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Abstract

The purpose of this essay was to study how public authorities meet and treat families
with underaged children that have problems in their housingsituation, and what
consequences this can result in for the children. We have especially focused on how
social services can compensate children living in an insecure housingsituation and to
examine whether voluntary organizations have any knowledge in the matter of these
children. Another important aspect has been to find out if there are any formal guiding
principles for public authorities according these families, and how authorities interpret
the concept of childperspective.

The study was based on seven qualitative interviews with representatives from
governmental and  municipal levels, as enforcement authorities and the social services,
and with representatives from voluntary organizations and the area of homelessness
research. Our conclusions of our study are that the childperspective is seen as an
important aspect by the persons handling these families but there are boundaries
regarding giving priority for the children because of lack of resources and appropriate
housingalternatives. You can also identify a tendency among the individual handling
officers, to base their decisions on an emotional and informal aspect, than on the existing
formal guiding principles.
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1. Inledning
1.1 Problemformulering

Media har under de senaste åren i allt högre grad uppmärksammat problemen på dagens

bostadsmarknad. Från att tidigare enbart ha fokuserat på uteliggarna, som enstaka

individer med allvarlig problematik innefattandes psykiska besvär och

missbruksproblem, har man även börjat uppmärksamma den grupp av barnfamiljer som

på grund av ekonomiska svårigheter har en svag ställning på bostadsmarknaden. Sveriges

television har t.ex. under det senaste året tagit upp barnfamiljernas situation i sin

reportageserie ”Vad är det för fel på socialen”, där man visat att det finns barnfamiljer

som tvingas bo i husvagn på campingområden. Liknande uppgifter framförs av ”Vår

bostad” i januari 2004, där framförs även uppgifter om att permanentboendet på

campingplatserna ökar. Dessa familjer kan vara utestängda från bostadsmarknaden av.

flera olika skäl, men till de vanligaste hör att man har gamla hyresskulder. Det kan även

handla om störningar i boendet, vilket i sig kan bero på trångboddhet. De här familjernas

svåra situation i kombination med ett allt hårdare samhällsklimat och en ansträngd

bostadsmarknad som gör att hyresvärdarna kan välja och vraka bland hyresgäster, gör att

familjerna allt oftare tvingas vända sig till socialtjänsten och deras sekundära

bostadsalternativ. Detta har blivit ett allt större problem i framför allt storstadsregionerna,

uppgifter från Malmö stads inventering av bostadslösa hushåll 1 oktober, 2003 påvisar 52

barn i hemlösa hushåll, och 689 barn i hushåll som bor i andra hand antingen privat eller i

socialtjänstens lägenheter, eller inneboende. Vi undrar då vad det får för konsekvenser för

barnen och deras uppväxtvillkor att växa upp under osäkra och otrygga

bostadsförhållanden? Vad vi här menar med ”osäker boendesituation”, är boendeformer

som karakteriseras av avsaknad av besittningsskydd (socialtjänstens sekundära boenden),

av tidsbegränsning (flytta runt hos vänner, kvinnojourernas krisboenden, hotellboende),

och/eller av trångboddhet. Ett problem i sammanhanget är även situationen för de barn

som befinner sig i hushåll som hotas av vräkning. Det heter ju i socialtjänstlagen att alla

beslut ska tas med hänsyn till ”barnets bästa”, men hur ser det ut i praktiken? Vad får det

för konsekvenser för barnen, inbegripet deras psykiska och fysiska hälsa, att sakna en fast

punkt tillsammans med sin familj? Visserligen har vi inte hittat några uppgifter om att
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bostadslösa barnfamiljer i Sverige idag tvingas leva utan tak över huvudet, men ett akut

boende är rimligtvis inte detsamma som ett hem. Swärd (2002) påpekar detta i en krönika

om hemlösa barn i dagens Sverige i tidsskriften Socialpolitik, i vilken han menar att

avsaknad av kontinuitet i boendet, eller avsaknaden av en känslomässig koppling till

boendet, utgör risker för vad han kallar barnets möjligheter att ”leva ett fullvärdigt liv”.

(Socialpolitik, nr.2 2002, s.13). Liknande resonemang framförs av Rädda Barnens

generalsekreterare Charlotte Petri-Gornitzka i en artikel av Amnell i Sydsvenskan den

19.1.2004, i hennes kommentar till att en trebarnsmamma i Kävlinge nekats en större

bostad av det kommunala bostadsbolaget med hänvisning till gamla hyresskulder. Hon

menar att man måste se barnens situation i förhållande till de levnadsförhållanden som

barn i det omgivande samhället lever i, för att undvika känslor av diskriminering och

utanförskap. Man måste ta hänsyn till vad som bäst för barnen och för deras

utvecklingsmöjligheter, oavsett hur förälderns, i detta fall mammans, situation

uppkommit.

1.2 Syfte

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur barnfamiljer bemöts och behandlas av

myndigheter vid problem i bostadssituationen (vräkningshot, efter vräkningen, flytt eller

flykt pga. hot i boendet av sammanboende man, trångboddhet), och vad detta får för

konsekvenser för barnen.

1.3 Frågeställningar

• Vilka konsekvenser och problem kan en osäker boendesituation medföra för

barnet?

• Vad gör man inom respektive verksamhet för att ”kompensera” för en osäker

bostadssituation? (hotell, socialt boende, trångboddhet). Vilka stödmöjligheter har

man från socialtjänstens sida? Hur ser man från socialtjänstens sida på den dubbla

rollen som stödperson/hyresvärd?

• Vilken kunskap och kännedom har frivilligorganisationer gällande de bostadslösa

barnen? Finns det någon organisation som företräder dem?
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• Finns det en speciell policy/speciella riktlinjer för de olika verksamheterna

gällande barnfamiljer, och i så fall, hur ser dessa riktlinjer ut? Finns det

dokumenterat? På vilket sätt tar myndigheterna hänsyn till att det är barn

inblandade i handläggningen? Hur tolkar man begreppet ”barnperspektiv”? Finns

det någon närmare samverkan, formell eller informell, mellan kronofogden och

socialtjänsten i vräkningsfrågor?

1.4 Avgränsningar

• Vår studie handlar inte om en jämförande studie av något slag, vad gäller

tidsaspekten så koncentrerar vi oss på nuläget, dock med viss bakgrund i 90-talet.

• Man kan självfallet bli hem/bostadslös pga. missbruk, psykisk störning eller

dylikt. Vi fokuserar dock, med risk för viss förenkling, på fattigdomsaspekten.

• Vårt grundantagande är att vårt problem i huvudsak rör ekonomiskt bistånd till

boende, inte de fall då det också är inblandat andra problem, som leder till

enskilda barnavårdsutredningar. Detta pga. att vi förutsätter att familjer som har

en stabil ekonomisk grund att stå på, inte behöver vända sig till socialtjänsten, och

därmed inte heller utsätts för socialtjänstens uppmärksamhet på samma sätt som

mer resurssvaga familjer. Vi antar att barnen i fall av akuta psykosociala

krissituationer inte befinner sig med sina biologiska föräldrar, utan i så fall är

placerade genom t.ex. LVU. Detta är givetvis en stor generalisering. Det finns

t.ex. familjer som har gått med på SoL-insatser såsom hemma-hos, i

socialtjänstens sekundära boenden, eftersom de annars hotats med LVU. I Malmö

är dock en stor del utanför bostadsmarknaden endast pga. bristande förankring.

• Vi kommer inte att föra någon närmare diskussion om nyhemlöshet/nyfattigdom.

1.5 Metod och urval

1.5.1 Metodval

Vi har i vår undersökning valt att använda kvalitativ metod, nämligen kvalitativa

intervjuer. Denscombe (2000) gör tydligt att den kvalitativa forskningen baserar sig på

det skrivna ordet till skillnad från den kvantitativa metoden som baseras på siffror. I vårt
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fall då vi valt att göra kvalitativa intervjuer handlar det om att dokumentera insamlad data

genom att transkribera den till utskrifter.

Vårt val av den kvalitativa metoden baserar sig på att den har större fördel då det gäller

mindre studier där man endast involverar ett mindre antal personer och där man önskar en

mer genomgripande och ingående beskrivning. Viktigt är även den kvalitativa metodens

ansats till att inta ett holistiskt perspektiv, likaså är det en fördel för vår undersökning då

vi genom teorin utvecklingsekologi studerar den bostadslösa barnfamiljen ur ett

samhällssammanhang. Därigenom ser vi både hur olika instanser i samhället är skyldiga

samt välvilliga till att bistå familjen och hur de samverkar kring familjen och deras

problematik.

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi haft en

färdigställd intervjuguide. Den semistrukturerade intervjun innebär vidare att vi under

intervjun har anpassat oss till informanten i fråga om frågornas ordningsföljd samt

svarens öppenhet där informanten fritt kunnat utveckla sina svar.

Vi har även föredragit att tillämpa den personliga intervjun framför gruppintervjuer eller

fokusgrupper med anledning av att det är lättare att organisera ett möte med en informant

åt gången liksom det är lättare att fokusera på en person under ett samtal. Detta styrks av

Denscombe (2000), som menar att tydligheten ökar genom att det vid intervjun är just

informantens tolkningar och åsikter som framförs, då man bara har en källa.

Då den kvalitativa forskningen påbjuder mindre undersökningar samt möjligheten att

närmade utforska ett mindre område mer djupgående, uppskattade vi att intervju som

metod kunde vara ett lämpligt val med tanke på syftet med vår studie, samt även vara

relevant inom den tidsram som vi hade till vårt förfogande. De datakällor vi har använt

oss av är primärdata, vilket Halvorsen (1992) definierar som den empiri som vi själva

inhämtat i form av genomförda intervjuer. Fördelen med intervjun är att kunna uppnå en

mer genomgripande datainsamling, och informanterna har möjlighet att utveckla och

förklara sina idéer och ståndpunkter. Detta får även till följd att validiteten ökar då
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oklarheter enkelt kan justeras direkt i mötet. Nackdelar med intervjuer är det tidskrävande

transkriberings- och analysarbetet av den stora mängd oöverskådlig textmassa som

produceras vilken kräver strukturerad bearbetning. Även inhämtandet av intervjun genom

kassettbandspelare liksom intervjuareffekten, kan inverka hämmande på informanten.

Detta berörs närmare nedan under rubriken Resultatets tillförlitlighet.

Vidare har vi inhämtat kunskap inom området genom att läsa relevant litteratur i ämnet,

detta utgör våra sekundärdata. Denna litteratur har bestått av relevant forskning i ämnet

producerat av personer vilka vi förstått har en framstående position på ämnesområdet. Vi

har även tagit del av en mängd offentliga tryck. Genom offentlighetsprincipen har vi även

kunnat studera beslut från kommunfullmäktige, samt material från stadskontoret. Endast

ett mindre antal dokument har inhämtats från Internet, då från välkända organisationer

som regelbundet uppdaterar sin information, och därför bör beaktas som aktuella.

1.5.2 Urval

Anledningen till att vi valt att förlägga vår undersökning till Malmö stad, är att vi tagit

del av tidningsartiklar i Sydsvenskan vilka uppmärksammat att vräkta barnfamiljer i

Malmö har blivit hänvisade till att bo på hotell. Vi kände också till att Malmö hade ett rätt

stort antal bostadslösa barn. Vi var därför intresserade av att se närmare på läget i Malmö.

För att få ett övergripande perspektiv, kändes det viktigt att få tag på nyckelpersoner som

både arbetade med stadsövergripande frågor, som med personer som arbetade med

enskilda stadsdelar eller enskilda problemområden. Gällande den stadsövergripande

aspekten, tänkte vi oss att kontakta Kronofogdemyndigheten, bostadssamordnaren samt

Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och barn. Vi ämnade även konsultera några experter

inom hemlöshetsområdet.

Vi ville därefter identifiera de stadsdelar som hade det största antalet bostadslösa barn,

och tala med dels deras bostadssekreterare, dels med någon på högre organisatorisk nivå

inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg med ansvar för boendefrågorna i

stadsdelen. Vi har dock medvetet valt att inte intervjua de som står i fokus för

undersökningen, dvs. de utsatta barnfamiljerna. Detta på grund av att vi såg det som
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etiskt bekymmersamt; vi tycker att en uppsats på endast c-nivå, och som inte är del av ett

större forskningsprojekt, inte motiverar ett så pass stort ingrepp i människors privatliv

som en intervju faktiskt innebär. När det handlar om ett så pass tungt ämne som detta,

känns det också fel att kanske genom våra frågor riva upp känslor hos intervjupersonerna

som vi sedan ändå inte har möjlighet eller kompetens till att hantera.

Vi var dessutom intresserade av att kontakta alla frivilligorganisationer i Malmö som på

något sätt kommer i kontakt med eller arbetar med barn, för att undersöka vilken

erfarenhet de hade av bostadslösa barn.

Våra intervjupersoner kom slutligen att bestå av följande personer:

• Marcus Knutagård, doktorand i socialt arbete vid Socialhögskolan, 18.2.2004

• Kronoinspektör, med ansvar för vräkningsfrågor, vid Kronofogdemyndigheten,

2.3.2004

• Två bostadssekreterare ur Bostadsgruppen i SDF Fosie, 10.3.2004

• Bostadssamordnaren för Malmö stad, 11.3.2004

• Bostadssekreterare från SDF Centrum, 31.3.2004

• Socionom vid Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor, 31.3.2004

• Anställd vid Kvinnojouren, 16.4.2004

Då vår undersökning är baserad på ett icke-sannolikhetsurval kan man närmare redogöra

för två typer av icke-sannolikhetsurval som vi har haft som utgångspunkt i vårt praktiska

tillvägagångssätt vid urvalet av intervjupersoner, subjektivt urval samt snöbollsurval. Då

utgångspunkten är att vi, liksom Denscombe (2000) anger som en förutsättning för

subjektivt urval, har haft en viss kännedom om ämnet vi skall undersöka samt haft en viss

kunskap om de instanser som kan ge oss den mest sakkunniga informationen till vår

undersökning, har vi således själva direkt påverkat vårt urval. På detta sätt har vi kunnat

erhålla upplysande och vägledande information som sedan har lett oss vidare genom en

snöbollseffekt, dvs. vi har blivit hänvisade vidare till andra personer att intervjua.

Möjligheten att ha någon att referera till vid en ny kontakt har av oss uppfattats mycket

positivt.
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Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi haft en

färdigställd intervjuguide som vi innan intervjun delgivit våra informanter via e-post. Vi

har på detta sätt tänkt att informanten skulle kunna förbereda sig, för att intervjun skulle

kunna bli så innehållsrik på information som möjligt till vår fördel. Frågorna har utgått

från samma grundmall, men har till viss del formulerats om i förhållande till respektive

verksamhet.

1.5.3 Tillvägagångssätt

Vi bestämde oss tidigt för att i genomförandet av vår studie använda intervjuer för att få

ett mer övergripande organisationsperspektiv runt en bostadslös familj och också för att

få ett perspektiv från personer som möter bostadslösa barnfamiljer i sitt dagliga arbete.

Vår utgångspunkt i valet av intervjupersoner började med att vår handledare Bodil

Rasmusson uppmanade oss att ta kontakt med professor Gunvor Andersson och professor

Hans Swärd som tillsammans har en pågående studie i temat, för att diskutera vårt val av

uppsatsämne. Framför allt då gällande vilka stadsdelar vi skulle förlägga vår

undersökning till, och därtill för att få synpunkter på våra tankar kring

undersökningsområdet samt få uppslag i fråga om eventuella informanter. Detta

utmynnade i att valet av undersökningsområde kunde koncentreras till något av de tre

förslagen, Centrum, Fosie eller Hyllie stadsdel, då de mest belastade stadsdelarna i

Malmö stad så som Rosengård och Södra Innerstaden redan var under pågående föremål

för ett studium. Andersson och Swärd bedömde att tjänstemännen från det tänkta

undersökningsfältet i dessa stadsdelar pga. tidigare liksom pågående studier kanske inte

skulle vara lika benägna att tillmötesgå våra önskningar av uppmärksamhet till en

c-uppsats då de varit föremål för intervjuer tidigare. Vi blev även hänvisade av Swärd att

ta kontakt med doktorand Marcus Knutagård vilken bedriver forskning inom området

bostadslösa barnfamiljer i Malmö. Han blev även vår första intervjuperson. Via

Knutagård blev vi hänvisade att kontakta bostadssamordnaren i Malmö, samt

socialtjänsten i Fosie då man där tydligen arbetade på ett annat sätt än i Centrum och

Hyllie.
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Efter att ha fått positiv respons från bostadsgruppen i Fosie, kontaktade vi även en

bostadssekreterare vid Centrum SDF (Stadsdelsförvaltning). Vi kontaktade även

Kronofogdemyndigheten. Då vi, förutom ovannämnda stadsdelar, försökte att ringa in de

instanser som kunde tänkas komma i kontakt med bostadslösa barnfamiljer fortsatte vi

genom subjektivt urval med att ta kontakt med Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och

deras barn, samt med den ideella Kvinnojouren.

