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Inledning 
Inför det fältarbete, som sedan skulle komma att ligga till underlag för denna uppsats, fylldes 

jag av obehagskänslor. Jag skulle befinna mig på gatutidningen Alumas Malmökontor för att 

där träffa och intervjua de hemlösa tidningsförsäljarna. Detta var en situation som jag inte 

kunde tänka mig in i. Vad var det jag skulle möta? Jag började rota bland de tidningsurklipp 

jag samlat sedan idén till uppsatsen dök upp. Hur möter man hemlösa och hemlöshet i media? 

 Jag letade fram tre artiklar1 som handlar om hemlöshet. Samtliga artiklar ackompanjeras av 

bilder vilka verkar följa ett visst mönster. På var bild ser man en person liggandes hopkrupen 

på en bänk. Personen sover, utlämnad åt regn och solsken. Utlämnad åt förbipasserandes 

blickar och bemötande. På en av bilderna 

ser man i förgrunden en hund som ligger 

direkt på marken. På avstånd ligger en 

person (förmodligen en man) med ryggen 

vänd mot kameran. Under huvudet har 

personen placerat en kudde att vila 

huvudet på. Bilden i fråga gestaltar 

hemlöshet. En man som ligger utomhus, 

på en bänk, ett steg över hunden. Kudden symboliserar en viss komfort samtidigt som den för 

tankarna till en säng, ett hem, trygghet och innanförskap. Kudden blir att klamra fast vid 

tanken om ett hem, en tanke som inte passar in i bilden av hemlöshet. 

 Då jag senare bläddrar i några Aluma stöter jag på en annan bild av hemlöshet. I varje 

nummer av Aluma presenteras en av tidningens försäljare under rubriken ”En av oss som 

säljer Aluma”. Vid sidan av en stor bild på försäljarens ansikte finns en kort text där läsaren 

kan ta del av bitar ur dennes liv, bakgrund och intressen. Vi får t. ex. lära oss om försäljare 

som varit längdhoppare, som mekar med bilar och som tänker tillbaka på sitt förflutna. Bilden 

av den hemlöse mannen på bänken finns ingenstans att hitta i dessa porträtt. Istället kliver det 

fram en människa som reflekterar över sin situation och faktiskt gör saker (annat än att ligga 

på en bänk och sova).  

I det tredje numret av Aluma 2009 reagerar en av läsarna på försäljarpresentationen från 

föregående nummer. 
 

                                                 
1 Efter Arbetet #4 2008; Sydsvenska Dagbladet 1/4 2009; Sydsvenska Dagbladet 29/4 2009. (Den inklippta 
bilden som närmare diskuteras är hämtad ur Sydsvenska Dagbladet 29/4 2009) 
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Läste i Aluma 2/09 om en av era försäljare. […] Det visade sig att han får ut en pension på 6000 
(!) [sic!] kr/månad varav 2000kr går till hyra. Det känns onekligen fel att köpa er tidning när det 
visar sig att era ”hemlösa” försäljare både har bostad och (relativt hög) [sic!] ersättning av staten.2 

 

Signaturen ”Kerstin” verkar förvänta sig att hemlösa ska passa in i bilden av den hemlöse 

mannen på bänken. Insändaren besvaras av Alumaredaktionen i samma nummer där man 

förklarar att ”hyran” innebär att försäljaren betalar bidrag för ett rum i lägenhet. De menar 

också att det inte är ovanligt med ”bidrag från det allmänna”. Kerstins insändare stöter på 

ytterliggare kritik i det därefter följande numret där en av insändarna ställer frågan om det 

skulle ”kännas mer rätt för [Kerstin] att ge om försäljaren endast hade en buske att bo i och 

inte en krona i bidrag och pension?”3. Olika bilder och uppfattningar av vad hemlösa och 

hemlöshet är krockar då de ställs emot varandra men de väcker samtidigt en rad intressanta 

frågor. 

 Kerstin ifrågasätter inte bara trovärdigheten i ”de hemlösas tidning” utan också om en 

hemlös kan ha bidrag på 6000kr och en bostad att sova i. Den bild Kerstin har av ”den 

hemlöse” stämmer således inte in på den hemlöse gatutidningsförsäljare som presenteras i 

Aluma. Det tycks finnas två motstridiga bilder av hemlösa vilket väcker frågor kring hur 

dessa föreställningar påverkar den hemlöse; Hur uppfattar den hemlöse dessa föreställningar 

och vad innebär de för den hemlöse i det vardagliga livet? 

Syfte 
Föreställningarna kring hemlöshet tycks skapa en slags kamp om hur hemlösas behov och 

situation ska uppfattas. Bilden av mannen på bänken pekar ut hemlösa som avvikande, 

samtidigt som den bild Aluma ger normaliserar de samma. Dessa samtidiga processer av 

stigmatisering och normalisering berör i förlängningen hur hemlösa uppfattar och förstår sig 

själva, hur de förhandlar identitet.  

 Syftet med uppsatsen är att studera identitetsformering och hemlöshet. Detta görs genom 

att utgå från två subjektspositioner, ”stigmatiserad” och ”respektabel”. Den förra åsyftar 

bilden av hemlöshet som något avvikande och stigmatiserande och den senare syftar på den 

normaliserade och respektabla bilden av hemlöshet. 

Avstamp tas i fenomenologins tanke om att gå till individens erfarenheter och 

uppfattningar för att studera hur individen gör identitet (Frykman & Gilje 2003:14ff). Genom 

att utgå från ett antal personer som är eller har erfarenhet av att vara hemlösa vill jag således 

                                                 
2 Aluma #3 2009 
3 Aluma #4 2009 
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undersöka hur dessa uppfattar och positionerar sig gentemot den stigmatiserande samt den 

respektabla bilden av hemlösa och hemlöshet. 

Teori 

Stigma och respektabilitet 
I sin bok Stigma – den avvikandes roll och identitet (1972/2009) ägnar sig sociologen Erving 

Goffman åt att studera hur stigma uppstår i och påverkar sociala relationer och möten. Han 

menar att alla samhällen delar upp människor i olika kategorier. När man för första gången 

möter en person har man således klara kategorier att placera denne i. Denna kategorisering 

medför att människor värderas på olika sätt beroende på fysiska eller sociala egenskaper. De 

som avviker från det normala eller ”naturliga” riskerar på så vis att stigmatiseras. 
 

När främlingen befinner sig i vår närvaro, kan det framgå att han besitter någon egenskap som gör 
honom olika de övriga personer som tillhör den kategori där han inplaceras, någon mindre 
önskvärd egenskap. På så vis reduceras han i vårt medvetande från en fullständig och vanlig 
människa till en kastmärkt, en utstött människa. (2009:12) 

 

Termen stigma innebär att man blir utstött på grund av icke önskvärda egenskaper. Det 

innebär att stigma inte uppstår i sig självt utan i mötet med andra människor. Det som anses 

stigmatiserande inom vissa grupper behöver därmed inte vara det inom andra (2009:13). 

Situationer där sociala möten sker är således intressanta att studera. Vad är det som händer i 

mötet? Hur lär sig den avvikande hantera situationer som är potentiellt stigmatiserande? 

 Att inte ha ett hem behöver inte synas fysiskt. En person som precis vräkts från sin 

lägenhet, och således blivit hemlös, behöver inte oroa sig för att bli tagen för ”en hemlös”. 

Snarare är det de ”stigmasymboler” (kläder, smuts, lukt etc) som kan uppstå i livet som 

hemlös, som drar uppmärksamheten till sig och medför att personen nedvärderas och 

stigmatiseras (2009:52). Om den stigmatiserade är medveten om sitt stigma kan detta leda till 

att denne undviker vissa situationer. Den stigmatiserade blir rädd att möta andras blickar 

eftersom det är i dessa han döms och nedvärderas. Goffman menar att den stigmatiserade 

därmed kan försöka ”skyla” sitt stigma, alltså dölja sina negativa egenskaper för att minska 

spänningen gentemot sin omgivning (2009:109ff). Härmed kan det vara intressant att studera 

om och i så fall hur hemlösa agerar för att ”skyla” sin hemlöshet. 

