. I Ceasars fall tycks Stadsmissionen vara en 

neutralare part än de sociala myndigheterna och detta visar på ideella organisationers viktiga 

roll.    
 

M: Tycker ni att det är någonting som det här projektet diskuterar mycket. Er framtid? 

 

C: De ska lägga sig i de har ju tjänster för det så att säga. Men man är ju så luttrad inom den 

branschen, socialbranschen att det har ju ingen betydelse vad någon annan säger det är ju den 

människan som har beslutande rätten, bostadsgruppen och ekonomiskt bistånd det är ju den 

gruppen som har någonting att säga till om. Det kvittar vad någon annan människa säger då kan 

man inte tro ett piss på det. Man kan inte tro på dom. Det är alltid lögn från dom eller 

urskuldande. Så man kan inte lita på någon. Jag litar mer på de som jobbar här på stadsmissionen 

än vad man kan göra på någon inom socialen. 
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Nedan följer ytterligare ett exempel på att David och Ceasars tankar om förändring i tillvaron 

är helt inriktade på socialtjänsten. De måste delta i projektet ett okänt antal månader innan 

socialtjänsten beviljar lägenhet.   
 

M: Om jag ska sammanfatta er båda två så har projektet inte i sig förändrat er framtid? 

 

C: inte enu 

 

D: Nä det har gått så kort tid. Ett par månader ska gå innan dom får upp ögonen och det dags att 

sätta in en åtgärd. Och hjälpa dom framåt istället för att skäppa dom framåt.  

 

M: När ni tänker framtid så är det via socialen, att socialen beviljar bistånd i form av lägenhet? 

Är det den typ av förändringar ni hoppas på? 

 

C: Ja, sådant 

 

D: Det är den enda vägen vi kan gå.  

 

C: Det finns inget annat. 

 

 

4 Diskussion 

 
4.1 Slutdiskussion 

Denna uppsats har syftat till att belysa och analysera vilken funktion �projektet målning� 

fyller i deltagarnas liv. Jag har också haft för avsikt att undersöka om det finns någon 

integrerande eller inkluderande process hos deltagarna. Mina frågeställningar löd: 

 

• Vilken betydelse har projektet i deltagarnas liv? 

• Vilken uppfattning har deltagarna om projektets mål? 

• Finns det någon  �inkluderande� process och i så fall hur yttrar den sig hos deltagarna? 

 

Jag har funnit att �projekt målning� haft en rad olika betydelser i deltagarnas liv. Alla uppger 

att de trivs i projektet. Intressant nog, och tvärt emot min egen förförståelse, så är det ingen av 

deltagarna som tillskriver arbetet den största betydelsen. I stället är det indirekta effekter som 
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 deltagarna väljer att lyfta fram. För Adam bidrar vardagens rutin till att han kan minska sitt 

missbruk. Bertil tycker att arbetet får honom att känna sig �normalare�. För Ceasar och David 

kan arbetet leda till en lägenhet. Adam och Bertil uppger också att själva arbetet är 

meningsfullt och stimulerande, Cesars och Davids uppfattning är mer oklar. 

     Ur ett socialt perspektiv tillmäter alla deltagarna, utom Ceasar, Statsmissionen stor 

betydelse. Adam och David menar att Stadsmissionen bryter en direkt social isolering. För 

Bertil har det inte fullt så stor betydelse men utgör en viktig mötesplats. Den sammantagna 

bilden är emellertid att Stadsmissionen fungerar som den gemensamma sociala träffpunkten. 

Betydelsen av gemenskapen i arbetsgruppen är mer svårtolkad. Ingen tycks tillskriva 

gemenskapen någon större betydelse då en stor del av arbetet utförs på egen hand och att 

arbetskamraterna återfinns i det vanliga umgänget.    

     I beskrivningen av vilken funktion projektet har för deltagarna anser jag det relevant att 

lyfta fram den holistiska modellens �halvvägslösningar� (figur 2). Det är uppenbart att 

deltagarna i olika grad löst de olika delarna i sina system, och att Stadsmissionen och 

projektet fyller olika funktioner för deltagarna. En reflektion i detta sammanhang är att de 

tidigare nämnda indirekta effekterna, i mitt tycke stödjer den holistiska systemtanken om att 

varje människa har ett unikt system som kan liknas vid ett pussel.    

     En grundläggande tanke i den �holistiska modellen� är att de exkluderade ska hjälpas av de 

organisationer som står personerna närmast. Stadsmissionen lyfter fram detta som en fördel 

eftersom deltagarna i projektet redan har en relation till Stadsmissionen och därmed vistas i en 

bekant miljö. På frågan om vilken betydelse Stadsmissionsmiljön har för deltagaren är min 

bild delad. Dels uppger deltagarna de positiva, tidigare nämnda sociala aspekterna, men även 

andra mer problematiska sidor framförs. Adam uttrycker att närheten till drogrelaterat 

umgänge på Stadsmissionen är ett problem. Han vill bort från sitt gamla umgänge men möter 

dessa personer varje dag. Han tillägger dock att det är lättare att säga nej till droger i 

Stadsmissionens lokaler än hemma. Bertil uppger att han känner en viss press att prestera ett 

bra jobb för att han vill vistas i lokalerna efter arbetstid och Ceasar känner inte någon 

anknytning till Stadsmissionen och upplever miljön som närmast skadlig ur en social 

synvinkel.      