Sammanfattningsvis gjorde vi sju intervjuer med åtta intervjupersoner. Varje intervju

blev mellan 45 och 60 minuter lång och genomfördes på de intervjuades respektive

arbetsplatser. Vår utgångspunkt var att genomföra tio till tolv intervjuer men då tiden var

begränsad och tiden gick medan svar inväntades från de kontakter som tagits, var vi

tvungna att följa tidsplanen och inse att vi inte kunde genomföra fler intervjuer.

Bortfallet kom att bestå av frivilligorganisationerna Aluma, BRIS, Rädda Barnen, Röda

Korset och Stadsmissionen, eftersom alla dessa uppgav vid våra kontakter med dem att

de inte hade någon erfarenhet av barn i osäkra boendesituationer.

1.5.4 Resultatets tillförlitlighet

Med begreppet validitet beskriver Halvorsen (1992) att det handlar om att urskilja om

den data och de metoder som använts har giltighet eller relevans. Frågeställningen blir

följaktligen: överensstämmer den data som forskaren samlat in med problemställningen

som är utgångspunkten i studien. Vår uppfattning är, att den gör det. Vi har undersökt

det, som vi ursprungligen hade för avsikt att undersöka, och vi har fått svar på våra

frågeställningar.

Denscombe (2000) tar vid och utvecklar intervjuareffekten, dvs. att en intervjusituation

kan påverkas av yttre faktorer i den meningen att informanten kan svara beroende på hur

den uppfattar intervjuaren utifrån personliga kännetecken, dvs. i fråga om kön, ålder och

utseende. Detta särskilt i förhållande till val av ämne och frågornas karaktär, dvs. om det

är ett känsligt ämne med personliga frågor. Informanten kan reagera med obehag och kan

komma att antingen bli anpasslig eller defensiv i sina svar. Risken menar Denscombe är
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då att informanten istället svarar som han eller hon antar att intervjuaren väntat sig vilket

leder till att kvaliteten blir sämre.

Då frågornas karaktär inte tangerat ett personligt plan utan varit anslutna till den

verksamhet där informanten arbetar upplever vi inte att informanterna på något sätt

intagit en anpasslig eller defensiv attityd i sina svar. Vi upplever inte heller att våra

personliga kännetecken har uppfattats av någon informant på ett sätt som kommit att

påverka informantens svar under intervjun. Vi har varit medvetna om intervjuareffekten

under det att vi inhämtat information från våra informanter och har därav från

inledningsskedet vid första kontakten förhållit oss neutrala i fråga om egna

åsiktsyttranden samt gällande kommenterande av informantens uttalanden.

1.5.5 Bearbetning och analys

Då vi varit två vid transkriberingsförfarandet (överföringen av de kassettbandsinspelade

intervjuerna till text), har vi varit överens om hur vi skulle gå till väga så att utskrifterna

skulle blir likartade i fråga om att återge hela intervjun. Återgivandet skulle vara

ordagrant samt de pauser som uppstått samt oavslutade meningar, som det var gott om,

skulle återges med tre punkter. Då utskriften primärt varit avsedda som underlag för vår

studie har vi varit noga med att återgivandet skall vara exakt då det är av yttersta vikt att

inga missförstånd skall uppstå mellan intervjuare och informant. Därefter har vi bett våra

informanter att bekräfta respektive intervjuutskrift.

Liksom Kvale (1997) återger är det önskvärt att en viss redigering sker i utskriften. ”Om

den ska ge ett allmänt intryck av intervjupersonens åsikter kan det vara på sin plats med

omformulering och koncentrering av uttalandena.” (Kvale, 1997, s.156). Detta har vi tagit

fasta på då vi senare indelat informationen med utgångspunkt från en tematisk

uppdelning av frågeställningarna. Efter var central frågeställning följer genomgång av

intervjupersonernas svar, därefter gör vi en analys av svaren i relation till tidigare

forskning. Slutligen gör vi en koppling mellan resultaten och vår teori, som är

utvecklingsekologi.
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1.5.6 Källkritik

Vad gäller våra sekundärdata, så har vi strävat efter att i så hög grad som möjligt gå

tillbaka till ursprungskällorna, framför allt då det handlat om offentliga tryck och

nyckelpersoner inom hemlöshetsforskningen. Vi har dock samtidigt medvetet valt att i

vissa fall ta upp forskning, som hänvisas till i andra hand. Detta gäller t.ex. forskningen

om kvinnovåld som orsak till bostadslöshet. Orsaken till detta är till stor del tidsbrist,

samt att den forskning som man hänvisat till ofta är utförd utanför Sverige. Vi har dock

valt att när det gällt att få fram uppgifter om bostadslösa barn, i så stor grad som möjligt

söka oss fram till förstahandskällor, även i form av t.ex. amerikansk forskning på

området.

1.5.7 Etiska överväganden

Vi har valt att återgivandet av våra informanter skall ske i form av anonymitet, då det

som är av intresse inte är riktat till personerna i fråga utan till de organisationer vilka de

företräder i vår undersökning. Vårt material bestående av bandinspelade intervjuer har

under bearbetningen av uppsatsen behandlats konfidentiellt. Efter godkänd examination

kommer allt material att förstöras. Vi har även gett möjlighet åt våra intervjupersoner att

se intervjuutkastet efter transkriberingen, samt att verifiera detta. Informerat samtycke har

självklart förelegat.

1.6 Fortsatt framställning

Vi inleder med att presentera vår teori, som är utvecklingsekologi. Vi börjar

teorigenomgången med att ge en översikt av barns rättigheter utifrån barnkonventionen.

Sedan fortsätter vi med en forskningsöversikt av relevanta begrepp, definitioner och en

diskussion kring bostadens betydelse, bostaden som rättighet, vräkningar och

socialtjänstens sekundära bostadsmarknad. Därefter ser vi närmare på vilka grupper av

barnfamiljer som räknas som resurssvaga i dagens Sverige, samt vilka konsekvenser detta

kan leda till dels för familjen, dels för barnet. Efter detta, som en inledning till vår

resultatsammanställning, ger vi en kort överblick av situationen för bostadslösa barn i

Malmö utifrån tillgänglig statistik, dessutom tar vi upp något om hur diskussionen kring

bostadslöshet och barnperspektiv har förts i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
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Sedan presenterar vi våra resultat utifrån fyra centrala teman, och kopplar dem i vår

analys till relevant forskning och till vår teori. Slutligen kommer vi att ge en kort

sammanfattning av våra resultat, följt av en avslutande diskussion.

2. Teoretisk genomgång
2.1 Barnkonventionen och barns juridiska rättigheter

Förenta Nationernas ”Konventionen om barnets rättigheter” trädde formellt i kraft

september 1990 sedan den ratificerats av 20 länder, varav Sverige var ett. Genom denna

folkrättsliga förbindelse har Sverige förpliktigat sig att som stat följa konventionens

bestämmelser. Dessa bestämmelser består i totalt 54 stycken artiklar, som i sin tur har sin

grund i fyra grundläggande principer. Dessa är: barnets rätt till likvärdiga villkor (förbud

mot diskriminering), barnets bästa, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att

komma till tals. (Barnombudsmannen, 2001b).

Barnkonventionen saknar status som en regelrätt lag, men är samtidigt mer än en

rekommendation. Att bryta mot barnkonventionens bestämmelser medför däremot inte

några straffrättsliga påföljder för den enskilde staten. FN har dock tillsatt en

barnkommitté med en övervakningsfunktion, som staterna regelbundet skall rapportera

till om hur förverkligandet av konventionen går i det egna landet. FN: s barnkommitté

utfärdar även egna rekommendationer till enskilda stater om hur ansvaret för barn och

unga skall uppfyllas. (Barnombudsmannen, 2001b).

Målet med barnkonventionen är kort sammanfattat, att de rättigheter och skyldigheter

gällande barns situation som identifieras i barnkonventionen skall genomsyra alla nivåer i

samhället, genom ”ett samhällsansvar som innebär ett medvetet och systematiskt

barnperspektiv i alla beslutsprocesser och i alla verksamheter som berör barn och unga.”

(Barnombudsmannen, 2001a, s.8). I Sverige ligger detta ansvar först och främst på

landets folkvalda, i regering, riksdag och på landstings- och kommunnivå. Genom att det

är regeringen som ytterst representerar staten, så är det regeringens yttersta ansvar att se

till att barnperspektivet tas till vara i alla arbets- och beslutsprocesser inom den offentliga

förvaltningen. Regeringen kan dock inte tvinga myndigheter, tjänstemän och politiker
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vare sig på central eller på lokal nivå att tillämpa barnkonventionen, däremot kan

regeringen använda sig av olika styrmedel, som tydliga direktiv. I den nationella strategin

för förverkligandet av FN:s konvention om barnets rättigheter, som antogs av riksdagen

1999, ingår bland annat krav på barnperspektiv i utredningsdirektiv, krav på att

barnkonsekvensanalyser (eller alternativa instrument) skall tillämpas på statlig och

kommunal nivå (t.ex. gällande budgetbeslut), och att utbildning om barnets bästa bör

erbjudas anställda av stat, landsting och kommun. (Barnombudsmannen, 2001a).

Ratificeringen av barnkonventionen har i Sverige lett till en översyn av den aktuella

lagstiftningen. Sverige har dock valt att inte kopiera bestämmelserna in i den egna

lagstiftningen rakt av, till stor del pga. att barnperspektiv redan berörs i t.ex.

Föräldrabalken. Man har istället valt att inarbeta bestämmelserna in i den befintliga

lagtexten. Det är också meningen att barnkonventionen skall användas som referens vid

t.ex. praxistolkning av redan existerande lagar. Gällande socialtjänstlagen har detta

inneburit framför allt två saker: dels att principen om barnets bästa har införts som en

egen övergripande paragraf efter den s.k. portalparagrafen, dels att principen om barnets

rätt att komma till tals har betonats ännu mer än tidigare. Dessa infördes i

socialtjänstlagen från och med 1.1.1998. Principen om barnets bästa innebär enligt artikel

3 i barnkonventionen att:

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner,

domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta

rummet. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som

behövs för dess välfärd…” (Barnombudsmannen, 2001a, s.17)

Artikel 27 fördjupar i sin tur ”rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för

barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling” och att

konventionsstaterna skall ”i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för

sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för

barnet att genomföra denna rätt och skall vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och

utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder och bostäder.”
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(Barnombudsmannen, 2001a). Barnombudsmannen betonar också i sin remiss till

Hemlöshetskommitténs slutbetänkande, att:

”Rätten till en bostad och ett hem är grundläggande för barn och unga under uppväxttiden då bostaden

men även närmiljön såsom skolor, kompisar, affärer, grannar har stor betydelse för utvecklingen och

möjligheten till en social förankring. Samhället runtom har en stor betydelse för barnet, särskilt för barn

som lever i utsatta situationer.” (BO:s remiss, 30.4.2002).

I socialtjänstlagen har man valt att formulera principen om barnets bästa på följande sätt:

”När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.”

(1 kap.2 § SoL). Principen om barnets rätt att komma till tals har formulerats som: ”När

en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn

skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.” (3 kap.5 § SoL).

Ovanstående principer innebär rent konkret att socialtjänsten ska ta hänsyn till barnets

situation, även då det är de vuxna som ansöker om ekonomiskt eller övrigt bistånd. Enligt

regeringen innebär ett barnperspektiv inte att barnets bästa nödvändigtvis alltid ska

avgöra vilka åtgärder som beslutas, men det är viktigt att man beaktar, utreder och

redovisar det. Socialstyrelsen betonar i sin gemensamma rapport med länsstyrelserna om

barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd (2003) vikten av att kompetens,

klara riktlinjer och rutiner för att uppmärksamma att barnets behov och intressen

tillvaratas på ledningsnivå. På handläggarnivå betonas även vikten av att göra en

helhetsbedömning av situationen, med grund i policydokument, barnkonventionen och

kunskap om barnets behov, samt att särskilt bevaka barns bästa inom specifika områden

som boende, hälsa och fritidsaktiviteter. Om man ser närmare på frågan om boende, så

står det uttryckligen i Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd att

socialnämnden skall undvika att tvinga barnfamiljer till byte av bostad eller

bostadsområde, ifall det finns risk för att barnen ska drabbas av negativa sociala

konsekvenser, som att tvingas byta skola eller bryta upp från ett fungerande socialt

nätverk. (SOSFS, 2003:5). Likaså ska man ta hänsyn till ifall att det finns barn med i

bilden bland de familjer som har hyresskulder och hotas av vräkning. Socialstyrelsen

påpekar att det är viktigt att socialtjänsten snabbt agerar vid hot om vräkning av
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barnfamiljer, och tar upp betydelsen av riktlinjer hos kommunerna vid hyresskulds- och

avhysningsärenden med barn inblandade. Man efterlyser även ekonomisk rådgivning och

metodutveckling gentemot familjer med återkommande hyresskulder.

I rapporten presenteras även resultaten från en uppföljning av hur socialtjänsten runtom i

landet tar hänsyn till barn i handläggningen av ekonomiskt bistånd, grundad på bl.a.

länsstyrelsernas tillsynsarbete. Resultatet av denna granskning har bl.a. blivit att man

påvisat att barnperspektivet inte uppmärksammas tillräckligt i handläggningen. Närmare

granskningar av socialtjänstens dokumentation har t.ex. visat att det dels ofta saknas

beskrivningar av barnens situation, dels att det sällan står hur barnen påverkas av de

åtgärdsbeslut som fattats. Man tar inte heller tillräcklig hänsyn till biståndstidens längd,

inte heller till att föräldrarna ofta har andra problem än av rent ekonomisk art. Man

koncentrerar sig istället från handläggarens sida övervägande på den ekonomiska

aspekten. Dessutom saknas utbildning kring barnperspektiv och barnkonventionen i ett

flertal kommuner, det var även endast ett fåtal av kommunerna som hade inkorporerat

barnperspektivet i sina lokala riktlinjer.

En annan kartläggning av Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) från år 2000

av handläggningen på 174 socialkontor i 70 olika kommuner, påvisade att 27 % av

socialkontoren hade särskilda riktlinjer för hur barnets bästa skulle tillvaratas i

handläggningsförfarandet. Gällande frågan om vräkningshotade barnfamiljer med

hyresskulder, så uppgav 11 % att man tog särskilt beaktande till barnen, t.ex. i frågan ifall

att man skulle bevilja bistånd till hyresskulden eller inte. Socialstyrelsen har själv följt

upp lagändringen 1998, då principen om barnets bästa infördes i socialtjänstlagen, för att

se om lagändringen hade medfört någon skillnad i den ekonomiska handläggningen. De

tillfrågade cheferna och handläggarna svarade att lagändringen generellt sett inte haft

någon avgörande inverkan på deras sätt att pröva barnfamiljernas rätt till bistånd.

(Socialstyrelsen, 2003, s.17f).
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2.2 Utvecklingsekologi

Man kan kort sammanfatta den utvecklingsekologiska teorin som ett synsätt som

kombinerar inslag från såväl individualpsykologi som sociologi. Istället för att enbart se

till individen, eller till den omgivande strukturen, så fokuserar man på bådadera genom

att individen ses som en del av det samhälle där hon växer upp och att hon påverkas av

det omgivande samhället. Detta innebär vad gäller barn, att barnet i sin utveckling

påverkas av den miljö där det växer upp såsom den nära familjen, skolan och den miljö

där de vistas. Barnet påverkar även aktivt själv den miljö det lever i. Även övergripande

politiska beslut som fattas påverkar barns uppväxt liksom den kultur och de

samhällsförändringar som flödar i samhället. Detta benämner teorins grundare

Bronfenbrenner som miljöstrukturer: mikro-, meso-, exo- och makrosystem. (Klefbeck &

Ogden, 1996). Detta kan visualiseras som fyra om varandra omslutande cirklar, där

mikrosystemet utgör kärnan, och makrosystemet utgör det yttersta lagret. Cirklarna är

inte slutna system i förhållande till varandra, utan flyter in i och påverkar varandra.