 Men den stigmatiserade kan också agera på andra sätt för att undgå stigmatisering och 

istället uppnå respektabilitet. I sin bok Att bli respektabel (1997) använder sig sociologen och 

genusforskaren Beverley Skeggs av respektabilitetsbegreppet då hon studerar brittiska 

arbetarklasskvinnor. Hon menar att respektabiliteten präglar vårt sätt att agera framförallt om 

vi inte anses vara respektabla. De som får legitimitet och moralisk auktoritet utifrån 
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respektabiliteten normaliseras och behöver därmed inte förhålla sig till den. Om man däremot 

inte anses vara respektabel blir detta något att ständigt sträva emot, något som man ideligen 

behöver bevisa för att få legitimitet och normaliseras. Att inte vara respektabel är således att 

ha lågt socialt värde och svag legitimitet (1997:9ff). Är då respektabilitet något den hemlöse 

förhåller sig till? Kan denne normaliseras och slippa stigmatisering genom att bli respektabel? 

Med detta i åtanke kan det vara fruktbart att studera om den hemlöse strävar efter att uppnå 

respektabilitet och i så fall hur detta görs. 

 Stigma och respektabilitet, såsom de presenteras av Goffman och Skeggs, är två 

konstruktioner som bygger på idéer om vad som är normalt eller avvikande. Dessa 

konstruktioner kan i sin tur ses som subjektspositioner. Med subjektspositioner menas en sorts 

matriser för hur man ska vara. De bygger på olika ideal och kan därmed vara något att sträva 

efter eller ta avstånd ifrån. Subjektspositionerna blir således något vi medvetet eller omedvetet 

förhåller oss till då vi gör identitet (jfr Skeggs 1997:27f). Genom att utgå från dessa 

subjektspositioner ges en ingång till att studera hur hemlösa agerar gentemot de bilder av 

stigmatisering och respektabilitet som omger dem. För att på ett bra sätt kunna behandla det 

kroppsliga agerandet i denna kontext kommer jag även att använda mig av tankar kring 

performativitet vilket kommer diskuteras i det följande. 

Performativ hemlöshet 
Följande diskussion har inspirerats av genusteoretikern Judith Butlers performativitetsteori 

såsom den presenteras i Bodies that matter (Butler 1993) samt i antologin Kvinnor, kropp och 

hälsa (Oinas & Ahlbeck-Rehn red. 2007). 

De hemlösa man öppet möter i det offentliga rummet kan kallas synligt hemlösa. Det är 

hemlösa vars kropp, kläder, lukt och agerande indikerar att de är hemlösa. Deras kropp är 

smutsig, deras kläder slitna, de luktar illa och deras agerande skiljer sig gentemot hur 

”normala” agerar. De passar således in i den stigmatiserande bilden av hemlöshet. Härmed 

kan vi konstatera att problemet mellan normala och hemlösa blir påtagligt främst genom 

materiella skillnader (ex. kropp, kläder, fysiskt agerande). Samtidigt skapar materiella 

skillnader föreställningar om hemlöshet. Summan blir en stigmatiserande norm för vad som är 

hemlöshet. Denna socialt konstruerade norm kan ses som ett ”reglerande ideal”4 (Butler 

1993:1) i och med att den både möjliggör ett visst beteende samtidigt som den försvårar eller 

omöjliggör ett annat beteende. Att identifieras som hemlös blir alltså att utgå från 

                                                 
4 Butlers begrepp ”reglerande ideal” blir problematiskt i detta sammanhang. Att tala om hemlöshet som ett 
”ideal” är motsägelsefullt och därmed kommer jag inte att använda denna benämning. Istället används uttrycket 
normativa och/eller reglerande föreställningar. 
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stigmatiserande och reglerande normativa föreställningar. Ska man spela rollen hemlös på rätt 

sätt får man således agera utifrån en stigmatiserad subjektsposition. 

Performativitetsteorin kan således illustreras på följande vis; man blir hemlös genom att 

agera som en hemlös, genom att bete sig, röra sig, klä sig och tala på det sätt som hemlösa 

förväntas göra. Butler kallar detta ”en stiliserad upprepning av akter”.5 Det uppkommer dock 

ett problem med Butlers performativitetsteori då den appliceras på hemlösa. En person kan 

vara hemlös i materiell mening utan att agera på det sätt som förväntas av en hemlös. Men hur 

definieras då begreppet hemlös? Utifrån Socialstyrelsens definition är det centrala att ”en 

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

man inte kan ha sina tillhörigheter på en bestämd plats och har svårt att knyta stadigvarande 

sociala relationer” (Borgny & Qvarlander 2001:191). Att vara hemlös är således inte bara 

normativa föreställningar utan också något mer (att den som agerar som en hemlös inte heller 

har ett hem) eller något helt annorlunda (att en som är hemlös inte agerar så som en hemlös 

förväntas agera). Det senare innebär att det finns hemlösa vi inte ser, eller rättare sagt, som vi 

inte ser är hemlösa. Detta beror återigen på den hemlöses kropp, kläder, lukt och agerande. 

Här handlar det dock om att kroppen och kläderna ifråga inte luktar, inte är smutsiga och 

slitna. Personens agerande skiljer sig kanske inte heller från hur ”normala” människor gör, 

vilket gör att denne inte blir synligt avvikande. Alla hemlösa är därmed inte lika starkt 

stigmatiserade. De ”osynligt” hemlösa riskerar bli stigmatiserade först då omgivningen känner 

till att personen är hemlös. Då bryter den hemlöse mot normen och blir avvikande. Den 

synligt hemlöse, vars kropp, kläder och agerande utgör ett avvikande från normen, blir dock 

ständigt stigmatiserad av omgivningens blickar. Poängteras bör dock att denna person 

egentligen inte behöver vara hemlös. Man kan vara smutsig, lukta illa och agera på ett 

avvikande sätt även om man har ett hem. ”Fullgubbar” riskerar således att bli tagna för 

hemlösa (jfr Högdahl 2003:151ff) eftersom de passar in i hemlöshetens normativa 

föreställningar vilket också antytts under några av fältarbetets intervjuer (ex. Ulf s.6).  

Konstruktionen hemlös kan då inte heller ses som definitiv. Den kan utmanas och 

förändras, samtidigt kan den också förstärkas. Det är med sitt kroppsliga agerande som 

individen blir till och skapar sin identitet. Genom kroppsligt agerande materialiseras tankar 

om vad hemlöshet är, föreställningar blir synliga och påtagliga. Det är i denna process tankar 

och normer kring hemlöshet kan utmanas och omförhandlas. Skillnaden mellan ”synliga” och 

”osynliga”, stigmatiserade och respektabla hemlösa skapar en instabilitet i konstruktionen 

                                                 
5 Denna illustrering är inspirerad av Jenny Westlunds diskussion kring kvinnor med bröstcancer utifrån Butlers 
performativitetsteori (2007:97) 
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hemlös, en instabilitet vilken möjliggör förändring av de reglerande föreställningarna om 

hemlöshet. Kroppen blir således ”[…] ett system som samtidigt producerar och produceras av 

sociala betydelser” (Westlund 2007:96; Butler 1993). Genom att utgå från Butlers 

performativitetsteori sammanflätas både den hemlöses kropp samt tankar och uppfattningar 

om vad en hemlös är. Därigenom blir det intressant att studera hur hemlöshet förkroppsligas 

samt hur bilder av hemlöshet utmanas och omförhandlas genom den hemlöses kropp och 

handlande. 