     Min andra frågeställning lyder: Vilken uppfattning har deltagarna om projektets mål? Med 

detta undrar j jag vilken tilltro deltagarna har till projektets varaktighet, idé och möjlighet att 

leda vidare till en framtida försörjningsmöjlighet? Samtliga deltagare upplever en stark tilltro 

till projektets varaktighet. När det gäller projektets grundläggande idé fanns det lite olika svar. 

Adam visste ingenting om det holistiska arbetssättet men tyckte att gruppsamtalen fyllde en 
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viss funktion. Bertil ställde sig i stort bakom modellen medan Ceasar avvisar den helt medan 

David tycks hysa en viss tilltro. Den tredje frågan om vilken tro deltagarna har på att projektet 

kan leda vidare till en framtida anställning, visade sig också vara uppdelad. Adam och Bertil 

tycker det är stimulerande med ökande utmaningar och har en optimistisk syn på framtiden. 

Framför allt för Ceasar, men också för David, ter sig projektets möjligheter som små. Deras 

framtidsperspektiv sträcker sig i första hand fram till då det kan få en egen lägenhet. 

Sammanfattningsvis så uppfattar jag att samtliga deltagare känner sig trygga i projektet, men 

att alla inte är helt övertygade om dess möjligheter att leda fram till en förändring.     

     Min tredje och sista frågeställning lyder: Finns det någon �inkluderande� process och i så 

fall hur yttrar den sig hos deltagaren? Ur ett sysselsättningsperspektiv anser jag att det finns 

sådana processer. För en grupp som stått utanför arbetsmarknaden under mycket lång tid är 

även de små framstegen stora. Alla deltagarna uppger att de trivs och tycks klara av sina 

arbetsuppgifter. Som tidigare nämns så finns det olika former av �exkludering�. Detta betyder 

rimligen att �inkluderingen� också bör nyanseras och inte enbart handla om sysselsättning. 

Jag finner det relevant att i detta sammanhang lyfta fram Norbert Elias centrala tankegång där 

han menar att för att en individ från en outsidergrupp ska kunna uppgå i den etablerade 

gruppen krävs underkastelse inför dess normer. Det går hos deltagarna att se olika grader av 

etablering, men i vilken grad individerna �inkluderas� på ett djupare plan vill jag avstå från att 

spekulera i. Jag anser att den typen av slutsatser skulle kräva att deltagarna följdes under en 

lång tidsperiod. 

     Jag har i denna uppsats velat fördjupa mig i deltagarnas upplevelser av projektet. Jag har 

funnit att projektet fyller olika funktioner såväl direkta som indirekta. Jag menar att 

deltagarna har en tilltro till projektets varaktighet och anser att detta är en väldigt stor vinning 

då det kan utgöra en trygg bas för förändringar som inte bara handlar om arbete, i likhet med 

forskaren Monica Barrys slutsats, som också framhåller vikten av att inkludering kan handla 

om mer än enbart arbete (Barry, 1998).  I mitt tycke är detta en av de största fördelarna med 

projektet. Bertil beskriver t.ex. hur hans tidigare projekt tagit slut och han inte klarat av att gå 

vidare. Adam beskriver också tidigare misslyckanden som handlar om att han inte klarat av att 

komma upp på morgonen vilket har fått alvarliga följder för honom.      

     I detta arbete har jag också berört det svåra ämnet exkludering. I vilken mån deltagarna på 

ett djupare plan befinner sig i inkluderande processer är i min mening svårbedömt. Det är 

också möjligt att risken med de så kallade �halvvägslösningarna� som detta projekt är, 

riskerar att aldrig utveckla sig till �helvägslösningar�. D.v.s. att individen riskerar att aldrig 
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lyckas ta sig ut i den �normala� och etablerade tillvaron. Det måste dock i alla avseenden ses 

som ett litet steg framåt.  
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5.1 Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Inledande fråga? 

- Kan du berätta hur du kom i kontakt med projektet 

 

Vilken betydelse har projektet för deltagaren? 

- Hur ser din arbetsvecka ut 

- Vilken betydelse har arbetet på stadsmissionen för dig? 

- Hur är det att vara här. Trivs du eller inte? 

- Tycker du att projektet tillför dig någonting mer än sysselsättning 

 

Vilken förankring har projektets �holistiska� ansats hos deltagaren och deltagarens syn på 

framtiden? 

 

- Känner du gemenskap med de andra i projektet 

- Hur ser du på framtiden 

- Känner du dig trygg med att projektet inte kommer att upphöra? 

- Vilken betydelse har ordet �holism� för dig?  

 

5.2 Bilaga 2 

Partnetskapet �Holistiskt arbete - En väg för utestängda grupper till praktik, utbildning och 

arbete� Praktikmöjligheter i partnerskapets egna organisationer 