Bronfenbrenner vill med detta betona att ”utveckling sker i ett sammanhang, i ett samspel

och i interaktion med olika omgivningsfaktorer, och att den kan studeras i den

vardagsmiljö där den äger rum”. (Andersson, 2002, s.185).

Den närmaste miljön barnet har runt sig är det Bronfenbrenner kallar mikrosystemet, den

innersta kärnan, vilket innefattar primärmiljön såsom familj, kamratgrupp, dagis/skola,

grannar och fritidsmiljö. Mikrosystemet är påverkbart av inre och yttre faktorer och

innehåller både risk- och utvecklingsmöjligheter. Garbarino menar att den bästa

utvecklingsmiljön både emotionellt liksom intellektuellt utgörs av en balans mellan barns

och föräldrars behov. Obalans kan bestå i om den ena föräldern utövar en kontrollerande

funktion över familjen/barnet i form av hot, våld eller psykisk terror. Balans i

mikrosystemet ges av föräldrarna till barnen på det sätt att barnet förstår varför det

straffas eller belönas och där föräldrarna aktivt tar del av barnets åsikter och där barn och

föräldrar kan kompremissa sig fram till lämpliga lösningar tillsammans. Barnet i det

balanserade mikrosystemet utvecklas till en individ med självkänsla och möjligheter att

utvecklas positivt. (Klefbeck & Ogden, 1996).
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Mesosystemet inträder i barnets liv då barnet tar sina första steg ut i samhället, genom att

barnets olika mikromiljöer då möter varandra. Samspelet mellan dessa mikrosystem

bildar mesosystemet, såsom förhållandet mellan familjen och skolan. Ett första steg för

många barn är när de börjar på dagis, vidare även då de vidgar sina vyer i samhället då de

börjar skolan, blir tonåringar osv. Det har då skett en förflyttning från ett mikrosystem till

ytterligare ett mikrosystem, detta benämner Klefbeck och Ogden vara en ekologisk

övergång. Känslorna som uppstår i mötet vid övergångarna är de som sätter sina spår om

det blir en positiv ekologisk övergång. Då barnet eller ungdomen deltar i

ett flertal mikrosystem som är övervägande positiva utgör mesosystemet en

utvecklingsstimulerande miljö. (Klefbeck & Ogden, 1996).

Exosystemet utgör en mer avlägsen påverkbar arena i barnets liv, genom att den

innehåller de viktigaste samhällsinstitutionerna som har en inverkan på barns och

ungdomars utveckling. Dessa påverkas genom de personer som är knutna till de

verksamheter och sociala institutioner som barnet eller ungdomen har någon form av

anknytning till. Till exosystemet hör social- och hälsovårdssektorn, skolväsendet,

kommunfullmäktige. Alltså de instanser som kan påverka barnets vardagsförutsättningar.

Makrosystemet utgör den yttersta, övergripande nivån, bestående av politiska,

ekonomiska och ideologiska system, lagar, normer och värderingar, som påverkar det

samhälle man lever i på en nationell nivå. (Klefbeck & Ogden, 1996). Lagerberg och

Sundelin (2000) pekar på att barnkonventionen kan ses som ett ”tvärkulturellt experiment

på makronivå”. (Lagerberg & Sundelin, 2000, s.24).

3. Tidigare forskning
3.1 Fattigdomsbegreppet

När vi i denna uppsats talar om fattigdom, så är det inte i termer av ”absolut fattigdom”,

dvs. om förhållanden som man t.ex. förknippar med Tredje världen eller i USA:s

ghettoområden. Det handlar mer om ett fenomen som brukar betecknas ”relativ

fattigdom”, vilket uttrycks i att man inte har möjlighet att nå upp till den standard som av

det omgivande samhället uppfattas som ”normalt”. Rädda Barnen förespråkar också en
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syn på fattigdom som ett relativt begrepp, genom åsikten att man måste utgå från dagens

norm i det egna samhället. Genom att inte klara av att uppfylla denna norm, t.ex. gällande

boendestandard, fritidsaktiviteter, eller materiell egendom, drabbas man inte enbart av

t.ex. konsekvenserna av dessa brister (trångboddhet, brist på stimulans, stress), utan man

tvingas också leva med en ständig känsla av socialt utanförskap. Bauman (1998)

uttrycker detta som följande:

”Fattigdom betyder att vara utestängd från allt som uppfattas som ´normalt liv´. Det betyder att inte ´hålla

måttet´. Detta leder till minskad självaktning, till känslor av skam eller skuld. Fattigdom betyder också att

vara avskuren från möjligheten till allt som i ett givet samhälle uppfattas som ett ´lyckligt liv´, att inte

kunna ta ´vad livet har att erbjuda´.” (Bauman, 1998, s.60)

3.2 Förhållandet hemlöshet och bostadslöshet

Ett återkommande problem inom hela hemlöshetsdiskussionen och forskningen, är de

åsiktsskillnader om hur man ska definiera själva begreppet hemlöshet. Socialstyrelsen

använde dock följande definition i 1999 års kartläggning av hemlösa i Sverige:

”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 hänvisad till tillfälliga

boendealternativ eller är uteliggare.” (Socialstyrelsen 2000:1, s.20)

Vår huvudsakliga fokus är dock situationen för barnen. Finns det hemlösa barn i Sverige?

Det finns varierande åsikter om detta. Pockettidningen R redovisade i nr.5/2001 uppgifter

om att det skulle finnas vad de kallar för ”gatubarn” i Sverige, vilket i tidningen bekräftas

av både tonåringar/unga vuxna samt representanter för Stadsmissionen. Det tycks främst

handla om lite äldre barn, vanligen i tonåren, som av olika skäl inte kan bo hemma och

därför flyttar runt hos kompisar, eller i vissa fall t.o.m. sover utomhus eller i

trappuppgångar. Barnombudsmannen har dock i sitt remissvar till Hemlöshetskommitténs

(Kommittén för hemlösa) slutbetänkande ifrågasatt uttrycket ”gatubarn”, med

motiveringen att ordet trots allt inte kan ses som relevant för svenska förhållanden.

Barnombudsmannen påpekar samtidigt att det existerar en kunskapslucka gällande barns

och ungas hemlöshet, vilket även bekräftas av Hemlöshetskommittén. Kommittén lyfter
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liksom Barnombudsmannen fram behovet av metodutveckling, för att kunna komma åt

mörkertalen bakom barns och ungas hemlöshet. (SOU 2001:95a).

De gånger man från offentligt håll kartlagt hemlöshetsgruppen, så har antalet barn av

gruppen som helhet, återkommande varit låg. I den kartläggning som utfördes av

Socialstyrelsen vecka 16, 1999 mättes den totala hemlöshetsgruppen till 8 440 personer,

varav 21 % kvinnor. Av dessa 8 440 personer rapporterades endast 36 personer vara

under 18 år, samtidigt som var tredje hemlös rapporterades ha barn under 18 år och

hälften av alla de kvinnor som hade barn också hade vårdnaden om barnen. Ju längre

hemlösheten pågick, desto ovanligare var det att föräldrarna fortfarande var

vårdnadshavare. Socialstyrelsen drar av detta slutsatsen, att av barngruppen så vistas

största delen av barnen inte hos den hemlöse föräldern, utan istället på familjehem eller

dylikt. (Socialstyrelsen 2000:1). Vad gäller de 36 barnen som räknas som hemlösa och

var de vistas, så kan man bara spekulera. En möjlighet som vi ser det, är att de befinner

sig på tillfälliga boenden som hotell, någon form av krisboende eller att de vistas med

föräldern/föräldrarna på institution. Det låga antalet i sig visar på problemen med en så

pass snäv definition som Socialstyrelsens; det finns otvivelaktigt fler än 36 barn som

lever under osäkra boendeförhållanden. Hemlöshetskommittén lanserade därför i sitt

slutbetänkande ett eget definitionsförslag:

”En hemlös människa är en person som saknar tillgång till egen bostad och vars livsvillkor är sådana att

han eller hon inte heller kan erhålla en reguljär bostad.” (SOU 2001:95a, s.29)

Hemlöshetskommitténs förslag liknar den definition som tillämpas i Malmö, där man

fokuserar på det ofrivilliga i situationen, och på ifall situationen uppfattas som ett

problem. Som bostadslösa i Malmö räknas därför:

”Samtliga personer som ofrivilligt saknar egen bostad och som uttryckt detta som ett problem i kontakten

med socialtjänsten.” Definitionen innefattar såväl hemlösa som personer boende i stadsdelarnas

andrahandsboende, övriga andrahandsboende och liknande. (Inventering av bostadslösa i Malmö stad

2003)
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Sahlin (1992) tar upp fenomenet med att dela in de hemlösa i olika grupper, de rättfärdigt

och de orättfärdigt hemlösa. Den första gruppen karakteriseras av sin asociala livsstil och

har då underförstått valt sitt liv själva, och därmed även konsekvenserna. Hon nämner att

det inom den engelska lagstiftningen t.o.m. finns ett begrepp för personer som

”avsiktligt” eller genom egen förskyllan blivit hemlösa, nämligen ”intentionally

homeless”. (Sahlin 1992, s.108). Deras hemlöshet har alltså att göra med individuella

faktorer. Den andra gruppen har i sin tur egentligen inte så många andra problem än att

de saknar bostad, de är alltså underförstått inte lika skyldiga till den uppkomna

situationen som den asociala gruppen. Istället beror deras problem på samhälleliga eller

strukturella brister. Till denna senare grupp räknas ofta barnfamiljer, medan missbrukare

brukar hänföras till den första gruppen. Detta tar även Järvinen (1992) upp som ett

återkommande mönster i sin genomgång av nordisk hemlöshetsforskning. Liksom Sahlin

har hon identifierat vad hon kallar för ett ”spänningsfält mellan å ena sidan strukturellt, å

andra sidan individuellt betonade förklaringsmodeller”. (Järvinen, 1992, s.25). Järvinen

har också identifierat olika uppfattningar gällande indelningen i de hemlösa som

objekt/offer eller subjekt/aktörer, samt förhållanden mellan normalitet och avvikelse.

Swärd (1998) kallar i sin tur detta fenomen som ”klassindelning av hemlösa”, med vilket

han menar att myndigheter och härbärgespersonal, medvetet eller omedvetet, prioriterar

hjälpinsatser till de grupper som antingen anses oskyldiga till sina boendeproblem (t.ex.

misshandlade kvinnor på flykt från hemmet), eller som visar tydlig samarbets- och

förändringsvilja. (Swärd, 1998, s.198).

Ovanstående indelningar är dock problematiska genom att de till så stor del belastas av

värderingar och dessutom ofta saknar koppling till verkligheten. Dessutom påverkar de

som sin yttersta konsekvens vilka insatser som erbjuds från myndighetshåll till de olika

grupperna, genom att man prioriterar den grupp som inte själv är orsak till sin situation,

och genom att man kräver ”normalisering” av den asociala gruppen och villkorar

deras boende (Järvinen 1992; Sahlin 1992). Detta uppmärksammas även av

Hemlöshetskommittén, som håller med Järvinens uttalande om att ”hemlösheten kan

sannolikt bäst förstås om den analyseras utgående från flera olika perspektiv, och

kombinationer av olika förklarings- och förståelsemodeller”. (Järvinen, 1992, s.45f).
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Hemlöshetskommittén förespråkar alltså ett synsätt på hemlösheten som både bestående

av strukturella som individuella faktorer.

3.3 Betydelsen av hemmet

Swärd (1998) tar upp att ett hem har en annan känslomässig innebörd än en bostad. Idag

symboliseras och associeras hemmet framför allt till tankar om privatliv och avgränsning

från det omgivande samhället, en plats för vila och återhämtning mellan arbetspassen,

trygghet och hemtrevnad, samt på senare tid även självförverkligande. Swärd påpekar

även aspekten av att i hemmet själv kunna strukturera sin tid och ha rätten att kontrollera

sitt ”territorium”, något som fråntas individen vid boende på myndigheternas villkor,

såsom på härbärgen eller av socialtjänsten finansierat hotellboende. (Swärd, 1998, s.28).

Liknande tankegångar framförs av Somerville (1996), som har sammanställt en lista över

vad som kännetecknar ett hem: han identifierar nyckelbegrepp såsom ”skydd”, ”värme”,

”identitet/rötter” och ”privatliv”. Som konsekvens av detta kännetecknas hemlöshet

av ”skyddslöshet”, ”materiell deprivation”, ”kyla”, ”maktlöshet” och ”rotlöshet”.

(Somerville, 1996, s.533).

Sahlin (1992) tar även hon upp skillnaderna mellan ”hem” och ”bostad”, hon menar att

bostaden traditionellt har setts som en rent fysisk eller materiell realitet, medan man till

begreppet ”hem” även knyter en känslomässig och psykologisk innebörd. Man kan alltså

i princip vara hemlös utan att vara bostadslös, eller vice versa. Även Järvinen (1992)

nämner detta, genom att konstatera att man med begreppet ”hem” ofta associerar både

”… subjektivt välbefinnande och emotionella eller sociala band…” (Järvinen, 1992,

s.12). Hemmet är alltså något mycket mer än att bara ha tak över huvudet, och av denna

orsak kan man inte räkna eller se på akuta boendealternativ såsom härbärgen eller hotell,

som hem. Det är dock en annan sak ifall att den boende uppfattar institutionen som sitt

hem, enligt Hemlöshetskommittén. (SOU 2000:14, s 18f).

3.4 Bostadsstandard

Frågan om vad som konstituerar hemlöshet kontra bostadslöshet går också att koppla

till frågan om boendestandard. Järvinen (1992) tar upp att det förekommer att
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hemlöshetsbegreppet kopplas ihop med och tolkas utifrån aktuell boende- eller

levnadsstandard. Det finns forskare som definierar hemlöshet utifrån från början

fastställda fattigdomsgränser, och/eller värderingsladdade uppfattningar om vad som är

en tillfredsställande bostadsstandard. Bostaden kan t.ex. vara för trång, för osäker eller

för tillfällig för att det ska ses som acceptabelt. Boendeförhållandena ses alltså som så

undermåliga att de anses ”… förringa möjligheterna till ett emotionellt och socialt

tillfredsställande liv”. (Järvinen, 1992, s.17). Järvinen tar dock upp problemet att

definitioner om vad som ska räknas som ett tillfredsställande boende eller ”hem”, ofta

grundar sig på rent normativa uppfattningar utgående från det aktuella samhället och den

aktuella tidpunkten. Detta försvårar även jämförelser mellan olika länder. Även Sahlin

(1992) tar upp detta problem. Vad som ska räknas som bostadslöshet kan variera från

ytterligheterna ”uteliggare” till ”egen bostad av god kvalitet med förstahandskontrakt.”

(Sahlin, 1992, s.112). Några återkommande faktorer som dock alltid dyker upp i

sammanhanget är frågorna om bostadsstandard, kontinuiteten i boendet samt trygghet

gällande besittningsskydd.

Det finns olika uppgifter om hur många barn som lever i trångbodda hushåll i Sverige

idag; beroende på definitionerna så kan det variera från 2 upp till 20 %. Forskare tycks

dock alltmer börja förorda Socialstyrelsens definition, mycket utifrån att normen i

samhället är att uppväxande barn ska ha eget rum:

”För att ett hushåll inte skall anses trångbott bör det, utom för ensamstående utan barn, ha sovrum utöver

vardagsrum och kök eller kokvrå. Två barn bör kunna dela sovrum. Med beaktande av stigande ålder och

personlig integritet, bör barn emellertid inte behöva dela sovrum. Vuxna som inte är sambor bör inte

behöva dela sovrum.” (SOSFS 2003:5)

Att dela rum förknippas med risker som t.ex. resurssvaghet, och naturligtvis, att sticka ut

från vad som ses som normalt. (SOU 2001:55, s.157). Att bryta mot normen kan i sig

själv utgöra grund för utanförskap och utsatthet, något vi kommer att återkomma till.
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3.5 Rätt till bostad?