Butler är genusteoretiker och hennes performativitetsteori är förknippad med studier av 

manligt respektive kvinnligt. I uppsatsen förhåller jag mig inte till en genusaspekt av 

hemlöshet. Istället används Butlers teori för att fokusera hur hemlösa gör identitet utifrån 

föreställningar om hemlöshet. Under uppsatsens gång kommer ytterliggare begrepp och 

teorier lyftas in i resonemanget för att fördjupa den analytiska diskussionen. 

Metod- och materialdiskussion 
Hur vinner man då kunskap om individers identitetsformering? Och hur kommer man åt 

erfarenheter av att vara hemlös? I denna uppsats tas metodologiskt avstamp i fenomenologins 

tanke om att vara där (Frykman & Gilje 2003:7-49). Detta har inneburit att jag under fem 

dagar fältarbetat på gatutidningen Alumas Malmökontor6 och där deltagit i vardagliga 

situationer på och utanför kontoret tillsammans med personalen och de hemlösa 

tidningsförsäljarna. Fältarbetet utmynnade i fem inspelade intervjuer vilka transkriberats i sin 

helhet7 samt en fältdagbok i vilken jag fört minnesanteckningar över personer, händelser och 

samtal. Fältdagboken fungerade således likt ett kontinuerligt observationsprotokoll där 

observationerna oftast bara skrevs ned i punktform eller korta anteckningar. Anteckningarna 

har använts för att rekonstruera situationer i uppsatsen som sedan analyseras. ”Utdragen” ur 

fältdagboken är därmed inte direkta citat men jag har ändå valt att markera dessa med indrag 

samt mindre teckensnitt för att läsaren lättare ska kunna skilja dem från den analytiska texten. 

Att skriva fältdagbok har inneburit att jag, med mitt anteckningsblock eller framför datorn, 

själv skapat en stor del av det material som sedan använts i uppsatsen. Läsaren bör således 

vara medveten om att materialet utgörs av mina erfarenheter och tolkningar av situationer där 

jag ämnat göra en så korrekt beskrivning som möjligt i samspel med uppsatsens syfte och 

teoretiska utgångspunkter (jfr Öhlander 1999:20). Läsaren bör också vara medveten om att de 

                                                 
6 Aluma är en gatutidning som säljs av hemlösa där försäljaren köper ut tidningar för 15kr/st och sedan säljer 
dem för 30kr/st. För mer information om Aluma se www.aluma.nu  
7 Citat från intervjutranskriptionerna är något redigerade för att underlätta läsandet och för att därmed tydliggöra 
innehållet. 
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personer jag träffat varit Alumaförsäljare eller haft anknytning till Aluma vilket präglat 

materialet och uppsatsen till stor del. Snarast bör uppsatsen ses som en presentation av hur jag 

tolkat händelser och berättelser vilka tillkommit i en kontext som utgjorts av Aluma. 

 Inom fenomenologin betonas den situationella kontexten. Genom att vara där kan man 

studera hur situationer händer i samspel med den omgivande verkligheten. Hur de hemlösa 

tidningsförsäljarna gör identitet ses således som en situationell praktik (jfr Frykman & Gilje 

2003:10ff). Genom att vara på plats och deltaga i situationerna har jag kunnat komma åt och 

studera viktiga delar i informanternas vardagsliv vilka annars skulle passerat mig förbi. Ofta 

innebar dagarna i fält att jag cyklade till Alumakontoret på morgonen då de öppnade. Där slog 

jag mig sedan ned i någon av fåtöljerna och pratade med de som kom in på kontoret för att 

hämta ut tidningar eller bara ta en kopp kaffe. Vissa var mer intresserade att prata med mig än 

andra och det var dessa jag bad att få intervjua. Intervjuerna genomfördes oftast i köket där vi 

kunde sitta tämligen ostört och prata. Under intervjuerna använde jag mig av en så kallad 

semistrukturerad form vilket innebär att jag utgick från ett antal frågeteman som på olika sätt 

var kopplade till uppsatsen syfte. Med denna fria intervjuform ville jag vidhålla en flexibilitet 

och lyhördhet inför det som dök upp under samtalets gång även om jag styrde samtalet i en 

viss riktning (jfr Aull Davies 2008:105ff).  

Några av informanterna förklarade att de var vana att bli intervjuade av radio, tidningar 

och studenter från Malmö Högskola vilket innebar att de hade vissa föreställningar om vilka 

frågor jag skulle ställa och vilken sorts svar jag var ute efter. Då min avsikt var att få 

informanten att prata fritt (inom vissa ramar) blev de ”vana” intervjupersonerna en utmaning. 

Detta hanterade jag genom att ställa få frågor i tron att allt de berättade kunde vara relevant i 

en studie av identitetsformering. Jag flikade in endast då vi var på väg bort från ämnet för att 

således styra samtalet tillbaka till det jag ansåg mer relevant. Intervjusituationen fungerade 

således som en interaktiv process vilket också innebär att intervjumaterialet inte bör ses som 

en färdig produkt vilken jag ”skördade” utan snarare som en process av interaktion mellan två 

aktörer, forskaren och informanten (jfr Hammarlin 2008:26). 

 Intervjumaterialet har sedan lästs både som berättelser av erfarenheter och som en 

performativ handling där informanten framställde sin identitet på olika vis. Berättandet kan 

alltså beskrivas som en ”tal-handling” där talet blir en form av görande (jfr Högdahl 2003:37). 

Samspelet mellan observation och intervju visade sig vara ett fruktbart tillvägagångssätt då 

metoderna ofta inspirerade och påverkade varandra. De bidrog till att skapa ett kvalitativt 

källmaterial, vilket innebär ett djup snarare än en bredd. Fördelen med det kvalitativa 
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angreppssättet är att man kan uppnå en större kunskap om informanternas vardag (jfr 

Öhlander 1999:20f) och därigenom också deras identitetsformering. 

 Att studera hemlösa innebär att behandla ett känsligt ämne. Hemlösa kan ses som ”utsatta” 

och ”stigmatiserade” (jfr Swärd 2008:215ff) och man bör därför vara varsam i sitt 

tillvägagångssätt. Inför fältarbetet funderade jag mycket kring hur öppna Alumaförsäljarna 

skulle vara angående sin situation som hemlösa, om de överhuvudtaget skulle vilja prata med 

mig som forskare. I praktiken visade sig detta vara ett mindre problem än beräknat och alla 

jag bad att få intervjua ställde upp på intervju. Att jag befunnit mig på Alumakontoret har 

även medfört kontakt med hemlösa vilka inte känt till mitt syfte. Dessa skyddas, i den mån jag 

tagit med dem i materialet, genom att inga uppgifter tagits med som gör att de kan 

identifieras. De intervjuer som genomfördes var samtliga med män8 i 30-60 års åldern. En av 

dessa sov under fältarbetsperioden på gatan medan övriga hade ”tak över huvudet” genom 

hotellrum, projektlägenheter eller flickvänner. En av informanterna, Ulf, är själv inte 

försäljare av tidningen utan ansvarig för den sociala verksamheten och distributionen av 

tidningen. Han var hemlös i 15 år men har nu en lägenhet sedan ett antal år tillbaka. 

Intervjutranskriptionerna finns arkiverade på Folklivsarkivet i Lund medan fältdagboken är i 

författarens ägo. Informanterna uppträder i uppsatsen under fingerade namn.  

Tidigare forskning 
Inom den etnologiska forskningen har intresset för identitetsprocesser länge varit starkt. 

Etnologerna Jonas Frykman och Nils Gilje menar dock i antologin Being There (2003) att 

man framförallt studerat identiteter som diskursiva konstruktioner. Alltså hur identiteter 

konstruerats och formats av tal om och tankesätt kring vad en specifik identitet är (2003:9). 

Frykman och Gilje, vilka i sin text presenterar ”den nya fenomenologin”, påpekar dock att det 

skett (för) lite forskning om hur dessa identiteter faktiskt levs, hur de i praktiken görs och 

erfars. Om man istället studerar identiteter i praktiken kan man se hur dessa fungerar i 

samspel med den omgivande verkligheten, platsen och tingen; ”The existing context is the 

very fabric where patterns take shape and actions are carried out” (2003:11). Även den egna 

och andras kroppar bidrar till att skapa en omgivande kontext vilket medför att fenomenologin 

även betonar kroppen som en förutsättning för görandet av identitet (jfr 2003:35). Med det 

fenomenologiska perspektivet adderas således det materiella i analysen av 

identitetsformering, vilket vid ett diskursanalytiskt perspektiv skulle falla bort. 

                                                 
8 Att informanterna samtliga är män medför att jag i vissa diskussioner skriver hemlösa som ”han”. Detta är 
problematiskt eftersom det också finns kvinnliga hemlösa. Jag vill därför poängtera att jag inte utesluter kvinnor 
ur hemlösheten då jag skriver ”han” utan att detta helt enkelt faller sig naturligt med tanke på informanterna. 
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Fenomenologin inspirerar således till att studera hur hemlösa gör identitet i olika situationer 

vilket användandet av Butlers performativitetsteori möjliggör. Utifrån denna studeras både 

hur identiteten konstrueras diskursivt samt hur den konstrueras i praktiska situationer med 

dess omgivande materiella kontext. 

 Om etnologisk forskning kring identiteter är vanligt förekommande förhåller det sig i stort 

sett tvärtom vad gäller forskning kring hemlösa och hemlöshet. Annette Rosengrens Mellan 

ilska och hopp (2003) är dock ett undantag. Rosengren skildrar i denna bok drogmissbrukande 

och hemlösa kvinnors vardag i Stockholm. Utifrån ett omfattande material från ett flera år 

långt fältarbete läggs ett antal kvinnors berättelser fram. Rosengren låter kvinnorna få stor 

plats i texten och deras erfarenheter och känslor skapar en tät skildring av livet som hemlös 

kvinna i Stockholm. Dock saknar boken ett mer analytiskt djup och förblir ofta deskriptiv. Då 

är Elisabeth Högdahls (2003) diskussion om ”fullgubbar” mer analytiskt inspirerande. Här 

visar hon hur så kallade fullgubbar ”gör gata”, hur de agerar på offentliga platser, hur de 

påverkas av och förhåller sig till föreställningar kring både platsen och dem själva. Med 

utgångspunkt i Högdahl kan det vara intressant att studera hur hemlösa tar plats och påverkas 

av föreställningar kring platsen. 

 Vad gäller icke etnologisk forskning kring hemlösa vill jag framhålla sociologen Catharina 

Thörns avhandling Kvinnans plats(er) (2004). Thörn analyserar bilder av hemlöshet, 

framförallt bilder av hemlösa kvinnor, utifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt. Genom att 

studera både ”officiella” myndighetsdiskurser och hemlösa kvinnors egna berättelser ser hon 

hur en diskurs kring hemlösa tar form där hemlösa ofta gestaltas som ”de andra” och 

förknippas med negativa egenskaper (2004:231ff). Thörn skriver: 
 

Att bli identifierad som hemlös handlar i hög grad om att förlora makten över att själv få definiera 
vem man är och hur man vill att andra människor ska uppfatta ens person. För den hemlösa 
identiteten finns det redan ett färdigt manus som andra har skrivit – ett manus som handlar om 
misslyckande. (2004:184)  

 

Att vara hemlös skulle således betyda att man i alla bemärkelser är misslyckad och inte kan 

undvika att definieras som sådan. Således föreligger det en risk att man behandlar hemlösa 

som offer för andras etikettering. Thörn faller dock inte i denna fälla utan visar också på hur 

de kvinnor hon intervjuat ofta tar avstånd från identiteten hemlös och hur de i sina berättelser 

distanserar sig gentemot denna stigmatiserande konstruktion. Thörns arbete har inspirerat mig 

genom att tydliggöra olika bilder av hemlösa samtidigt som hon visar på att det finns 

människor som faktiskt lever i hemlöshet, vilka är medvetna om de omkringliggande bilder 

som ”definierar” deras situation. Således kan det vara intressant att studera hur hemlösa 

påverkas av, och själv påverkar, bilder av hemlöshet. 
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Disposition 
Uppsatsen är indelad i tre kapitel. I det första studerar jag den hemlöses platstagande i det 

offentliga rummet samt hur detta påverkar dennes identitetsformering. Här undersöks hur den 

hemlöse upplever sitt platstagande samt hur dennes kropp och ting påverkar erfarenheten av 

att ta plats. Därefter förflyttas fokus till den hemlöses vardagsliv. Här kommer jag att studera 

hur identiteten formas av vardagens praktiker såsom att inte ha någonstans att sova eller att 

inte kunna kontrollera sin tid. I det tredje och avslutande kapitlet diskuterar jag återigen den 

hemlöses platstagande. Här utgår jag från vad det innebär att vara Alumaförsäljare samt hur 

detta påverkar den hemlöses identitetsformering. 
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Den hemlöses plats 
Jag sitter vid ett runt bord på Alumas Malmökontor. Framför mig sitter Ulf och berättar om 

hur det gick till när han fick en egen lägenhet efter femton år som hemlös (Ulf 2). Betydelsen 

av ett hem blir tydlig då kontrasten mellan hemlös och icke-hemlös målas upp i Ulfs 

berättelser. 
 

Trygghet har jag idag när jag har fått min egen lägenhet, där jag låser min lägenhet och jag går 
hemifrån, och när jag kommer hem så ser den likadan ut som när jag lämnade den. Jag stänger om 
min dörr, det kommer inte in en massa folk utan dom måste ta det genom mig. (Ulf 8-9) 

 

Att kunna gå hemifrån och veta att ens saker kommer att ligga kvar på samma ställe (även 

Mats 6) ger Ulf en trygghet han inte hade då han levde som hemlös. Catharina Thörn skriver 

att hemmet ofta skildras som ”en aura av stabilitet och trygghet” (2001:269). Tack vare 

hemmets materiella fasthet blir det en borg där vi är ”skyddade mot livets konflikter, där vi 

har fast mark under fötterna och där vi kan finna stabilitet och trygghet” (2001:269). Hemmet 

blir något av en nyckelsymbol. En symbol bärandes på grundläggande värderingar och 

tankesätt vilken vi organiserar vår vardag och våra tankar kring (jfr Ehn & Löfgren 2001:21ff) 

Den hemdiskurs som presenteras av Thörn visar sig också hos Alumaförsäljarna. 
 

Det är en trygghet med ju, jag har nycklar, jag kan komma hem och lägga mig på soffan, kan sätta 
mig framför datorn eller ligga och titta på TV. (Lasse 5) 

 

Soffan, datorn och TV:n blir grundläggande inslag då Lasse gestaltar hemmet. Dessa föremål 

kan ses som viktiga symboler som tillsammans skapar förutsättningar för hemlikhet. Dock är 

det inget av dessa föremål som i citatet spelar den mest centrala rollen. Det är istället nyckeln. 

Att ha nycklar innebär att man kan komma åt de andra föremålen, att man när som helst kan 

bege sig hem, sätta nyckeln i låset och slänga sig på soffan. Nyckeln blir således en central 

symbol för hemmets trygghet och stabilitet.  

Att ha nycklar blir hemlöshetens antites. Hemlösa har oftast inga nycklar, både i reell och 

metaforisk mening. Dörrarna är låsta och de kommer inte in. Den hemlöse förlorar den 

materiella stabiliteten och befinner sig istället ”därute”, ”i kylan” (Thörn 2004:153). I 

metaforisk mening står den hemlöse följaktligen sidan om eller utanför samhället. Den 

hemlöse saknar möjligheten att ta plats. Men hur upplever och behandlar den hemlöse detta? 

Och vad innebär det för dennes identitetsformering? 