Swärd (1998) tar upp det stora glappet mellan vad han kallar för teori och praktik

gällande frågan om bostad som medborgerlig rättighet. I Sverige är i och för sig rätten till

bostad lagstadgad, det står i Regeringsformens första kapitel att det allmänna skall trygga

rätten till arbete, bostad och utbildning. (Swärd, 1998, s.126). I Socialtjänstlagen finns det

i och för sig ingen explicit formulering om ”rätt till bostad”, istället brukar denna

rättighet inberäknas i begreppet ”skälig levnadsnivå”, som den enskilde ska kunna

garanteras från det allmännas sida. Hemlöshetskommittén har pekat på problemet att

rätten till bostad inte finns formulerad som rättighet i Socialtjänstlagen, vilket ledde till

man i sitt slutbetänkande hade med förslaget om att det i den nya socialtjänstlagen skulle

bifogas ”… en bestämmelse om att rätt till bistånd också skall omfatta en fast bostad till

en person som är att betrakta som hemlös…” (SOU 2001:95a, s.55).

Swärd (1998) påpekar även att fastän det både i det både finns en politiska och

samhälleliga opinion för att alla i princip ska vara tryggade en bostad, så existerar det

stora skillnader när det kommer till den praktiska tillämpningen av denna princip. Vilka

krav får man från samhällets sida ställa gentemot den hemlöse? Hur ser förhållandet

mellan rättigheter och skyldigheter ut? Det är även i denna diskurs som man kan hitta

grunden till utvecklingen av en sekundär bostadsmarknad.

3.6 Ökande antal vräkningar

1998 tillsatte regeringen en kommitté för att i samarbete med myndigheter och

organisationer påbörja en studie som skulle utmynna i att förbättra situationen för

hemlösa och försöka stävja att hemlöshet uppkommer, Kommittén för hemlösa.

Kommittén har bland annat tagit initiativ till att ge ut en antologi om olika perspektiv och

förklaringsmodeller, där man samlat en bred kunskap om framförallt hemlöshet och

betydelsen av begreppet bostad. (Runquist & Swärd, 2000). Flyghed har i sitt bidrag till

denna antologi givit en översikt av de senaste årens vräkningar. Han beskriver att innan

1991 handlade det om 5000 verkställda vräkningar per år i landet. Därefter ökade både

ansökningarna från hyresvärdarna om vräkningar liksom de verkställda vräkningarna hos

Kronofogdemyndigheten (KFM) pga. höjda hyror. Mellan 1990-1993 höjdes hyrorna
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med 70 % med anledning av regeringens beslut om skattereformen. I samband med

skattereformen gjordes möjligheten större för hushåll med svag ekonomi att få

bostadsbidrag. 1991 gjordes en studie som visade att av de vräkta hushållen var det bara

30 % som hade bostadsbidrag och att av hushållen som vräktes endast 75 % hade ansökt

om bostadsbidrag. Flyghed konstaterar att denna grupp av människor sällan själva tar

initiativ till att ta reda på sina rättigheter, något han menar är känt av beslutsfattarna och

som det borde ha tagits hänsyn till. Man kan dock inte säga exakt hur många som hade

kunnat undgå vräkning om de ansökt om bostadsbidrag. Att sedan vräkningarna minskar

från 1994 menar Flyghed beror på hyresvärdarnas strikta hållning. Även allmännyttan

började för första gången vid den här tidpunkten inta en alltmer marknadsmässig

inställning. Hyresvärdarna kräver kreditupplysning och referenser av föregående

hyresvärd samt från arbetsgivaren. Det är svårt att överhuvudtaget få ett hyreskontrakt

om man blivit vräkt. Flyghed fastslår att vräkningarna alltså inte faktiskt minskar utan att

det handlar om att de svaga hushållen inte släpps in på bostadsmarkanden. De vräkta bor

inneboende hos vänner och bekanta eller i andrahandskontrakt genom socialtjänsten eller

på härbärgen. Följaktligen drar Flyghed slutsatsen att de minskade vräkningarna de

senaste åren inte betyder att antalet människor med svag position på bostadsmarkanden

har minskat, utan snarare att antalet hemlösa har ökat. Även Aluma (2002, nr 4)

uppmärksammar problemet och gör kopplingen mellan antalet vräkningar under 90-talet

och det ökande antalet hemlösa.

3.7 De som vräks

Enligt Flyghed (1995) består gruppen vräkta av framför allt ensamstående män mellan

25-45 år, boende i hyresrätt i allmännyttans bostäder. Bilden av vräkningarna är

övervägande den att det är ett storstadsproblem samt att vräkningarna gäller hushåll med

dålig ekonomi eller sociala problem. Flyghed menar dock att de som vräks idag till

skillnad från dem som vräktes i början av 1990-talet tillhör en ny kategori människor: de

som tidigare inte varit kända med sociala eller ekonomiska problem, vilket han bl.a.

baserar på att antalet vräkta från bostadsrätter ökade 1991 16 % jämfört med 7 % 1984.

Majoriteten, 85 %, vräks pga. att de inte betalar hyran, då det är svårare att vräkas om

man stör sina grannar. Då hyresvärden drar nytta av detta väntar denne oftast med att
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hyresgästen skall slarva med hyran för att få bort den besvärliga hyresgästen. De som

vräks har ofta endast små skulder, 1991 var det 70 % som hade en hyresskuld under

20 000 kronor. Flyghed refererar till Socialstyrelsen som menar att det hade varit bättre

att man kunnat låta ge hyresgästen möjlighet till skuldsanering hos KFM då

vräkningsprocessen med låssmed, flyttfirma, magasinering, avgifter till kronofogden,

värdens handläggning, jourboende osv. uppgår till en större kostnad än själva

vräkningsskulden. (Flyghed, 1995).

3.8 Avhysning av hyresgäst

Vi kommer nedan kort redogöra för den juridiska bakgrunden gällande hyreslagen, dock

endast relationerna som gäller de parter vi tar upp i vår studie, såsom hyresgäst,

hyresvärd, socialtjänst och KFM. Vi har dock valt att använda oss av begrepp som kan

redogöra i sak för tillvägagångssättet från det att en hyresvärd säger upp en hyresgästs

kontrakt till att en eventuell vräkning sker. Med detta vill vi ha sagt att vi eftersträvar

enkelhet i vår förklaring och att vi i denna redogörelse inte kommer att använda oss av

juridiska begrepp. Vi kommer även att utlämna tingsrättsförfarandet i samband med

vräkningar samt att hyresgäster kan bli vräkta pga. att de stör sina grannar eller bedriver

brottslig verksamhet i sin lägenhet.

Hyresgästen har förlorat rätten att bo i sin lägenhet om denne dröjer med att betala hyran

mer än en vecka efter förfallodagen. Detta är alltså ett av flera sätt att förlora sin rätt till

sin hyreslägenhet och i detta läge kan hyresvärden säga upp sin hyresgästs kontrakt. I

samband med uppsägningen måste hyresvärden enligt lag meddela socialnämnden att han

har sagt upp sin hyresgäst. Hyresvärden kan nu vända sig till KFM och ansöka om att

hyresgästen ska få ett krav på sig att betala tillbaka hyresskulden eller att KFM ska vräka

hyresgästen. Hyresgästen får del av denna ansökan till KFM. Om då hyresgästen

motsätter sig kraven måste hyresvärden vända sig till tingsrätten. Gör inte hyresgästen det

så kan KFM verkställa hyresvärdens begäran om exempelvis vräkning. Då beslutet är

klart om vräkning meddelar KFM hyresgästen, socialnämnden och hyresvärden att

vräkningen ska verkställas. Meddelandet till hyresgästen sker genom att

kronoinspektörerna åker hem till den som ska vräkas och ringer på dörren och
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överlämnar beslutet. Är hyresgästen inte hemma lägger de beslutet i brevlådan. (Grauers,

1998).

Avhysningen ska verkställas inom fyra veckor efter att ansökan har nått KFM. Anstånd

med avhysningen kan ske dels från hyresvärden och dels från KFM. Hyresvärden kan

bevilja anstånd, exempelvis då han inväntar ett beslut från socialtjänsten ifall hushållet

har ansökt om bistånd till hyresskulden. KFM kan även på plats ge hyresgästen anstånd

med vräkningen, då max fjorton dagar inom nämnda fyra veckors period. Detta kan ske i

fall då hyresgästen fått möjlighet att flytta till en annan lägenhet inom kort eller befinner

sig på sjukhus och inte har möjlighet att infinna sig. (Grauers, 1998).

Socialtjänsten kan när som helst under detta förlopp träda in och bistå hyresgästen,

framför allt som ett moraliskt stöd, t.ex. genom att uppmuntra hyresgästen att själv ta

kontakt med hyresvärden och göra upp en betalningsplan. Ett annat alternativ är att

socialtjänsten fungerar som en länk mellan hyresvärd och hyresgäst, och hjälper dem i

deras inbördes dialog gällande betalningsplan. Det har dock konstaterats att om det bara

handlar om hyresskulder, så går det ofta bra att göra någon slags uppgörelse. Har

emellertid situationen hyresvärd och hyresgäst emellan blivit känslomässigt infekterad, så

är det ofta väldigt svårt att nå en kompromiss. (Löfstrand, 2001, s.147). Den sista utvägen

är för socialtjänsten att bevilja ekonomiskt bistånd till hyresskulden. (SOU 2001:95b).

Vad gäller beviljande av bistånd, har det stor betydelse hur hyresskulden har uppstått, i

och med att detta kan påverka handläggarens inställning till hyresgästen. Enligt Löfstrand

(2001), är det helt upp till den enskilde handläggaren att bevilja bistånd. Detta kallar

hon för ”diskretionär makt”, dvs. att denna makt är ”…knuten till den enskilde

tjänstemannens handlings- och tolkningsutrymme i förhållande till lagen och lokalt

utformande regelverk.” (Löfstrand, 2001, s.135).

Detta kan skilja sig från kommun till kommun, och från stadsdel till stadsdel. Vissa

kommuner eller stadsdelar har en policy att aldrig bevilja bistånd till hyresskulder, detta

strider dock enligt Hemlöshetskommittén både mot kommunallagen samt

socialtjänstlagen. I slutändan är det ändå socialtjänsten som enligt socialtjänstlagen har
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det yttersta ansvaret för hyresgästen, oberoende av om denne blir vräkt eller inte.

Vräkning kan även undvikas då socialen tecknar ett kommunalt kontrakt på lägenheten

och hyr ut den i andra hand till hyresgästen. Ett av Hemlöshetskommitténs delförslag var

dessutom att hyresvärdar och socialtjäst ska samarbeta för att hjälpa människor att

behålla sin bostad och undvika vräkning. (SOU 2000:14). Löfstrand (2001) har i sin

studie åt Hemlöshetskommittén dock påvisat en risk för kooptering, dvs. att socialtjänsten

i ett närmare samarbete med hyresvärden tar till sig hyresvärdens sätt att se på

”problemhushåll”, istället för att fungera som ”hyresgästens advokat”. (Löfstrand, 2001,

s.134f).

3.9 Utvecklingen av den sekundära bostadsmarknaden

Sahlin har i sin avhandling från 1996 studerat utvecklingen av en sekundär

bostadsmarknad i Sverige, och hon kritiserar det alltmer framträdande mönstret att

socialtjänsten fungerar som hyresvärd gentemot grupper som annars är utestängda på

bostadsmarknaden. Hon menar att man på detta sätt riskerar att permanenta hemlösheten,

bl.a. för att bostadsföretagen föredrar att hyra ut till socialtjänsten istället för att hyra

direkt till så kallade problemhushåll. Detta inbegriper idag även allmännyttiga

bostadsföretag, som pga. den tilltagande marknadsanpassningen och konkurrensen på

bostadsmarknaden, undan för undan alltmer kommit att höja sina krav för

bostadssökande. Hemlöshetskommittén hänvisar bl.a. till den boendesociala beredningen

som 1999 gjorde följande bedömning:

”Många kommuner upplever att ekonomiskt svaga hushåll har svårigheter att få tillgång till bostäder.

Fastighetsägare ställer allt högre krav på de bostadssökande, till exempel med avseende på hushållens

ekonomi. Beredningen har också noterat att det är svårt för hushåll med svag ekonomi att erhålla bostad

oberoende av om det råder en generell brist eller överskott på bostäder i kommunen.”  (SOU 2001:95a,

s.78)

Genom att hyra ut till socialtjänsten garanteras man från fastighetsägarens sida både att

hyran betalas varje månad, samt att hyresgästen kan avvisas vid t.ex. störande beteende

eller för brott mot någon av socialtjänstens regler för boendet, detta är möjligt genom att

de boende i dessa lägenheter saknar besittningsskydd enligt hyreslagen. Socialtjänsten
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har i sin tur varit tvungen att alltmer gå med på fastighetsägarnas krav för att

överhuvudtaget få tag på bostäder till sina klienter. Detta leder till en ytterligare

kategorisering vilka grupper som ses som besvärliga, menar Sahlin, och utgör inte heller

någon garanti för att också de grupper som sköter sig i socialtjänstens

andrahandslägenheter slutligen ska få ett eget förstahandskontrakt. Istället används

boendemöjligheterna, framför allt gällande de sociala kontrakten, som sanktions- och

kontrollmöjlighet gentemot klienterna. Socialsekreterarna hamnar dessutom i en

rollmotsättning, då de både ska kontrollera och stödja klienten.

Ovanstående bekräftas även av de intervjuer som Socialstyrelsen i samband med sin

kartläggning 1999 genomförde med bl.a. socialtjänsten i olika kommuner: från

myndighetshåll menade man sig se klara tendenser på lägre toleransnivåer från

bostadsföretagens sida, man är inte intresserade av att hyra ut, eller att för den delen,

behålla personer med problem som hyresgäster. Bostadsbolagen kräver i allt högre

utsträckning ekonomisk stabilitet av sina hyresgäster, vissa bostadsbolag accepterar

överhuvudtaget inte sökande med betalningsanmärkningar. I vissa kommuner är det

också allt svårare att få ett förstahandskontrakt om man samtidigt uppbär socialbidrag,

trots att socialtjänsten garanterar hyran. Socialtjänsten uppger också att det på vissa orter

blivit allt svårare att få tag på lägenheter till stora invandrarfamiljer, dels pga. att det finns

brist på större lägenheter, dels för att familjerna ofta uppbär försörjningsstöd. Man

upplever det också som att det blivit allt svårare att få förstahandskontrakt ifall den

bostadssökande har ett icke-svenskt efternamn. (Socialstyrelsen 2000:1).

3.10 Resurssvaga barnfamiljer

Det är omöjligt att diskutera ett ämne som bostadslöshet och hur det drabbar den enskilde

familjen, utan att samtidigt ta upp en diskussion om fattigdom bland dagens barnfamiljer.

En stor del av tillgänglig hemlöshetsforskning visar att dessa fenomen hänger ihop.

(Swärd, 1998). Hemlöshetskommittén har identifierat ett antal vad de kallar för

”hemlöshetsgenererande faktorer”, nämligen arbetslöshet, hushållens disponibla

inkomst, socialförsäkringssystemets ersättningsnivåer och ersättningsperioder,
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bostadspolitik/bostadsmarknad, missbrukarvårdens utformning samt socialbidragets

utformning och villkor. (SOU 2001:95, s.42f).

Strukturella problem som arbetslöshet, ökade kostnader för boende och nedskärningar i

välfärdssystemet bidrar till att från början ekonomiskt resurssvaga riskerar att hamna

utanför den reguljära bostadsmarknaden, framför allt, om det som i Sverige kombineras

med en marknadsanpassning från bostadsföretagens sida som leder till högre krav på

hyresgästerna.

Kommittén Välfärdsbokslut har i ett antal utredningar och betänkanden sammanställt

välfärdsutvecklingen under 1990-talet, ett årtionde som kännetecknades av hög

arbetslöshet, lågkonjunktur, nedskärningar i välfärdssystemen och omfattande

avregleringar. Hur har allt detta påverkat barnfamiljerna och deras ekonomiska position?

Några återkommande mönster har identifierats: barnfamiljerna har överlag klarat sig bra,

men det finns vissa grupper som tydligt först drabbats hårt av arbetslösheten, och sedan

under efterföljande högkonjunktur inte fått del av det ökade välståndet. Till dessa grupper

hör framför allt ensamstående kvinnor med barn, men också invandrarfamiljer av framför

allt utomeuropeiskt ursprung. Detta var två grupper som kraftigt drabbades av

arbetslöshet: antalet ensamstående med barn (varav över 80 % är kvinnor) minskade sin

reguljära sysselsättning från 75 % 1990 till dryga 50 % 1997 (SOU 2000:37, s.29),

medan den reguljära sysselsättningen bland utomeuropeiska invandrare minskade från

60 % år 1990 till strax under 40 % år 1997. (SOU 2000:37, s.33). Även arbetarhushåll

med barn kan hänföras till denna grupp med fortsatt svag ekonomi. (SOU 2000:3; SOU

2000:37; SOU 2001:55).