Synlighet och osynlighet  
Att ta plats innebär att befinna sig i en situation bestående av både materialitet och 

föreställningar. Etnologerna Orvar Löfgren och Billy Ehn benämner detta ”fysiska och 
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mentala landskap” och menar att platsens materialitet fylls av värderingar och föreställningar 

då den tas i bruk av människor. Tankar formuleras om rätt och fel, hur man bör röra sig och 

hur man bör ta plats. Således påpekar de att analysen inte får stanna vid platsen som en ”scen 

för aktörer”. Analysen bör inkludera hur platsen påverkas av och påverkar människor då dessa 

tar plats (2001:97f). Härmed blir det intressant att studera hemlösa då föreställningarna kring 

dem gör deras platstagande paradoxal. Trots att de i metaforisk mening saknar plats i 

samhället tar de ofrånkomligen plats med sin kropp och sina medhavda ting. I avsaknad av ett 

hem blir de förvisade till det offentliga rummet och stöter där ihop med ”normala” människor. 

Hur upplever då hemlösa sitt platstagande?  
 

Det som är riktigt jobbigt, det är att det verkar precis som att folk inte ser en. […] Det har hänt  
alltså, man känner sig osynlig då va, man syns inte, man står kanske med tidningen, folk bara går 
förbi en, tittar inte ens på en. Dom säger inte ens nej tack, dom smilar inte ens så eller nånting va. 
Utan dom bara går, och så ibland så går dom så nära att dom stöter till en också liksom va. Nån 
har cyklat och stött till på mig gatan liksom, och då har jag skrikit efter dom liksom att ”syns jag 
liksom inte eller vad?” det känns som man inte syns. När man är i det bostadslösa så här så känns 
det liksom som att man inte finns. Det är så va, man finns inte, det känns konstigt. […] Så då, då 
tänker man liksom på dom gångerna som man haft tanken; Är jag osynlig? För det har man haft 
va, och när en sån sak då också händer, då liksom kommer tanken upp direkt, ja jag måste var 
osynlig [småskrattar]. Det är ju bara så, man är ju inte det men alltså. (Roger 5) 

 

Roger berättar utifrån en roll som avvikande och utstött vilket kan tolkas som att han intar 

subjektspositionen stigmatiserad. Personerna runt i kring försöker avskärma sig från honom. 

De hanterar den avvikande främlingen genom att ignorera denne. Det offentliga rummet visar 

sig således vara mer komplext än vad begreppet antyder. Det offentliga rummet är inte enbart 

ett rum dit alla har tillträde och där alla möts och sammanstrålar. Ehn och Löfgren har visat 

att det offentliga rummet rymmer både närhet och distans, offentliga och privata gränser 

(2001:101). Då personerna i den hemlöses omgivning ignorerar och osynliggör denne 

definierar de gränsen mellan sin privata sfär och det offentliga. Osynliggörandet kan alltså ses 

som en slags skyddsmekanism för att undgå konfrontation med den avvikande och 

stigmatiserade (jfr Thörn 2004:201). 

Genom att ”osynliggöra” Roger visar ”de andra” samtidigt på att han är extremt synlig och 

sticker ut ur mängden vilket får omgivningen att medvetet eller omedvetet koncentrera sig på 

att ”inte se” honom (jfr Högdahl 2003:157). Roger berättar således om hur han som 

stigmatiserad inte får ta plats, om hur andra dömer och stöter bort honom med sitt agerande. 

Då någon cyklar på honom förvandlas denna kollision till en obehaglig demonstration av att 

han faktiskt tar plats. En situation där de andra har mer rätt att ta plats. De utgör normen i det 

offentliga rummet och producerar inte någon obehaglig närvaro. De är respektabla och har i 
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och med det legitimitet att ta plats i det offentliga rummet vilket Roger upplever att hemlösa 

saknar (Roger 5-6). 
 

Sen en annan skillnad om man så säger, vi har ju inte så vi kan gå på puben och diskotek och 
biograf och såna här saker. […] Det är ju ingenting som är vår vardag som man säger, utan vår 
vardag är hela tiden ute. […] Man träffar ju inte normala människor på nått vis. Vi är en grupp och 
normala är en grupp. Samhället alltså är en grupp och vi är en grupp, så känns det på något vis. 
(Roger 10) 

 

Förvisso är pubar, biografer och diskotek inga offentliga rum utan snarare privata zoner som 

omgärdas av kontroll och exkludering. Denna exkludering går dock, enligt Roger, ut över 

hemlösa vilket distanserar dem från det övriga samhället. Under intervjun berättade han 

utifrån ett dikotomiskt förhållande där ”vi” (de avvikande, hemlösa) och ”dom” (de normala) 

ställdes mot varandra. Polariseringen ”vi och dom” är ofta central i identitetsprocesser då den 

innebär att den egna identiteten blir till genom att utgöra motsatsen till de andra (jfr Ehn & 

Löfgren 2001:65). I citatet ovan kan vi se hur de andra kan gå till puben som normala 

människor. De hemlösa blir då onormala, utestängda från umgänget i samhället. Den 

metaforiska innebörden av att befinna sig utanför samhället, ute ”i kylan” (Thörn 2000:233) 

får en direkt rumslig innebörd för Roger. De hemlösas plats är att hela tiden vara ”ute”. De 

andra, de normala, är de som befinner sig ”inne”. 

Den hemlöses distansering från de normala får också en inverkan på var och hur han kan ta 

plats. Hans synliga stigma påverkar hur andra bemöter honom och i detta möte manifesteras 

stigmat vilket formerar den hemlöses identitet som annorlunda och avvikande. Men vad 

innebär det då att vara synligt avvikande? Hur upplevs det att bli varse sitt stigma och hur 

hanterar den hemlöse detta? 

Den hemlöses ting 
Goffman visar på att så kallade stigmasymboler spelar en viktig roll i om någon blir 

stigmatiserad eller inte. Stigmasymboler definierar han som ”tecken som särskilt effektivt drar 

uppmärksamheten till en för identiteten förnedrande brist […] med ty åtföljande nedvärdering 

av individen från vår sida” (2009:52). Stigmasymboler är således synliga och påtagliga 

”tecken” som leder till stigmatisering. Exempelvis kan de ting den hemlöse bär med sig 

medföra en stigmatiserande verkan och i sin tur påverka hur man tar plats. 
 

Ja alltså du vet Caroli City, där kunde dom va hur jävliga som helst vakterna. Man kom in och 
”hallå du, nej nej nej här kan du inte va med din packning, du får gå ut” så skulle man ställa 
packningen utanför men jag var ju livrädd för att ställa packningen utanför, det var ju nån som 
kunde ta den. Det var ju mina ägodelar, det var ju min sovsäck, det var ju mina kläder. Det 
kunde jag ju inte ställa utanför, det måste ju jag bära med mig. Det fatta inte dom. Men jag 
förstår hur det såg ut, man kom och hade två ryggsäckar och en tre, fyra påsar och grejer. (Ulf 
13) 
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Inom det fenomenologiska tänkandet påpekas att tingen har en ”agency”, att de påverkar oss i 

vårt vardagsliv. De skapar möjligheter och begränsningar och blir således en del av 

identitetsformeringen. Tingen bör därmed inte bara studeras som symboler utan även som 

subjekt (Hammarlin 2008: 32f). Den hemlöses ägodelar, packningen med sovsäck och kläder, 

blir inte bara stigmasymboler utan också ting utifrån vilka han formerar sitt vardagsliv och sin 

identitet. Följaktligen kan han inte lägga dem ifrån sig för att gå in på köpcentret Caroli City. 

Skulle han bli av med sina ägodelar måste han också omstrukturera sitt vardagsliv och 

reformera sin identitet. Tingen begränsar således hans rörelseutrymme och platstagande. De 

påverkar honom också i den mån att han blir varse sitt stigma. Frågan är hur den hemlöse 

hanterar detta stigma, hur denne agerar för att påverka eller dölja sitt stigma och, i 

förlängningen, hur detta påverkar identitetsformeringen. 

 I materialet från fältarbetet finns det flera exempel på hur ting och stigmasymboler 

påverkar den hemlöse i dennes vardagliga liv. Detta var något jag själv fick uppleva under 

den andra dagen i fält. 
 

Jag och några Alumaförsäljare stegar ut från Alumakontoret. Några av dem ska iväg för att 
påbörja dagens försäljning, en annan ska gå till tåget. Kalle ska röka en cigarett och slår sig ned i 
skuggan av S:t Petri kyrkan. Jag gör honom sällskap och slår mig ned på den något kyliga bänken. 
Klockan är ca 10 på förmiddagen och solen har ännu inte hunnit värma upp stadens gator. Förbi 
oss passerar en ström av människor, på väg till eller ifrån Centralstationen. Det är studenter som 
jäktar för att hinna till föreläsningen och andra som skyndar för att komma i tid till arbetet.  
  Kalle sitter lugnt på bänken och röker sin cigarett. Han pratar om sin sonson och hur denne har 
det i skolan. Tobakshandlaren kommer ut från sin butik några meter bort för att också röka en 
cigarett och byter under tiden några ord med Kalle. De har onekligen pratats vid tidigare. 
Tobakshandlaren försvinner sedan in till sitt arbete igen. Kalle kliar sig i sitt stora, vita skägg och 
skrockar glatt över sina berättelser. Samtidigt sträcker han ner ena handen i sin väska och plockar 
upp en flaska Brännvinspecial. Med den andra handen skruvar han loss korken och tar sig sedan 
en stadig klunk. Jag känner hur ett visst obehag fyller mig. Jag riktar snabbt min uppmärksamhet 
bortåt, vinklar min kropp som för att ta avstånd från Kalle och framförallt från spritflaskan. Det 
känns som att den avtagande strömmen av förbipasserande riktar sina blickar mot oss där vi sitter 
på bänken, blickarna fördömer oss. Sitta och dricka sprit klockan tio på förmiddagen, en torsdag? 
Kalle frågar om jag vill ha och jag svarar snabbt nej. Han skruvar återigen på korken och stoppar 
ner flaskan på sin plats i väskan. (Fältdagbok 2009-04-02) 

 

Spritflaskans närvaro förändrade hur jag upplevde situation. Jag kände ett behov av att 

distansera mig från flaskan för att visa att den inte var min, att jag inte hade något med den att 

göra. Flaskan är i denna situation både ett ting och en stigmasymbol. Den grabbade tag i mig, 

gjorde mig illa till mods, påverkade hur jag rörde mig, påverkade hur jag uppfattade 

omgivningens blickar. Flaskan bar på en skam som jag inte ville befatta mig med, jag 

avskärmade mig från den, ”såg den inte”. Flaskan blir således ett exempel på ett ting som 

både påverkar ens föreställningar om hur andra ser på en, samtidigt som den också påverkar 

hur man ser på sig själv. 
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 Är den hemlöse medveten om att denne bär stigmasymboler, kan det leda till att denne drar 

sig för att gå på vissa platser eller att denne undviker ett visst beteende. Ulf berättar; ”Det var 

ju så att jag tyckte att dom tittade och blängde på mig hela tiden. Jag tyckte att desto mer dom 

tittade [desto] konstigare tyckte jag att jag var. Det är ju så, jag var annorlunda” (Ulf 7). Som 

tidigare diskuterats kan den stigmatiserade därmed försöka ”skyla” stigmat. Roger berättar 

hur han undviker vissa situationer där han vet med sig att han riskerar stigmatisering. 
 

[J]ag försöker att kanske inte röra mig helt centralt och såna här grejer, håller mig lite utanför i så 
fall för att, för det vågar jag kanske, eller vågar, ja det är väl att inte våga […] och då går man inte 
in i smeten liksom för man vill inte bli uttittad heller va. (Roger 13) 

 

Genom att undvika centrum där det rör sig mycket folk försöker Roger påverka vilka 

situationer han hamnar i. På så sätt agerar han för att skyla sina negativa egenskaper och 

minska spänningen gentemot omgivningen (jfr Goffman 2009:109ff). 

Lasse berättar i sin tur om att hans flickvän jobbar vid Värnhemstorget och att hennes 

arbetskamrater känner till att han ”krökar och sånt”. ”Men”, säger Lasse ”jag behöver ju inte 

visa det så öppet och gå och sätta mig på Värnhemstorget”. Därmed menar han att han visar 

respekt för sin sambo och att hans stigma då kan glömmas bort (Lasse 7-8). Lasse berättar 

vidare att han dessutom ogärna sitter och dricker öl vid Triangeln eller på Gustav Adolfs Torg 

eftersom det är så litet trångt på grund av allt folk. Istället sätter han sig hellre vid Stortorget. 

”Det är så stort där så syns man inte så mycket heller” (Lasse 8). Genom platsens storlek 

skapas vad etnologen Elisabeth Högdahl skulle kalla ”kryphål”. Med detta begrepp menar 

Högdahl platser och situationer i staden ”där nya handlingar och förhållningssätt plötsligt blir 

möjliga” (Högdahl 2003:49). Dessa kryphål kan med rätt ”taktik” brukas av den hemlöse trots 

att denne befinner sig ”på någon annans plats” (jfr Högdahl 2003:154). Genom att sitta delvis 

undanskymd från omgivningen blir den hemlöses gränsöverträdelse inte lika påtaglig. Men 

den hemlöses placering i rummet bör även åtföljas av ett lämpligt uppförande för att kryphålet 

inte ska försvinna och man ska bli bortkörd från platsen. Relationen som upprättats i 

situationen mellan den hemlöse och dennes omgivning är således beroende av att denne håller 

sig till de spelregler som förhandlats fram. ”Om man tar det lugnt och väljer den minst 

framträdande bänken är det inga problem” (2003:156) menar Högdahl vilket även Lasses 

erfarenheter tyder på. Genom att bruka kryphålet på rätt sätt blir Lasse anonym där han sitter 

på bänken med sin ölburk. Således blir inte heller hans stigma lika påtagligt vilket gör det 

lättare för både honom och omgivningen att bortse från stigmat. 

Etnologen Markus Idvall använder begreppet ”strategisk öppenhet” då han diskuterar 

njursjukas hantering av sitt stigma. Med detta begrepp menar Idvall att den stigmatiserade kan 
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försöka kontrollera information om sig själv gentemot omgivningen. Detta får till följd att de i 

vissa situationer försöker kamouflera sina brister och svagheter för att således passera som 

icke avvikande. I andra situationer kan de dock välja att vara öppna med sitt stigma för att på 

så vis påverka sin omgivning (Idvall 2007:59-66). Hemlösa kan också vara strategiska i sitt 

val att antingen försöka dölja sina negativa egenskaper eller att låta dem vara synliga. I 

situationen med spritflaskan valde Kalle att låta sitt stigma bli synligt då han plockade upp 

flaskan ur sin väska. På så sätt visade han sig trygg med sitt stigma. Istället var det jag som 

blev otrygg och ängslig, vilket kanske också var Kalles avsikt. Eller var avsikten snarare en 

protest mot de föreställningar av rätt och fel som förelåg i situationen? 

Vi håller kvar begreppet ”strategisk öppenhet” i minnet och förflyttar diskussionen från 

den hemlöses ting till den hemlöses kropp. Hur påverkar kroppen den hemlöses 

identitetsformering och dennes platstagande i staden? 