I antologin om Barns och ungdomars välfärd, SOU 2001:55, presenterar Jonsson ett antal

undersökningar, som påvisar att år 2000 levde vartannat barn i invandrarfamiljer växer

upp i hushåll utan tillgång till kontantmarginaler på 12000 kronor. Detsamma gick att

konstatera om 36 % av barnen till ensamföräldrar, samt en nästan lika stor andel av

barnen i arbetarfamiljer. Av hushållen bestående av barn och ensamförälder som

försörjare, visade sig dessutom att 50 % av barnen bodde i familjer som hade haft
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problem med att betala de återkommande, löpande utgifterna under det gångna året.

Liknande snedfördelningar gick att identifiera vad gällde boendeform, t.ex. fördelningen

av vem som bodde i lägenhet kontra villa eller radhus. (SOU 2001:55, s.131).

Gällande utbetalningen av socialbidrag, så steg den kraftigt i början av krisåren för att

sedan långsamt sjunka igen. Detta gällde dock inte gruppen ensamstående med barn, som

fortsättningsvis utgör den kategori av hushåll som uppbär mest socialbidrag. (SOU

2000:3, s.94). Andra uppgifter pekar på att under 1996 och 1997, hade mer än var fjärde

ensamstående med barn inkomster som understeg socialbidragsnormen. Den ekonomiska

nedgången under 90-talet ledde inte enbart till ökade inkomstskillnader mellan olika

grupper, utan också till upp till tredubbla risker för vissa barn växa upp i hushåll med

mycket låga inkomster. (SOU 2000:3, s.222f). En annan grupp som haft det besvärligt är

familjer med flera barn, framför allt då familjer i vilka föräldrarna är födda utomlands.

Andersson pekar i sitt bidrag till antologin för Kommittén Välfärdsbokslut, på att

inkomstfördelningen allt tydligare uppvisar en vad han kallar för ”etnisk profil”. (SOU

2000:37, s.232f). Under 90-talet blev de utlandsfödda allt mer synliga i de allra lägsta

inkomstgrupperna, framför allt då de med utomeuropeisk bakgrund. Dessa grupper har

fått en alltmer svag position på arbetsmarknaden, dessutom är de överrepresenterade som

boende i låginkomstområden.

Salonen (2002) konstaterar att ”de allra flesta hushåll i Sverige kände inte av de

besvärliga åren 1992-1997 utan påfrestningarna koncentrerades till alla dem som, av

olika anledningar, inte redan var etablerade i arbetsliv och offentliga trygghetssystem”.

(Salonen, 2002, s.54). Salonen uppger även i sin rapport för Rädda Barnen år 2003 om

barns ekonomiska utsatthet, att enligt studien så har barnfattigdomen till viss del minskat

under 2001, som är undersökningsperiod, från 15,3 till 13,6 % av det totala antalet

barnfamiljer. Däremot fortsätter inkomstskillnaderna mellan de rikaste och de fattigaste

barnfamiljerna att öka, och man kan även se en tendens till fortsatta skillnader i

ekonomisk utsatthet mellan barn med svensk respektive utländsk bakgrund. Salonen

uppger att risken att växa upp i ett fattigt hushåll är upp till fyra gånger större bland barn
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med utländsk bakgrund, utsattheten är dessutom ännu högre ifall barnen kommit med

sina föräldrar till Sverige under 1990-talet.

3.11 Feminisering av fattigdomen?

Vi kan konstatera att gruppen ensamstående med barn, varav en absolut majoritet består

av kvinnor, fått det allt svårare under det senaste årtiondet. Tyder detta på att fattigdomen

håller på att feminiseras, som vissa forskare påstår? Inte alla håller med om detta.

Gunnarsson (2000) hänvisar till Miller, som menar att ensamstående kvinnor som grupp

alltid utgjort en ekonomiskt utsatt grupp, både historiskt och idag, och alltid varit

beroende av staten för sin försörjning och överlevnad. Därför är det svårt att direkt kunna

konstatera någon ny feminisering av just fattigdomen, eftersom ensamstående

kvinnor med barn genomgående genom historien varit överrepresenterade bland

socialbidragstagarna. Gähler (2002) hänvisar också till liknande uppgifter, men

konstaterar att de ensamstående kvinnorna med barn ändå under de senaste årtiondena i

Sverige uppnått en relativt god, och ekonomiskt oberoende position i samhället, detta

pga. av statliga välfärdsarrangemang som avgiftsfri skola och subventionerad

barnomsorg, som medfört att kvinnorna kunnat förvärvsarbeta i rätt hög grad. Läget har

dock blivit allt mer bekymmersamt under 1990-talet.

Lundborg (2000) har i sitt bidrag till antologin ”Välfärdens förutsättningar” fördjupat sig

i den ökande arbetslösheten bland ensamstående kvinnor med barn, och han konstaterar

att det finns två orsaker till detta: dels hörde de en stor del av de ensamstående med barn

till den s.k. tjänsteproducerande sektorn, och drabbades därför hårt av kommunernas

nedskärningar inom bl.a. den offentliga sektorn. Dels är ensamstående kvinnor med barn

också överrepresenterade vad gäller lägre utbildning och bristande förankring till

arbetsmarknaden (SOU 2000:37, s.41f).

I delbetänkandet ”Välfärd vid vägskäl”, uppger dessutom Kommittén Välfärdsbokslut att

ensamma mödrar förutom sämre arbetsvillkor, även har sämre hälsa och oftare är utsatta

för våld eller hot om våld (SOU 2000:3, s.270). Aspekten gällande våld är dessutom

ytterst relevant när det kommer till frågan om hemlöshet. Swärd (1998) tar upp en
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undersökning gjord av Järvinen bland hemlösa kvinnor i Köpenhamn, som visade på att

en majoritet av dessa kvinnor hade erfarenhet av våld från antingen en aktuell, eller

tidigare samboende mans sida. Denna misshandel låg dessutom för flera av kvinnorna

bakom faktumet att de flyttade hemifrån till härbärge eller kriscentrum. Även andra

forskare har kommit till liknande resultat, uppger Swärd, t.ex. Passaro, som visat att över

hälften av kvinnorna i hennes studie från New York hade flytt från hemmet pga. psykiskt

eller fysiskt våld. Russel är en tredje forskare i sammanhanget som också hon visar på

sammanhanget mellan hemlöshet och upplösningen av patriarkaliskt styrda relationer,

däremot pekar hon också på vikten av fattigdomsaspekten, som enligt henne är den

tydligaste gemensamma orsaken till att kvinnor blir hemlösa (Swärd, 1998, s.160).

Hemlöshetskommittén hänvisar även den i sitt slutbetänkande till Järvinens studie,

dessutom nämner man en annan studie av FEANTSA, som i sin senaste transnationella

rapport om hemlösa kvinnor visat att ”våld inom familjen som riktas mot kvinnan är en

mycket dominant orsak till att i varje fall unga kvinnor blir hemlösa, och detta är en

generell bild i samtliga undersökta EU-länder”. (SOU 2001:95a, s 45).

3.12 Konsekvenser av fattigdom för familjen och barnet

Utifrån tillgänglig forskning, både svensk såväl som internationell, ska vi försöka ge en

översiktlig bild av följderna av att leva i den kroniska stress, som långvarig fattigdom

innebär. Lagerberg och Sundelin (2002) ser fattigdom som en ”kronisk stressfaktor, som

starkt begränsar ett stort antal livsmöjligheter”. (Lagerberg & Sundelin, 2000, s.205).

Likadana tankegångar uttrycks av Jonsson: ”Den omedelbara och viktiga funktionen av

ekonomiska resurser är att öka handlingsfriheten”, t.ex. gällande boende, semester- och

fritidsmöjligheter. (SOU 2001:55, s.104). Vad innebär då fattigdom, eller olika

fattigdomsuttryck, för barnets utveckling och för dess fysiska, psykiska och psykosociala

hälsa? Lundström och Wiklund (2000) konstaterar i sin forskningsöversikt om barns

uppväxtvillkor i familjer med socialbidrag och små ekonomiska resurser, att man har en

rätt dålig kunskap om dessa barns vardagsvillkor och mående. Det finns visserligen

forskning på området, men den baseras till största delen på förhållanden utanför Sverige.

Man har t.ex. utifrån amerikanska studier, sett vissa mönster mellan fattigdom och sen

kognitiv utveckling. En förklaring till detta fenomen har varit att fattiga familjer brister i



37

sina möjligheter att stimulera sina barn genom exempelvis pedagogiska leksaker. Barnet

hindras härmed att nå sin ultimata kognitiva och känslomässiga utvecklingsnivå, det

drabbas av så kallad ”ekonomisk deprivation”. (Lundström & Wiklund, 2000, s.26). Man

kan också se på fattigdom som en stressfaktor, som leder till varierande konsekvenser

beroende på hur belastad familjen är i övrigt (t.ex. på det psykosociala planet).

Jonsson (2001) tar också upp internationell forskning i sin artikel om ekonomiska och

materiella resurser hos barnfamiljer under 1990-talet. Han menar att man kan se ett

tydligare samband mellan hushållsinkomster och barnens prestationer och framgångar i

skolan, än mellan familjernas inkomst och barnens fysiska och psykiska hälsa. Fattigdom

i familjen kan innebära ett dåligt utgångsläge för barnet då det börjar skolan, med risk för

eftersläpning vilket leder till ökad känsla av utanförskap. Även Lundström och Wiklund

menar att det, utifrån tillgänglig forskning, finns ett mycket tydligare samband mellan

familjeinkomst och kognitiva prestationer, än mellan inkomst och psykisk ohälsa,

neuropsykiatriska diagnoser eller beteendestörningar. Vilka konsekvenserna blev för

barnets kognitiva utveckling, varierade dessutom med i vilken ålder och utvecklingsfas

barnet befann sig i. (Lundström & Wiklund, 2000, s.31f).

Det tycks dessutom som att kvaliteteten hos hemmet, bostaden och bostadsområdet är

viktig för barnens hälsa. En intressant iakttagelse görs även av Lagerberg och Sundelin

(2000), genom att de hänvisar till forskning som visat att det inte bara är höga resurser i

sig som påverkar hälsan, utan också fördelningen av resurserna. En jämn resurstillgång

och likheter i levnadsvillkoren kan alltså ha en ”hälsofrämjande effekt”. Ökande

inkomstklyftor leder därmed i sig själv till dålig fysisk och psykosocial hälsa. (Lagerberg

& Sundelin, 2000, s.185f).

En av de få studier som gjorts i Sverige om fattiga barnfamiljers boende och ekonomi har

åskådliggjort några gemensamma aspekter för dessa hushåll. (Hjort & Salonen, 2000).

Denna grupp bestod till största delen av två urskiljbara typer av familjer,

dels ensamstående kvinnor med barn, dels familjer med utländsk bakgrund. Deras

erfarenheter var dock i stort de samma. För det första kände familjerna en permanent
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otillräcklighet, med känslan av att leva under ständig ekonomisk stress. För det andra

kunde man se ett mönster av bristande etablering/förankring på arbetsmarknaden; i de

fall föräldrarna hade någon form av anställning så handlade det oftast om osäkra

anställningsformer som deltidstjänster, timanställningar och vikariat. För det tredje

balanserade familjerna alltid på gränsen till vad de såg som en acceptabel boendeform.

Man ville undvika trångboddhet och vissa mer socialt utsatta bostadsområden, vilket

innebar att man tvingades flytta ifall att boendekostnaderna övergick vad man hade råd

med. För det fjärde var familjerna i hög grad beroende av osäkra trygghetssystem,  i

huvudsak bostadsbidrag och socialbidrag. Nedskärningarna av dessa bidrag under 90-

talet har lett till en känsla av otrygghet och oförutsägbarhet. För det femte känner

föräldrarna genomgående en stark oro för barnen. Barnen prioriteras så gott det går, det

värsta föräldrarna visste var att vara tvungna att säga åt barnen att de inte hade råd med

någonting som barnet behövde. Föräldrarna var också rädda för att deras utanförskap och

beroende skulle gå vidare till barnen. För det sjätte är man starkt beroende av sociala

nätverk, som släkt och vänner. Detta nätverk var dock ofta i liknande ekonomiska

trångmål som man själv.

Gällande ett fattigdomsuttryck, som trångboddhet, så saknas till stor del forskning på

området om hur det ser ut i Sverige, och vilka konsekvenserna blir för familjen. Aluma

hade dock i nr.5, 2000, en artikel av Bergström som tittade närmare på situationen i

Rosengård. Hon hänvisar i sin artikel till tidigare forskning som har visat att ett över 35

% av de boende i Rosengårdsområdet Herrgården bor trångt, då definierat som mer än två

personer per sovrum. Bergström har även intervjuat verksamhetschefen på vårdcentralen

i Rosengård, som menar att personalen varje dag kommer i kontakt med psykiska och

fysiska hälsoproblem som har sin grund i trångboddheten. Det kan handla om

sömnproblem, magont eller kronisk huvudvärk.

Avslutningsvis ska vi ta upp några reflektioner kring utländsk forskning om barn som

med sina familjer befinner sig i akutboenden såsom härbärgen eller hotell. Att placera

barnfamiljer på härbärgen ses inom den svenska socialtjänsten inte som ett värdigt

alternativ, och undviks därför. Istället använder man sig i akuta fall av hotellplaceringar,
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då ofta på lågbudgethotell som också används av andra hemlösa grupper, som

missbrukare och psykiskt sjuka. Det saknas dock i hög grad svensk forskning om vad

detta får för konsekvenser för barnen. Hemlöshetskommittén hänvisar därför i sitt

slutbetänkande istället till brittisk forskning, som påvisat att barn drabbas fysiskt,

emotionellt och utbildningsmässigt av att bo i boenden av typen ”bed & breakfast”.

Barnen uttryckte bland annat symptom som depressioner, sömnstörningar, aptitlöshet

och raseriutbrott. (SOU 2001:95, s.51). Downer (2001) tar även hon upp liknande

erfarenheter i sin forskning om hemlösa barn och deras psykiska hälsa.

Nu är ju detta amerikansk forskning, gjord i en kontext av familjehärbärgen och andra

typer av akutlösningar som inte finns i Sverige, vilket medför att man måste vara

försiktig med att se på resultaten som tillämpbara under svenska förhållanden. Downers

syn på hemlöshet som ett hinder för normal utveckling för barnen, genom faktorer som

otrygghet, oförutsägbarhet och en känsla av att inte höra till någonstans, ser vi dock som

relevant även för svenska förhållanden. En annan aspekt som tas upp av Downer, är de

regler som man ofta måste följa då man bor på så kallade ”shelters”. Detta är regler som

någon utanför familjen satt upp, och som kan medföra att föräldrarna mister en del av sin

auktoritet inför barnen, framför allt ifall att föräldrarna blir tillsagda om att ändra vissa

beteenden inför barnen. (Downer, 2001, s.85). Det förekommer också i Sverige, att man

som ”social gäst”, dvs. inkvarterad och försörjd av socialtjänsten, tvingas följa regler

uppsatta av hotellägaren. Det kan handla om att man måste följa vissa tider, eller att man

inte får ta emot besök. Ofta saknas också ordentliga tvätt- och matlagningsmöjligheter.

Man kan ju spekulera länge i vad det innebär för ett barn att växa upp under sådana

förhållanden.

4. Resultatredovisning
4.1 Situationen i Malmö

Enligt Malmös stads inventering av bostadslösa, fanns det den 1 oktober 2003, 531

hemlösa personer, och 1206 bostadslösa personer. Till de hemlösa räknas personer som

bor på institutioner, härbärgen och hotell, medan man som bostadslösa räknar de personer
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som bor i socialtjänstens andrahandslägenheter, eller i privata andrahandsboenden eller

inneboende, och som uttryckt till socialtjänsten att deras boendesituation är problematisk.