Den hemlöses kropp 
I inledningen presenterade jag två bilder av hemlöshet. Den ena gestaltar hemlösa som 

avvikande och stigmatiserade. Den andra går i motsatt riktning och normaliserar hemlösa 

vilket istället gör dem respektabla. Om vi med Butlers performativitetsteori i åtanke utgår 

ifrån att hemlösa, medvetet eller omedvetet, förhåller sig till dessa båda subjektspositioner 

väcks också frågan; Hur tror de hemlösa själva att man i allmänhet ser på dem? Detta var en 

fråga jag ställde under samtliga intervjuer. Svaren jag fick gick ofta i samma riktning, 

hemlösa ses som ”skräp”, ”drägg” och ”råttor” (Kalle 9; Roger 9). Lasse berättar att han blivit 

kallad ”jävla parasit och jävla slusk” (Lasse 6) och Kalle menar att hemlösa ses som ”lågt 

stående varelser” (Kalle 9).  

Alumaförsäljarnas direkta svar visar således på en uppfattning om att folk i allmänhet har 

en nedvärderande syn på hemlösa. Dock angav Alumaförsäljarna ofta längre fram under 

intervjuerna att det även finns människor med en mer ”human syn” och därmed bemöter dem 

på ett trevligt sätt, som pratar med dem och verkligen verkar bry sig om dem (ex. Roger 9). 

Det finns alltså en glidning i Alumaförsäljarnas uppfattning om hur man i allmänhet ser på 

hemlösa vilken till synes överensstämmer med de bilder som presenterades i inledningen, 

stigmatiserad och respektabel. Båda dessa subjektspositioner är således möjliga att antingen 

eftersträva eller ta avstånd ifrån då den hemlöse formerar sin identitet. Dock föreligger här 

även ett antal problem. För det första kan de olika uppfattningarna om hemlöshet skapa en 

osäkerhet hos den hemlöse, då denne inte kan vara säker på vilka förväntningar som ställs på 

honom i olika situationer. För det andra bör den hemlöse inte ses som helt fri att välja mellan 
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dessa subjektspositioner. Som vi sett har exempelvis tingen en påverkan på hur vi uppfattar 

olika situationer och således också oss själva. Liksom tingen påverkar även kroppen hur andra 

och vi själva uppfattar oss. 

 Beroende på ens fysiska yttre blir det antingen lättare eller svårare att utifrån sitt agerande 

närma sig en stigmatiserad eller respektabel subjektsposition. Hur agerar då den hemlöse 

utifrån dessa subjektspositioner för att göra identitet? Och hur påverkas denne av sin kropp 

och sina kläder i denna formeringsprocess? För att försöka besvara dessa frågor kommer jag 

att utgå från två Alumaförsäljare. 
 

Kalle har ett stort vitt skägg som han ofta kliar sig i. Det långa vita håret fäster i en hästsvans i 
nacken. I hans mun är tänderna gula, några fattas och bildar tomrum. Då och då möts jag från 
andra sidan bordet av en frän och spritluktande andedräkt som påminner mig om att Kalle är något 
berusad. Vi sitter i Alumakontorets kök och pratar med diktafonen påslagen. Jag ställer frågor och 
Kalle ger långa och utförliga svar. Då vi under slutet av intervjun pratar om hygien och renlighet 
kommer Ulf in i köket och bryter in i samtalet. Han har uppenbarligen hört vad vi pratar om.  

”Men du behöver ju inte se ut som en luffare, ska du inte raka av dig det där luffarskägget 
snart?” frågar Ulf. ”Men jag är ju en luffare”, försvarar sig Kalle. ”Är du verkligen det?” 
ifrågasätter Ulf, ”om du rakar dig och fixar till dig kan du se hur trevlig ut som helst.” (Fältdagbok 
2009-04-02; Kalle 19-20) 

 

Ulfs inträde i samtalet ställer frågan om Kalles utseende på sin spets och Kalle kände ett 

behov av att försvara sitt utseende. Efter att intervjun avslutats fortsatte Ulf och jag prata om 

att ”se ut som en luffare”. Han menade att Kalle såg ut som han gjorde eftersom folk kanske 

skulle tycka mer synd om honom då, ”men” menade han, ”för att man är hemlös behöver man 

inte sluta tvätta och raka sig, man behöver inte se ut som en hemlös bara för att man är 

hemlös” (Fältdagbok 2009-04-02). Är det alltså ett medvetet val av Kalle att ha ovårdat 

utseende? Genom att se ut som ”en luffare” får Kalle de fysiska förutsättningarna att passa in i 

den normativa och stigmatiserande bilden av hemlösa. Men om han har möjlighet att tvätta 

bort sitt stigma, varför gör han inte det? Vi lämnar Kalle för stunden och lägger istället fokus 

vid en annan Alumaförsäljare. 
 

Jag sitter i en av de blå tygfåtöljerna på Alumakontoret och iakttar en diskussion mellan en av 
försäljarna och en i personalen när Roger kliver in genom dörren. Han ser upprörd ut då han sätter 
sig mitt emot mig för att ta en kopp kaffe. 
– Nu har jag försökt sälja i flera timmar men jag har fan inte sålt en tidning. Måste man se ut som 
en luffare bara för att kunna sälja hemlösas tidning? Frågar sig Roger högt. På fötterna har han 
ljusa tygskor. Han är klädd i svarta, tighta jeans, på överkroppen en vit pikétröja med blåa ränder 
och över denna en svart väst. På huvudet bär han ett par solglasögon, han är nyrakad och ser 
allmänt fräsch ut. Han ser helt enkelt inte ut som en luffare. (Fältdagbok 2009-04-06) 

 

I motsats till Kalle håller sig Roger med de kroppsliga förutsättningar som krävs för att 

passera som normal. Han kan i och med sitt agerande således närma sig subjektspositionen 

”respektabel” vilket skulle ge honom en starkare legitimitet och en moralisk auktoritet 



 - 20 -

stigmatiserade annars saknar. Under intervjun jag senare genomförde med Roger pratade vi 

vidare om hur kroppen, kläderna och det fysiska yttre bär en stor betydelse i livet som hemlös. 
 

Ja, man undrar det va, för att när jag försöker sälja Aluma i dom här kläderna då, jag ser kanske 
inte ut som nån hemlös i Björn Borg skor, dom har jag faktiskt hittat i soporna, min storlek. Men 
om man står så här liksom, man ser ju inte direkt hemlös ut [har ställt sig upp och visar sina 
kläder] man ser inte ut som en luffare liksom, ja man ser normal ut. Och då är det svårt att sälja 
liksom för då är det precis som dom tror att man har både bostad och hela skiten. Men om jag står 
i trasiga [kläder] med stora hål i […] och står med kängorna man har haft i vinter va, då går det 
mycket lättare att sälja. […] Man vill ju se ordentlig ut, så ordentlig man kan. […] Det känns som 
att [kläderna] är beviset på att man är hemlös. Så jag menar, du skulle kunna gå hem och sätta på 
dig trasor och skita i att raka dig och såhär så skulle man tro att du också var hemlös. (Roger 10-
11) 

 

Rogers normala och respektabla utseende visar sig inte bara vara en fördel. Som 

Alumaförsäljare uppfattar han att många av kunderna förväntar sig något annat av honom. De 

förväntar sig en avvikande och stigmatiserad hemlös som är ovårdad, skitig och har trasiga 

kläder. Eftersom Roger inte uppfyller förväntningarna blir resultatet istället att han blir 

ifrågasatt om varför han står och säljer hemlösas tidning. 
 