Stadsdelarna redovisade den 1 oktober 2003 totalt 52 barn i hemlösa hushåll. Dessa barn

hörde till Centrum, Södra Innerstaden, Hyllie, Fosie och Rosengård, och vistades på

boendealternativ såsom institutioner, hotell och krisboende hos Kriscentrum eller

Kvinnojouren. En absolut majoritet, 42 stycken, befann sig på hotell. Inga barn var

”ambulerande”, dvs. flyttade runt, eller bodde på campingområden. Bland de bostadslösa

hushållen redovisades 689 barn, varav största delen (596 barn) bodde i samma fem

stadsdelar som nämns ovan. I en annan rapport från Stadskontoret om aktuella insatser

för bostadslösa 2003, konstateras att en del av stadsdelarnas andrahandsboenden kommit

att användas av personer som saknar sociala problem, men som är beroende av IoF för sin

försörjning och som saknar tidigare anknytning till bostadsmarknaden.

Gällande kommunövergripande insatser, så antog Kommunfullmäktige 29.1.2004 ett

program för bostadspolitiska mål i Malmö 2003-2006. I dessa mål tas bl.a. upp vikten av

att motverka ofrivillig boendesegregation, och att bostadsbyggandet och planeringen ska

ske med hänsyn till barn och ungdomars engagemang. Kommunfullmäktige har också

tagit upp frågan om tillämpningen av den s.k. barnchecklistan, och beslöt i ett möte

25.3.2004 att byta ut denna mot en specifik handledning för politiker och tjänstemän

gällande barnkonventionen. Detta för att man haft blandade erfarenheter av tillämpningen

av barnchecklistan, den har visserligen höjt medvetandenivån om att ett barnperspektiv

behövs i den kommunala beslutsprocessen, men den har samtidigt upplevts som en

skrivbordsprodukt och som icke-relevant att fylla i. Den ska därför bytas ut mot en mer

konkret handledning, som ska fungera som ett stöd vid handläggningen, och som ska

användas vid alla förslag till beslut.
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4.2 Resultat utifrån centrala teman

4.2.1 Tema 1

Vilka konsekvenser och problem kan en osäker boendesituation medföra för

barnet?

Kronoinspektören menar, att det är bättre att bli omhändertagen och ha tak över huvudet,

än ingenting. Samtidigt ser hon många praktiska problem med hotellboende i

kombination med barn, såsom svårigheter med att laga mat, inte kunna tvätta, det är

trångt och barnet har svårt att röra sig. Hon har dock inga uppfattningar om vad det kan få

för psykosociala konsekvenser för barnets utveckling. Den ena bostadssekreteraren från

Fosie påpekar att det för de flesta barnen inte handlar om någon ny situation, de har varit

med om så många trauman innan, så de har byggt upp ett slags försvar. Hon ser detta som

en förklaring, inte ett sätt att resonera som en förmildrande omständighet. Det är

jätteviktigt att agera respektfullt både mot barnen och föräldrarna, empatin och

bemötandet är viktigt. Hon tycker att det är besvärligt känslomässigt, i de situationer då

hon ska redogöra för föräldrarna, och vara konsekvent, i barnens närvaro, då dessa

oavsett ålder, genom kroppsspråk och gester, märker att det är en obehaglig och pressad

situation. Hon känner en stor lättnad i de avhysningssituationer, då barnen inte är

närvarande. Bostadssekreteraren från Centrum menar å sin sida att det är en svår fråga,

genom att en flytt till t.ex. jourboende i vissa fall kan bli en fristad och lite lugnare,

beroende på vad som hänt innan:

”I vissa fall är det givetvis väldigt traumatiskt att få flytta hemifrån, när de har bott hemma och inte betalt

hyra och har bott och trivs och har sina grejor och inte kunna ta med allt utan kanske en del magasineras

av leksaker och prylar.” (Bostadssekreterare, Centrum)

Han tar också upp att det är mer förödande för barnen att flytta runt med sina mammor

hos t.ex. deras väninnor under en längre tid, än att istället bo i en av socialtjänstens

jourlägenheter. Många av dessa familjer blir ju dessutom aldrig kända av, eller aktuella

för socialtjänsten, då de inte själva söker bistånd i form av bostad. Det viktigaste för de

här barnen är att ha en fast punkt, som vissa har genom att ha kvar en fast dagisplats eller

kunna fortsätta i samma skola som innan, trots att de flyttar runt. Socionomen på
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Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn, påpekar att de är inriktade på

våldssituationen som lett till att kvinnan uppsökt Kriscentrum. Själva boendet är bara en

liten del av hela familjesituationen, möjligheter finns dock för kvinnan tillsammans med

sina barn, att bo på Kriscentrum, men dessa möjligheter är begränsade till max. tre

månader. Man prioriterar efter hotbilden. Ibland händer det att socialtjänsten, efter att

man gjort bedömningen att kvinnan och barnen skulle kunna flytta till en egen lägenhet,

enbart kan erbjuda hotellboende. Detta bedömer man dock inom Kriscentrum som

alldeles för otryggt, framför allt ur en säkerhetsaspekt, och låter då istället kvinnan bo

kvar på Kriscentrum tills man hittar ett lämpligare alternativ Bostadssamordnaren i

Malmö uppger att naturligtvis är det otryggt med vräkningar, och han ser problem med

trångboddhet. Det blir svårare att få allting praktiskt att fungera i hemmet:

”Alltså det handlar ju om hela barnets tillvaro, det här att bygga upp relationer med kompisar, ha

nånstans att göra läxor, ha nånstans för sig själv att vila och koppla av och sånt.” (Bostadssamordnare,

Malmö stad)

Bostadssamordnaren ser dock inte själva andrahandsboendet genom socialtjänsten som

ett problem för barnet, så länge boendet har en rimlig utrymmesstandard. Doktoranden

pekar på problemet med bristande stabilitet och trygghet, ifall familjen tvingas flytta runt.

Han tar upp hemmets betydelse, och pekar på dess betydelse i relation till stabilitet,

trygghet och sociala relationer, allt det som karakteriserar ett hem. Gällande

hotellboende, så ser han bekymmer i hur barn ska kunna förklara detta för sina kompisar,

och var umgås man, om man inte får vara på hotellrummet på dagtid:

”Och så äter man mycket snabbmat, kanske dålig, alltså många saker som påverkas. Det är dyrare för

familjerna rent, man kan inte frysa in nånting.  Möbler, man satsar inte så mycket på det, och det kanske

förstörs eller stjäls eller, i alla dom här magasinen, det är inte säkert att de har så hög kvalitet. Och det

här utpekandet, så klart. På Mosippan är det ju skolgången definitivt, där väldigt få barn går i skolan.

Dom får ta två bussar för att komma till skolan… det är utestängning redan från låga år, ju. Så det är

mycket, många bekymmer.” (Doktorand, Socialhögskolan)
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Den anställda vid Kvinnojouren fokuserar mer på konsekvenserna av våldet, än på själva

den osäkra boendesituationen. De har några lägenheter som kvinnor med barn kan bo i,

under begränsad tid.

4.2.2 Sammanfattande diskussion och analys av resultat i förhållande till tidigare

forskning, tema 1

Flera av våra intervjupersoner menar att det trots allt är bättre för barnen att bo i

socialtjänstens andrahandsboenden än att flytta runt, eller bo under alltför trånga

förhållanden. Detta stämmer väl överens med tillgänglig forskning. Downer (2001) har i

sin forskning av bostadslösa barn framför allt pekat på den känsla av otrygghet,

oförutsägbarhet och att inte ha en fast punkt, som den tyngsta belastningen på barnet. Sett

ur hennes perspektiv är det självklart bättre att bo på ett andrahandsboende än att flytta

runt, då detta boende ändå utgör en mer fast punkt. Utifrån internationell forskning av

”bed & breakfast” - boenden och så kallade ”shelters”, uppvisar barn som bor under

sådana förhållanden ett flertal psykosociala tecken på att fara illa. Nu tillämpas ju dessa

typer av boenden inte i Sverige, men vi tycker oss kunna dra paralleller till hotellboende.

Bostadssamordnaren uppger i och för sig att man i Malmö försöker minska på

hotellboendet, framför allt för familjer, men det används fortfarande som akutlösning. Ett

problem med hotellen har varit att hotellägaren har haft andra regler för socialtjänstens

gäster än för resten, såsom att de inte får ta emot besök på rummet av sina

socialsekreterare, vilket hindrar möjligheter till stöd. Doktoranden tar också upp

Mosippan, som är ett genomgångsboende för framför allt stora flyktingfamiljer, som ett

exempel på boendealternativ som verkligen markerar ett socialt utanförskap, genom att

barnen inte ens går i skolan. En av bostadssekreterarna från Fosie har också som

argument mot att använda vad hon kallar för familjehärbärgen, att kön dels skulle bli

väldigt lång, dels att det skulle vara ett sätt att skapa nya behov. Hon hänvisar just till

Mosippan, eftersom familjerna fastnar där istället för att komma vidare i boendekedjan.
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4.2.3 Tema 2

Vad gör man inom respektive verksamhet för att ”kompensera”

för en osäker bostadssituation? (hotell, socialt boende, trångboddhet). Vilka

stödmöjligheter har man från socialtjänstens sida? Hur ser man från socialtjänstens

sida på den dubbla rollen som stödperson/hyresvärd?

Kronoinspektören konstaterar till att börja med, att Kronofogdemyndigheten

överhuvudtaget inte har några stödmöjligheter gentemot barn eller andra gäldenärer. Man

kan heller inte göra konsekvensbedömningar utifrån att det finns barn i familjen,

dessutom har myndigheten ingen anmälningsplikt gentemot socialtjänsten. Detta

eftersom man enbart är en verkställande myndighet. Den ena bostadssekreteraren från

Fosie uppger att de träffar den aktuella familjen, och ifall de ser att det finns ett behov av

stöd så kopplar de in Social sektion, som kan bistå med socialrådgivare. Hon berättar

också att man från bostadsgruppens sida en tid arbetat speciellt med en grupp

ensamstående mammor, som hade återkommande hyresskulder men som man betalade.

Inför risken att denna grupp skulle vräkas av fastighetsägaren, tog man från

socialtjänstens sida över kontrakten och förmedlade stöd till en kurator vid diakonin.

Detta har skett i samarbete med fastighetsägaren, eftersom det i grund och botten är hans

attityd som avgör – allt man gör är beroende av att socialtjänsten står på god fot med

fastighetsägaren. Bostadsgruppen har tillsyn i lägenheten, och kontrollerar att hyran

betalas. Genom att rolluppdelningen stödperson/hyresvärd är tydlig och åtskild inom

socialtjänsten i Fosie ser inte bostadssekreterarna där på den dubbla rollen som

stödperson/hyresvärd som något särskilt problem. Målet med detta projekt har bl.a. varit

att utifrån ett barnperspektiv stärka föräldrarollen, med syftet att barnen ska bli mindre

otrygga och kunna vara barn igen, istället för att t.ex. känna ett ansvar att försvara

föräldern. Hon ger ett exempel:

”... en  familj som…Hon mådde jättedåligt och hon hade en pojke och när hon var här med sin pojke så var

pojken trots att han var tio, pappan, och försvarade mamman, ´Ja, mamma har det svårt just nu.´ Och det

är det som händer med barnen…och där var det tveksamt om man skulle hjälpa till och lösa hennes

skulder. /---/ Fastighetsägaren sa ja, vi tog över kontraktet, hon var överlycklig, fick kontakt med Carita

[kuratorn på diakonin], har börjat skolan, pojken när jag träffade honom sist var pojke igen, han har blivit

barnet igen och det handlar väldigt mycket om den här kontakten.” (Bostadssekreterare, Fosie)
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Den andre bostadssekreteraren tar också upp ett annat projekt, som man har tillsammans

med MKB (Malmös kommunägda bostadsbolag) för ungdomar som flyttar ut från

familjehem eller andra typer av institutioner, eller från familjer med olösbara

kulturkonflikter. Man har tillgång till tre lägenheter, som man har kopplat varsin

kontaktfamilj till. Detta har lett till att man från socialtjänstens sida endast träffar

ungdomarna en gång i månaden för uppföljning, resten sköter kontaktfamiljerna om. Man

har dessutom ett antal utredningslägenheter med vandrarhemsstandard, dit man kan

placera familjer akut. Bostadssekreteraren från Centrum svarar att det är väldigt

individuellt, det beror t.ex. på ifall familjerna haft tidigare kontakt med socialtjänsten

eller inte. Vilka insatser det handlar om, varierar med problematiken och behoven.

Insatserna kan bestå av samtalskontakter, eller något annat på Familjens hus, deras

central för familjer och barn. Ibland kan man också försöka motivera till vissa insatser för

barnen, även om föräldrarna inte efterfrågat det. Vissa är familjerna är ju dessutom lite

mer resursstarka än andra, vissa orkar ta tag i sin situation på ett annat sätt. Det man ser

som det mest basala i arbetet med de här familjerna, är att hjälpa till och motivera i

sökandet av eget boende. Gällande socialtjänstens dubbla roll som stödperson/hyresvärd,

tycker han det är ett problem, eftersom det blir en laglighetskonflikt mellan hyreslagen

och socialtjänstlagen då man hyr ut i andra hand till sina klienter. Man har visserligen

försöka dela upp de olika rollerna, men grundproblemet är ändå att om det handlar om ett

hyresavtal, så gäller hyreslagstiftningen, men om

de boende missköter sig, så har socialtjänsten ändå ett ansvar för dem enligt

socialtjänstlagen. Detta innebär att ifall en klient boende i socialtjänstens

andrahandsboende missköter sig, och fastighetsägaren vill avhysa honom, så måste

socialtjänsten ändå hjälpa klienten att överklaga beslutet. Bostadssekreteraren önskar

istället att t.ex. fastighetskontoret kunde ta hand om andrahandsuthyrningen.

Socionomen på Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn uppger att man på

deras krisboende framför allt arbetar med krisbearbetning av deras situation, så att de ska

kunna gå vidare i sitt liv. Man har krissamtal med både mamman och barnet, för att

bekräfta deras rädsla. Det är viktigt att barnet berättar allt, och man utgår alltid från
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barnets bästa. De anställda på Kriscentrum är också utbildade i att ha gruppverksamhet

för barnen, enligt Maskrosenmodellen, (som går ut på att barn får möta andra

barn i liknande situation som en själv). Det ska dessutom startas ett kommunalt

Barnkriscentrum i april, som ska ligga i samma hus som Kriscentrum. Man strävar efter

att barnet ska kunna gå i sin vanliga skola eftersom det är en viktig del av deras liv, men

då detta inte går pga. en alltför stark hotbild, så kan barnet gå i skolan på Kriscentrum

istället. De anställda läser även läxor med barnen. Man använder alla de resurser som

finns i samhället, t.ex. skollagen, så att mamman och barnet ska kunna ha ett så normalt

liv som möjligt. Mamman och barnen kan också vända sig till socialtjänsten gällande

extra resurser som bistånd till busskort. Socionomen menar att de kan hjälpa kvinnan att

ta ställning i sin relation till mannen, för barnets bästa, eftersom de inte ska behöva växa

upp i en våldsam familj. Anställda på Kriscentrum har dessutom skyldighet att anmäla till

socialtjänsten ifall mamman inte klarar av att skydda barnen, t.ex. genom att hon

återvänder med barnen till den misshandlande mannen.

Bostadssamordnaren menar att barn i en osäker boendesituation har tillgång till

socialtjänstens normala utbud av insatser. Han tycker att man genomgående från

socialtjänstens sida betonar barnperspektivet och barnets rättigheter i alla sammanhang.

Sedan ser han det som självklart lättare att stödja barnet i en vanlig bostadsmiljö med

någorlunda långsiktighet, än bo i ett akutboende som hotell eller vandrarhem. Överlag

tycker han att det är en bra idé att socialtjänsten istället, så som Fosie har gjort, inrättar

egna utredningslägenheter. Då kan man också upprätthålla en helt annan kvalitetsgaranti,

genom att man som kommunal verksamhet då följer Malmö stads gemensamma

värdegrund.

Doktoranden pekar på problemet att, trots att socialtjänsten prioriterar barnfamiljer, så är

det pga. lägenhetsbristen i Malmö lättare att hitta mindre lägenheter än lägenheter som

passar stora barnfamiljer. Därför tvingas man placera de större barnfamiljerna på t.ex.

hotell istället. Stadsdelarnas policy skiljer sig dessutom åt t.ex. gällande betalning av

hyresskulder. Socialtjänsten i Rosengård uppger att man där går in och betalar

hyresskulder, för att där finns så få fastighetsägare, så ifall man blir vräkt från sin
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lägenhet så är det i princip kört att få en ny. I Södra Innerstaden däremot är socialtjänsten

tydligen inte längre lika måna om att betala hyresskulder, mycket för att där finns så

många fastighetsägare. Det är inte fråga om att socialtjänsten inte skulle vilja betala, men

man har ekonomisk press på sig och tvingas prioritera. Vad gäller stödmöjligheter så tror

doktoranden att man till stor del tillämpar socialtjänstens traditionella koncept, som

kontaktperson, stödperson, hemma-hos eller samtalskontakt. Eventuellt kan barnet också

få bistånd till fritidssysselsättning, eller till avlastningshem.

Den anställda vid Kvinnojouren påpekar att deras huvuduppgift att stödja och stötta

kvinnor, och att lära dem att sätta gränser. Och ifall kvinnan har behov att bo med sina

barn i en av deras tre krislägenheterna så betonar hon:

”Och då menar vi att vi vill ju ha ett boende som är så hemlikt som möjligt, och då kan det ju t.ex. vara så

att om det kommer en kvinna med två barn, där barnen är väldigt oroliga eller utåtagerande eller tvärtom,

då kanske vi inte sätter nån mer i den lägenheten just beroende på att vi vill ha ett värdigt boende, att den

här kvinnan ska kunna lugna ner sig, ska kunna hinna tänka efter och så, under den tiden. Och där kommer

ju barnen in i bilden, att hon ska kunna ta hand om sina barn, lugna ner dom lite grann, och att dom

märker att det är lugn och ro omkring dem, att det händer ingenting farligt och såna här saker, det är inget

liv, och inget bråk, och inget rop, och inga höga röster och sådär.” (Anställd vid Kvinnojouren)

Den anställde betonar att Kvinnojouren hela tiden finns med som stöd, förutom henne så

finns det en anställd husmor som har ansvar för lägenheterna och som ska se till att

kvinnorna trivs och att de märker att man bryr sig om dem. Ifall behov finns, så hjälper

man till med att etablera kontakter med myndigheter såsom socialtjänsten. Hon tycker

överlag att man har goda kontakter med socialtjänsten i de olika stadsdelarna. När det

kommer till barnen, så har man på senare år märkt, framför allt hos kvinnojourerna, att de

behöver en annan slags uppmärksamhet än mamman – det är två olika behov eftersom

relationerna till mannen är olika. Tidigare tänkte man, att om man hjälpte mamman så

hjälpte man samtidigt barnet. Men barnet har faktiskt ett annat problem än mamman,

genom att barnet kan känna sig tvingad att välja mellan någon av föräldrarna:

”Och det är ju så ruskigt, alltså, att höra barn säga, ´Får jag tycka om pappa fast han slår mamma?´

Alltså det ligger ju avgrunder av nöd i såna frågor.” (Anställd vid Kvinnojouren)
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Hon menar att man måste avlasta barn, t.ex. genom att säga till barnet att det kanske inte

är pappa som är dum, utan det han gör som är dumt. Samtidigt betonar hon att man inte

har vare sig resurser eller kompetens för att ha regelrätta stödsamtal med barnen, men

man har försökt att lära sig hur man ska säga dom rätta sakerna till barnet, och att man

ska uppmärksamma det, t.ex. genom att alltid kalla barnet vid dess namn, istället för att

bara säga hej på dig. Det är viktigt att ha kunskap, så man kan hjälpa barnet och ta bort

skuldkänslor, och så att man kan lära sig läsa av signalerna hos även de tysta barnen,

eftersom de kan må minst lika dåligt som de utåtagerande.

4.2.4 Sammanfattande diskussion och analys av resultat i förhållande till tidigare

forskning, tema 2

Våra intervjupersoner skiljer sig åt vad gäller anmälningsplikt och stödmöjligheter

gentemot barn. T.ex. så har Kronofogdemyndigheten varken anmälningsplikt eller

skyldighet att göra konsekvensbedömningar utifrån om det finns barn i det

vräkningshotade hushållet. Detta tycker vi rimmar illa med barnkonventionens krav på

barnperspektiv, och regeringens krav på barnkonsekvensanalyser i statliga och

kommunala myndigheter. Kronofogden är ju ändå en av de få myndigheter, som kan ha

insyn i enskilda familjers hemförhållanden, t.ex. genom de hembesök som de utför i

samband med delgivningar. Som det är nu, utan anmälningsplikt, är det upp till den

enskilde kronoinspektören, ifall denne väljer att kontakta socialtjänsten vid

missförhållanden eller inte.

Gällande socialtjänsten och dess stödmöjligheter till barnen, så ser vi för det första det

som väldigt positivt att man i Fosie så starkt börjat betona det förebyggande arbetet med

riskgrupper, såsom ensamstående mammor med hyresskulder. Detta känns som ett

mycket sunt tänkande, genom att man på detta sätt dels besparar familjen det innebär att

bli vräkt, och då även förebygger kommande psykosociala skador hos barnen, dels

sparar man i längden även in pengar åt stadsdelen genom att, förutom att själva

vräkningsprocessen är så dyr, familjen ju ändå slutligen är socialtjänstens ansvar. Man

kan förstås fråga sig ifall familjens andrahandsuthyrning av socialtjänsten riskerar att bli

permanent, vilket Sahlin (1996) ser som ett rättssäkerhetsproblem, genom att vissa
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fastighetsägare ser det som säkrare att hyra ut till socialtjänsten genom att de därmed är

garanterade hyra, och dessutom vet att socialtjänsten utövar viss kontroll och insyn över

lägenheten. Samtidigt är det en så pass ansträngd fastighetsmarknad idag, och sådan

bostadsbrist gällande hyresrätter, att socialtjänsten inte har något annat val än att stå på

god fot med fastighetsägarna. Man kan självfallet i teorin se detta som negativt, men vi

ser det ändå som en investering i barnens psykosociala hälsa att bo under dessa

förhållanden, jämfört med att ständigt flytta runt i trångbodda lägenheter hos vänner och

bekanta, eller att bo på hotell eller vandrarhem som förutom alla andra nackdelar, även

kan tolkas som ett socialt utanförskap. Socialtjänsten kan dessutom i högre grad stötta

barnen och stärka föräldern i sin föräldraroll på ett helt annat sätt i ett mer hemlikt

boende. Och i de fall då familjen inte har något annat alternativ än t.ex. krisboende hos

kvinnojour, så ses det ändå som grundläggande att barnet, ifall bara möjligt, kan fortsätta

i samma dagis eller skola som tidigare, detta för att upprätta nåt slags normalisering och

förutsägbarhet av tillvaron.

Man fokuserar också alltmer på barnets egna behov av stöd och uppmärksamhet. Innan

hade man mer den inställningen, att man hjälpte barnet både direkt och indirekt genom att

hjälpa föräldern, vilket tas upp av den anställda på Kvinnojouren. Detta bekräftas av

Killén (1994), i hennes forskning om utsatta och svikna barn. Hon tar upp att man innan,

genom att mest fokusera på föräldrarna, tenderade att glömma bort barnet. Det finns stort

behov av att hjälpa barnen att försöka förstå och lära sig leva med de trauman de bär med

sig. Den bristande omsorgen kan däremot självklart inte behandlas bort enbart genom

att hjälpa barnet. Även Hessle (1996) betonar betydelsen av att ”skydda barn från

erfarenheter som går utanför deras fattningsförmåga”. (Hessle, 1996, s.165)

4.2.5 Tema 3

Vilken kunskap och kännedom har frivilligorganisationer gällande de bostadslösa

barnen? Finns det någon organisation som företräder dem?

Vid våra kontakter med Rädda Barnen, BRIS, Röda Korset, Stadsmissionen och Aluma,

så visade det sig att ingendera av dessa organisationer, hade några konkreta erfarenheter

av arbete med barnfamiljer i osäkra boendesituationer. Vi fick positiv respons endast från
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Kvinnojouren, genom att de ju har barn boende med sina mammor i Kvinnojourens

krisboenden runtom i Malmö.

4.2.6 Sammanfattande diskussion och analys av resultat i förhållande till tidigare

forskning, tema 3

I vår litteraturgenomgång, har vi hittat enbart några få referenser till att

frivilligorganisationer har uttalat att de har erfarenheter av bostadslösa barn. Detta

handlar då främst om Stadsmissionen i Stockholm, som identifierat ett antal barn som

flyttar runt hos kompisar eller t.o.m. sover utomhus vissa nätter. (Pockettidningen R,

nr 5/2001). Detta handlar dock främst om lite äldre barn, som är på rymmen eller blivit

utkastade hemifrån. Vad gäller Rädda Barnen, så har vi hittat tidningsartiklar där

representanter från Rädda Barnen uttalat sig om enskilda fall, då barnfamiljer blivit

nekade t.ex. en större lägenhet av kommunen, pga. att föräldern hade hyresskulder.

(Sydsvenskan, 19.1.2004). Rädda Barnen har då uttalat sig i ordalag som att detta strider

mot bl.a. Barnkonventionen, och att barn inte får bli lidande för vad deras föräldrar gjort,

t.ex. för att de har skulder. Barn får inte diskrimineras. Vi kan utifrån detta konstatera, att

Rädda Barnen har en betydelsefull roll som påverkansorganisation. Detta tar sig också

uttryck genom deras omfattande kunskapsproduktion gällande t.ex. frågan om

barnfattigdom, där de också tar upp barns boendeförhållanden, såsom

bostadssegregationen i förorterna.

Vi drar utifrån allt detta slutsatsen, att frivilligorganisationerna i Sverige, inte ännu har

identifierat de bostadslösa barnfamiljernas situation som så pass kritisk, att de skulle vara

tvungna att träda in och arbeta med frågan på individnivå. Detta eftersom myndigheterna

idag, i alla fall säger sig prioritera barnfamiljerna i fråga om t.ex. bostadslöshet. Detta ser

vi som positivt, och som ett tecken på att socialtjänstens roll som yttersta skyddsnät ända

någotsånär fungerar, trots en omfattande bostadslöshet och stor brist på lägenheter.

Samtidigt är det tydligt, att om man så tydligt prioriterar en grupp, så blir andra grupper

bortprioriterade. Sahlin (1992) tar ju upp uppdelningen av hemlösa i olika grupper,

rättfärdigt och orättfärdigt hemlösa, och att barnfamiljernas hemlöshet ofta hänförs till

strukturella faktorer, medan t.ex. ensamstående missbrukare mer uppfattas som att ha
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blivit hemlösa pga. egen förskyllan, och att deras hemlöshet därför hänförs till

individuella faktorer. Detta bekräftas även av Flyghed (1995), som i sin forskning av

vräkta hushåll kunnat se, att de hushåll som vräks övervägande bestod av ensamstående

män. Detta tyder på att barnfamiljerna prioriteras även i vräkningssammanhang, trots att

socialtjänsten enligt lag är skyldiga att bistå alla grupper. Dagens resursbrist inom

kommunerna, har dock tvingat fram en prioritering inom socialtjänsten, vilket lett till att

man alltmer från socialtjänstens sida kommit att villkora stödet till t.ex. missbrukare.

Barnfamiljer tar man dock alltid hänsyn till. Detta har lett till en ökad uppdelning inom

gruppen hemlösa/bostadslösa: mellan dem som bistås av socialtjänsten och mellan dem

som alltmer får förlita sig till frivilligorganisationer som Stadsmissionen.

4.2.7 Tema 4

Finns det en speciell policy/speciella riktlinjer för de olika verksamheterna gällande

barnfamiljer, och i så fall, hur ser dessa riktlinjer ut? Finns det dokumenterat? På

vilket sätt tar myndigheterna hänsyn till att det är barn inblandade i

handläggningen? Hur tolkar man begreppet ”barnperspektiv”? Finns det någon

närmare samverkan, formellt eller informellt, mellan kronofogden och

socialtjänsten i vräkningsfrågor?

Kronoinspektören känner inte till ifall det finns några formella riktlinjer för

Kronofogdemyndigheten gällande barnperspektiv. Man har inte heller någon

anmälningsplikt gentemot socialtjänsten, vilket hon tycker är konstigt, eftersom KFM

trots allt har en så pass god insyn i många familjers hem. Det händer dock att hon på eget

initiativ tar kontakt med socialtjänsten, såsom de gånger hon ser att det finns små barn i

hemmet, och att där är misär. Hon betonar att man i de få fall man från KFM tar kontakt

med socialtjänsten, då är det verkligen kris. Det varierar dock hur representanter från

Kronofogdemyndigheten bemöts, från stadsdel till stadsdel:

”Ja, i sådana situationer där vi tycker det verkar konstigt så försöker vi, och det händer att vi inte får

någon respons. Men det händer också att de till slut kommer. Till slut måste vi säga så här att i morgon ska

jag avhysa den och den, och jag gör så här att jag sätter människan på gatan och sedan går jag. Då har

det hänt att de har kommit. Men det skall mycket till att de ska komma på vissa ställen.” (Kronoinspektör,

KFM)
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I de fall socialtjänsten inte kommer, och det handlar om barnfamiljer, så säger hon till

familjen att gå till socialtjänsten och visa upp papper på att de är avhysta, och att inte gå

därifrån innan de fått hjälp.

Kronoinspektören uppger att det från socialtjänstens sida ibland handlar om att de inte

har tid, de saknar ibland beredskap för sådana akutsituationer, framför allt om det händer

om personer som inte redan har en egen handläggare hos socialtjänsten, utan är okända.

Ibland kan man från socialtjänstens sida också hänvisa till sekretess. Hon säger att man

från Kronofogdemyndighetens sida har tagit upp detta problem i ett flertal år redan, men

att ingenting händer. Hon önskar att man på de olika stadsdelarna kunde ha en särskild

ansvarig kontaktperson för avhysningsärenden, och som då också kunde ställa upp i

akutsituationer. Man vill från KFM:s sida få ett bättre samarbete med stadsdelarna, idag

har man ett utvecklat samarbete enbart med Fosie stadsdel, genom att man där inrättat ett

projekt i syfte att förebygga vräkningar, som idag har permanentats.

Bostadssekreterarna från Fosie uppger att de formella riktlinjer som man följer, består av

socialtjänstlagen och stadsdelens egna målsättningar. Man tycker att man där har ett

tydligt barnperspektiv, vilket t.ex. syns i att man när man går igenom brev från

fastighetsägarna om avhysningshotade hushåll, sorterar ut de hushåll som har barn. Den

bostadssekreterare som är ansvarig för det vräkningsförebyggande arbetet, tar t.ex.

kontakt med alla barnfamiljer som har upprepade hyresskulder och försöker vara

närvarande på alla avhysningar, där hon vet att det finns barn i hushållet. Hon tar också

reda på hur nätverket ser ut kring den vräkningshotade barnfamiljen, för att se ifall att

barnen i familjen kanske kan bo hos en släkting, vilket hon tycker är mycket bättre än att

de placeras på hotell. Riktlinjerna är idag att barnfamiljer också måste vara beredda på att

söka boende i andra kommuner, då även andrahandsboenden, men socialtjänsten ska

finnas med hela tiden i bakgrunden. Samarbetet mellan bostadsgruppen och

Kronofogdemyndigheten tycker hon fungerar mycket bra. Hon tar också upp, att hon har

möjlighet att betala en hyra på plats, ifall att kronoinspektören vid vräkningstillfället

beviljar särskilt anstånd, vilket gör att vräkningen skjuts upp.
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Centrums bostadssekreterare uppger att det vad gäller formella riktlinjer finns planer

både på kommun- och på stadsdelsnivå, som betonar barnperspektivet. Dessa är dock rätt

allmänt hållna, som sedan får tolkas närmare på handläggarnivå. Man tar dock hänsyn till

barnen t.ex. genom att man ibland kan ge bistånd till ett lite dyrare boendealternativ trots

att det finns billigare alternativ, ifall att det billigare boendet skulle innebära försämringar

för barnen såsom att behöva byta dagis eller skola. Ofta skulle man vilja ha fler och bättre

alternativ som skulle vara lämpligare för barnen och man önskar ju att barnet skulle

kunna behålla platsen i sitt vanliga dagis eller skola, ifall barnet trivs där. Han menar

dock att detta tyvärr ofta är omöjligt – för att kunna lösa boendesituationen så att familjen

kunde bo kvar i sin närmiljö, skulle det krävas fler lediga lägenheter. Gällande samarbetet

mellan Centrum och Kronofogdemyndigheten, menar bostadssekreteraren att det fungerar

bra generellt sett, man har både ett formellt och ett mer informellt samarbete. Man har

kontaktpersoner på respektive myndighet, så att man kan nå varandra vid behov. Vid

avhysningar av barnfamiljer finns det möjlighet för familjens handläggare på

socialförvaltningen att diskutera och försöka förhandla med KFM, i syfte att hitta en

gemensam lösning. Gällande frågan om sekretess mellan myndigheterna, så säger han att

man blivit bättre från socialtjänstens sida att släppa på sekretessen då det klart är till

klientens fördel, framför allt gällande ekonomiska frågor, men att detta fortfarande

varierar socialsekreterare emellan. Han önskar dock att det kunde finnas lite mer utbyte

med KFM genom att man kunde träffas oftare och diskutera olika frågor, och också

arbeta mer förebyggande tillsammans gentemot vissa grupper, såsom ungdomar.

Socionomen på Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn betonar att vad gäller

mer formella riktlinjer, så handlar det egentligen inte om vad som står på pappret, utan

det är en tolkningsfråga. Det som kommer i första hand är givetvis barnperspektivet, som

är ett väldigt brett begrepp. Det som kommer i första hand för dem på Kriscentrum, är

arbetet med barnen, och ansvaret att se till barnets bästa. Rent konkret kan detta betyda,

att ifall en kvinna är på väg tillbaka till den man som misshandlar henne, och vill

ta barnen med, så måste personalen på Kriscentrum sätta stopp och anmäla till

socialtjänsten, med hänsyn till barnen. Detta är också fallet om barnet utsätts för våld, då

anmäler man det till socialtjänsten och polisen direkt. Man kopplar även in socialtjänsten
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om man märker att det brister i mammans omsorg om barnet, eller att det finns brister i

kommunikationen mellan mamman och barnet, för placering på annan institution.

Socionomen påpekar att personalen på Kriscentrum, och då framför allt i boendet, ser

mammorna med sina barn 24 timmar om dygnet och därmed får en mer ingående bild än

socialtjänsten av situationen.

Bostadssamordnaren uppger, att han inte känner till vilka skriftliga riktlinjer som används

inom socialtjänstens arbete och kommunledningens arbete, men han vet att man ofta

hänvisar till barnkonventionen och barnperspektivet. Alla större ärenden inom

kommunen ska kopplas till en barnchecklista, dvs. man ska göra en avstämning av vad ett

visst förslag betyder ur ett barnperspektiv. Det finns dock en debatt inom kommunen att

modifiera denna. Vad gäller bostadslösa barnfamiljer så är de den högst prioriterade

gruppen, och det gäller genomgående i alla stadsdelar. Han säger också att när det

handlar om t.ex. avhysningar så är det en policy att man ska närvara från socialtjänstens

sida ifall det är barn inblandade. Själv sitter han med i en styrgrupp, som består av

socialcheferna för de fem stadsdelar med störst bostadslöshetsproblematik, och han

uppger att de betonar barns perspektiv hela tiden. Han sitter också med i en annan grupp

med bostadssekreterarna från alla tio stadsdelar. Syftet med dessa grupper är bl.a. att

samordna de olika stadsdelarna, så att de t.ex. utgår från likadana tolkningar gällande

biståndsbehov. Man har även samordnade kontakter med Kronofogdemyndigheten, vad

gäller utvecklingen av samarbetet, däribland frågan om sekretess mellan myndigheterna.

Doktoranden tar upp existerande riktlinjer, Boverkets rekommendation om att varje barn

ska ha eget rum, något som dock är svårt att leva upp till i Malmö idag. Det kan även

komma riktlinjer från Länsstyrelsen och Länsrätten, t.ex. efter att man från

Länsstyrelsens sida gjort en tillsyn av något slag. Samtidigt är ju både kommunerna och

stadsdelarna självbestämmande enligt kommunallagen, och Länsstyrelserna har inga

ekonomiska sanktionsmöjligheter gentemot kommunen, det handlar mer om god sed att

följa Länsstyrelsernas riktlinjer samt Länsrättens domar. Socialstyrelsen ger ju också ut

rapporter ibland. Överlag tror han att det kommer mer och med både nya metoder och

modeller gällande barnfamiljer, t.ex. BBIC (Barns Behov I Centrum). Han har ändå
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bilden av att både de enskilda socialsekreterarna likväl som fastighetsägarna ofta har ett

stort socialt patos gällande familjer med barn, vilket ibland kan leda till problem, ifall att

fastighetsägaren pga. att han tycker synd om familjen, väntar för länge med att anmäla till

socialtjänsten gällande t.ex. hyresskulder. Den anställda på Kvinnojouren menar att man

på Kvinnojouren inte följer några specifika riktlinjer, förutom att man, liksom i resten av

Malmö, alltmer lyfter upp barnperspektivet, t.ex. genom att man på kommunal nivå snart

ska starta ett Barnkriscentrum. Hon tar upp att Kvinnojouren ingår i en

samverksansgrupp gällande mottagande av våldsutsatta kvinnor och deras barn, i vilken

också bl.a. alla tio socialavdelningar samt Kriscentrum ingår. Man samarbetar också med

socialförvaltningen i Rosengård gällande en av lägenheterna, men hon betonar att

Kvinnojouren är en självständig verksamhet och inte fungerar som socialtjänstens

förlängda arm. Kvinnojouren har t.ex. skrivit in i avtalet med stadsdelen att det inte får

finnas mer än tre barn åt gången i lägenheten, och genom att Kvinnojouren sköter allt det

praktiska kring lägenheten har man sista ordet gällande vem som ska placeras där.

4.2.8 Sammanfattande diskussion och analys av resultat i förhållande till tidigare

forskning, tema 4

Vi har kunnat se vissa mönster bland våra intervjupersoner gällande t.ex. kännedom och

tillämpning av formella riktlinjer. De flesta hänvisar till socialtjänstlagen och den egna

stadsdelens riktlinjer gällande barnperspektiv. Vi tycker dock det är anmärkningsvärt att

Kronofogdemyndigheten, som statlig myndighet, inte har kännedom om några riktlinjer

gällande barnperspektiv, och dessutom saknar anmälningsplikt. Vi är medvetna om, att

KFM enbart är en verkställande myndighet, men samtidigt är det faktiskt meningen att de

rättigheter och skyldigheter gällande barns situation som identifieras i barnkonventionen,

skall genomsyra alla nivåer i samhället. (Barnombudsmannen, 2001a). Löfstrand (2001)

har dock i sina intervjuer med socialsekreterare och kronoinspektörer i Göteborg, påvisat

att man på vissa ställen följer ett slags ”hederskodex” i dessa yrkeskategorier, vilket

innebär att aldrig låta en barnfamilj bli vräkt. Barnombudsmannen har tagit upp frågan

om ”hederskodex” i sin remiss till Hemlöshetskommittén, i vilken hon påpekar att hon

ser ”hederskodex” som rättsosäkert, och ”att det inte är en garanti för att barnperspektivet

beaktas”. Hon förespråkar istället tydliga formella riktlinjer gällande ärenden med
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vräkningshotade barnfamiljer. (BO: s remissvar, 2002-04-30). Såsom det är idag, är det

upp till den enskilda kronoinspektörens goda vilja, ifall hon vill kontakta socialtjänsten

eller inte, vilket vår intervjuperson själv bekräftar att hon gör i krissituationer, då hon

bedömer att de som ska vräkas inte kan ta hand om sig själva. Flera av våra andra

intervjupersoner bekräftar också, att riktlinjerna om t.ex. barnperspektiv ofta är så vida,

att det är upp till den enskilde handläggaren att tolka lagen. Eller såsom socionomen från

Kriscentrum säger, det handlar egentligen inte om vad som står på papperet, utan det är

alltid en tolkningsfråga. Alla tar hänsyn till att det är barn inblandade och prioriterar dem,

men hur man i praktiken gör detta kan variera från myndighet till myndighet. Alla tar

dock upp betydelsen av att barnet ska få behålla en fast punkt, i form av att kunna vara

kvar i sin närmiljö, såsom skola och dagis i den mån det bara är möjligt.

4.3 Analys av resultat i relation till teori

Utvecklingsekologin tar sin utgångspunkt i synen på individen i förhållande till olika

miljöstrukturer, vad Bronfenbrenner kallar för mikro-, meso-, exo- och makrosystem.

Eftersom vår fokus varit barn i osäkra boendesituationer, har vi varit intresserade av att

försöka åskådliggöra vad som sker på de olika systemnivåerna, och vad olika beslut som

fattas högre upp i hierarkin får för följder när de ska tillämpas i praktiken på en lägre nivå

i mötet med de bostadslösa barnen. Om man börjar med att se på mikronivån, dvs.

närmiljön, så kan vi konstatera, att våra intervjupersoner övervägande starkt betonar

betydelsen av att barnet ska kunna upprätthålla kontakten med sin närmiljö. Teorin

förklarar dock inte enbart närmiljöerna i sig, (familjen, grannskap, föräldrarnas

arbetsplats, kamrater, grannskap, skola/dagis) utan även samspelet och relationen mellan

de olika mikronivåerna. När dessa mikromiljöer möts, uppstår en ny nivå, nämligen

mesonivån. Klefbeck och Ogden (1996) beskriver detta som ”ekologisk övergång”, vilket

sker naturligt då barnet utvidgar sin närmiljö, såsom när barnet börjar i dagis, eller slutar

dagis för att börja i skolan. Då ett barn är med om t.ex. en vräkning, innebär detta enligt

vår tolkning, att barnet tvingas byta flera av sina mikromiljöer, såsom grannskap,

kamratgrupp, dagis/skola och fritidsaktiviteter. Bostadssekreteraren på Centrum tar t.ex.

upp de mammor, som flyttar runt med sina barn hos olika väninnor. Detta kan få negativa

konsekvenser, om det dessutom upprepas ett flertal gånger, genom att barnet hela tiden
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tvingas anpassa sig till nya närmiljöer. Vid t.ex. en förestående vräkning försöker man

därför från socialtjänstens sida, hitta boendealternativ till familjen som möjliggör att

barnet/barnen kan bibehålla sin plats i skola och dagis.

Kommunala verksamheter såsom socialtjänstens bostadsgrupper och Kriscentrum

utgör tillsammans med frivilligorganisationerna, Kronofogdemyndigheten,

Bostadssamordnaren samt doktoranden, alla exempel på instanser på exonivå. Alla dessa

har, direkt eller indirekt, möjligheter att påverka situationen för barn i osäkra

boendesituationer, genom de beslut som fattas av de enskilda tjänstemännen. Dessa i sin

tur påverkas eller styrs direkt av de beslut och riktlinjer som fattas på makronivå, dvs. på

kommunal- och statlig nivå, t.ex. Malmös nya handledning för politiker och tjänstemän

gällande barnperspektiv, Länsstyrelsens riktlinjer och Socialstyrelsens allmänna råd om

hur t.ex. barnperspektivet ska tillämpas i handläggningen. Våra intervjupersoner betonar

dock att riktlinjerna trots allt bara är riktlinjer, det är upp till den enskilde handläggaren

att göra själva tolkningen.

5. Sammanfattning
Alla våra intervjupersoner uttrycker betydelsen av ett barnperspektiv, och att ta hänsyn

till att det är barn inblandade t.ex. vid vräkningssituationer eller vid val av socialt boende.

Vad gäller de formella riktlinjer som finns, ses de dock i stor del som rekommendationer,

detta för att socialtjänstlagen är en ramlag. Detta får följden att det är upp till varje

enskild handläggare i sin profession, att göra en konsekvensbedömning utifrån familjens

och barnets situation. Vi vill här göra en koppling till Löfstrands (2001) teoretiska

begrepp ”diskretionär makt”, dvs. att denna makt är ”…knuten till den enskilde

tjänstemannens handlings- och tolkningsutrymme i förhållande till lagen och lokalt

utformade regelverk.” (Löfstrand, 2001, s.135).

Flera av våra intervjupersoner uttrycker en önskan om att kunna göra mer för barnen,

men att de begränsas i detta bl.a. på grund av resursbrist, bostadsbristen i Malmö och

samarbetssvårigheter mellan olika myndigheter. Det finns en önskan om fler barnvänliga

boendealternativ, samt att barnen i så hög grad som möjligt kunde bibehålla kontakten
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med sin närmiljö. Vikten av att kunna behålla någon form av fast punkt, betonas också

inom utvecklingsekologisk teoribildning, samt inom hemlöshetsforskning överlag.

6. Slutdiskussion
Under vårt uppsatsarbete, har vi kommit att reagera på att myndigheterna i sitt bemötande

och behandling av bostadslösa eller vräkningshotade barnfamiljer, mer använder sig av

vad vi vill kalla för ”sunt förnuft”, än av de formella riktlinjer som finns. Detta ser vi som

ett bekymmer, eftersom det i sin slutgiltiga konsekvens kan leda till rättsosäkerhet. Inom

Kronofogdemyndigheten saknas det idag anmälningsplikt gällande barn i risksituationer,

vilket vi ser som anmärkningsvärt. Detta har lett till utvecklingen av informella koder

inom kårer, s.k. ”hederskodex”, att aldrig låta barnfamiljer bli vräkta. Vi, liksom

Barnombudsmannen, ser det som ett problem, att så pass viktiga beslut fattas utifrån

känslomässiga premisser istället för utifrån klart uttryckta regler. Samtidigt kan vi

konstatera att övergripande riktlinjer, såsom den s.k. barnchecklistan som 2001 antogs av

Malmö kommunfullmäktige, idag har bytts ut till en mer konkret handlingsplan, då man

upplevde barnchecklistan som en ”skrivbordsprodukt”, som inte sågs som relevant att

använda i det praktiska arbetet.

Vi har också uppmärksammat att samarbetet mellan Kronofogdemyndigheten och

socialtjänst upplevs väldigt olika, beroende på vem man talar med. Trots att det, enligt

bostadssamordnaren, sker ett regelbundet stadsövergripande erfarenhetsutbyte mellan

kronofogde och bostadssekreterarna i de olika stadsdelarna, så upplever kronoinspektören

det fortfarande som att hon bemöts väldigt olika, beroende på vilken stadsdel hon vänder

sig till då hon vill uppmärksamma vräkningshotade barnfamiljer som befinner sig i kris.

Hon efterlyser framför allt särskilda kontaktpersoner med akut beredskap inför

krissituationer, och konsensus gällande utbyte av sekretessbelagda uppgifter. Som ett

föredöme i sammanhanget kan Fosie nämnas, som genom att tillsätta en särskild ansvarig

person för att förebygga vräkningar, har kunnat arbeta gentemot särskilda riskgrupper,

såsom ensamstående kvinnor med barn. Det skulle vara intressant att studera hur det

förhåller sig i de andra stadsdelarna, dels gällande deras bemötande av Kronofogden i

förhållande till sekretess, dels hur de i sina stadsdelar hanterar vräkningssituationer.
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8. Bilaga
8.1 Intervjuformulär, grundmall

– Vilka insatser går ni (Socialtjänsten) in med vid vräkningshot? Finns det en skillnad
mellan familjer som redan är aktuella för socialtjänsten, i förhållande till de som är
okända för er?

– Kan ni påminna er om några konkreta fall som berört er särskilt, t.ex. det senaste
ärendet med en barnfamilj. Hur var läget för barnen? Gjordes någon
konsekvensbedömning med hänsyn till barnen?

– Vart tar barnfamiljerna vägen vid vräkningen? Hur såg alternativen ut i den
situationen? Var de tillräckliga?

– Vad anser ni (Socialtjänsten) om de boendealternativ som ni har att erbjuda i er
stadsdel?

– Vilka konsekvenser och problem tror ni att boendesituationen kan medföra för barnet?

– Vilka stödmöjligheter har ni (Socialtjänsten) gällande barnen i en osäker
boendesituation? (hotell, socialt boende, trångboddhet)

– Hur ser ni på er (Socialtjänstens) dubbla roll som stödperson/hyresvärd i de sociala
boendena, ser ni det som ett problem eller fungerar det?

– Vilken typ av barnfamiljer handlar det om, dvs. hur ser orsakerna till vräkningen ut?
(Tror ni att er bild av situationen överensstämmer med hyresvärdens bild?)

– Hur ser myndigheter (Kronofogden och Socialtjänsten) på begreppet ”barnperspektiv”?
Tillämpar man Socialstyrelsens/Länsstyrelsens/regeringens/kommunens riktlinjer?

– Finns det en speciell policy/riktlinjer för myndigheterna gällande barnfamiljer - hur ser
den ut? På vilket sätt tar man hänsyn till att det är barn inblandade? Finns det någon
närmare samverkan, formellt eller informellt, mellan kronofogen och socialtjänsten i
vräkningsfrågor?