[N]är jag står och säljer Aluma i ordentliga kläder så känns det som att jag redan har sagt till dom 
att jag inte är bostadslös och så här […] Så jag skäms mer när jag står i fina kläder än när jag står i 
trasiga kläder. […] Och det har jag egentligen ingen anledning att göra va, men dom som har sagt 
till mig att jag inte är bostadslös och så här, att jag skojar och så här va, dom har ju lagt nån grej i 
huvudet på mig som gör att det blir så. Det är ju deras fel va, hade inte dom sagt sådana grejer till 
mig så hade jag kanske stått i dom här kläderna och fortfarande kunnat stå riktigt rak i ryggen 
liksom och sluppit dom här tankarna i huvudet. (Roger 11) 

 

Eftersom Roger ser ”normal” ut signalerar han till omgivningen att han inte är hemlös. Att 

han då står och säljer hemlösas gatutidning skapar en motstridighet i hur han identifieras 

vilket gör att han känner en skam över att inte avvika. Kalle har i sin tur anammat rollen 

hemlös. Han har låtit skägget och håret växa och i takt med det mer och mer avvikit från det 

normala. Samtidigt har han format sin identitet efter reglerande föreställningar om hemlöshet. 

Han är på så vis strategiskt öppen med sitt stigma genom att göra såsom förväntas av honom. 

Därmed slipper Kalle omgivningens ifrågasättande och möjligtvis kan han även sälja fler 

Alumatidningar.  

 Roger å sin sida iakttar inte samma strategi, istället är han strategisk genom att inte se ut 

som en luffare. Detta kan medföra att han i vissa situationer, som då han säljer Aluma, känner 

sig osäker och skamfull inför hur andra ska bemöta honom. I andra situationer kan han med 

sin kropp passera som icke avvikande och respektabel och således slippa fördömande blickar. 

 Den hemlöse är följaktligen själv medveten sitt stigma. Han är medveten att han ses som 

annorlunda och avvikande. Därmed känner han sig också ständigt övervakad och påpassad av 

blotta tanken att någon skulle kunna identifiera honom som hemlös. Den hemlöse blir därmed 

själv den som reglerar sitt agerande och sitt platstagande i det offentliga rummet. Den 
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hemlöse blir på samma gång fånge och fångvaktare, sin egen övervakare (Foucault 

1987:202ff9). Detta innebär att man inte urskillningslöst bör se på hemlösa som offer för 

andras fördömande. Istället tar de själva kontroll genom att vara strategiskt öppna eller 

undanhållande med sitt stigma. Således har de kontroll över sin identitetsformering även om 

de hela tiden förhåller sig till stigmatisering och respektabilitet i denna formeringsprocess. 

 Efter att i detta kapitel studerat hemlösas platstagande och dess roll i identitetsformeringen 

ska vi nu förflytta fokus till ett klassiskt område inom etnologin, nämligen vardagslivets 

strukturer och vanor.  

                                                 
9 Foucault utgår inte från hemlösa i sin diskussion kring övervakning och makt. Istället använder han sig av 
begreppet ”fångar”. Han menar att ”makten blir så fullkomlig att den inte behöver utövas [då] fångarna är 
inneslutna i en maktsituation som de själva uppbär” (Foucault 1987/2003:202) vilket jag menar visar sig även i 
de hemlösas liv och deras hantering av stigmat. Begreppet fångarna kan således metaforiskt användas på 
hemlösa i denna situation. 
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Vardagslivets praktiker  
Om man med Butlers performativitetsteori i minnet utgår ifrån att vara hemlös innebär att 

man beter sig, rör sig, klär sig och talar på ett visst sätt är det intressant att studera hur 

hemlösa gör sitt vardagsliv. Inom fenomenologin påpekar man att identiteten inte bara formas 

efter tankemässiga konstruktioner, utan också av hur den levs i det vardagliga livet (jfr 

Frykman & Gilje 2003:10). I detta kapitel ska vi titta närmare på hur några av vardagens 

praktiker påverkar den hemlöse i dennes identitetsformering. 

När vardagen vänds upp och ner 
I sin bok När ingenting särskilt händer (2007) diskuterar Ehn & Löfgren vardagliga rutiner. 

Rutiner ses som inlärda handlingsmönster vilka gör att vardagen tar hand om sig själv 

(2007:79). Vardagen är uppdelad i ett oändligt antal rutiner, ex. hur man klär på sig, hur man 

äter frukost, hur man kliver på cykeln, vilken väg man cyklar till jobbet osv. Rutinerna 

upprätthåller en kontinuitet som präglar identitetsformeringen. Men vad händer om man vräks 

från sin lägenhet och kastas ut ur sitt hem? Vad händer om ”vardagen kollapsat och man är 

’rutinlös’” (2007:90)? Vardagen vänds upp och ner. De tidigare rutinerna är inte längre 

användbara, man tvingas lära sig nya handlingsmönster och nya rutiner för att vardagen ska 

fungera. Därmed sker också en förändring i hur identiteten formeras. Den struktur 

vardagslivets rutiner upprätthöll såg till att kaos och förvirring hölls borta. Då vardagen vänts 

upp och ned kan istället livet förvandlas till ett kaos som för krig mot en (2007:92ff).  

Alumaförsäljarna berättade under intervjuerna att de inte visste vart de skulle ta vägen eller 

hur de skulle göra då blev hemlösa. Ulf menade att den första tiden som hemlös var ”jättetuff” 

och ”jättejobbig”. Han behövde trots allt inte bo på gatan utan hade ett par vänner han flyttade 

runt emellan. 
 

[Jag] kanske bodde där ett par tre månader sen flytta jag vidare. Och ibland hade jag en fyra-fem 
lägenheter som jag åkte emellan. Så jag var ju hemlös men jag hade ju, var ändå liksom igång och 
hade tak över huvudet (Ulf 10). 

 

Att flytta runt mellan vänner innebar att leva på deras nåder. Ulf var tvungen att rätta sig efter 

kompisens vilja och hade denne besök från flickvännen blev han inte insläppt utan fick ge sig 

av igen (Ulf 10). Han hade inte något eget ”fysiskt territorium”, ingen plats som var hans 

egen. Att flacka från lägenhet till lägenhet i förhoppning om att någon skulle släppa in honom 

medförde att han tvingades in i en annan levnadsrytm. Han kunde inte själv bestämma när han 

skulle gå och lägga sig, när han skulle stiga upp eller när han skulle äta etc. Han hade inte 

möjlighet att själv reglera sin tid. Denna nya, till synes strukturlösa levnadsrytm innebar att 
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han kom i otakt med hur normala levde sina liv. Hans Swärd, professor i socialt arbete, menar 

att ”kontrollen över ett territorium och möjligheter att strukturera en tidsekonomi är något 

som är karaktäristiskt för ett hem. Denna möjlighet till kontroll förekommer inte på hotell 

eller härbärgen för hemlösa, där det är någon annan som bestämmer” (2008:109). Genom att 

inte kunna kontrollera sin egen tid blir den hemlöse annorlunda jämfört med normala. Denna 

process av avvikelse produceras ständigt i den hemlöses vardagsliv, exempelvis i proceduren 

för att få komma in på Stadsmissionen i Malmö. 
 

Man får stå och köa såhär, dom har bara 24 platser så är du den 25 då så får du inte komma in, då 
är det bara hej då igen. […] klockan sju måste du stå där, annars kommer du inte in och helst ska 
du stå där enda från klockan fem på eftermiddan till klockan sju för att kunna få plats va, för är där 
en folkmassa då är där liksom fullt 
R: vad gör man under den tiden då som man står där? 
Ja man bara står där och röker, snackar skit. Och sitter bara, sitter och väntar, väntar, väntar, 
väntar på att dom ska öppna va […] lättar man från platsen så är det ju kört. (Roger 7) 

 

Roger kan inte påverka när dörrarna kommer att öppnas. Han kan bara följa visaren på 

klockan då den sakta närmar sig sjuslaget. Det gäller att sitta på sin plats i kön då den snabbt 

skulle tas av någon annan ifall man rör på sig. I citatet förmedlar Roger också en viss 

frustration, han är trött på att inte själv kunna öppna dörrarna och komma in, han är trött på att 

vänta.  

 Ehn & Löfgren menar att väntan handlar om makt och maktlöshet. De skriver: ”att vara 

helt beroende av andras kompetens eller position för att få något viktigt utfört innebär också 

att dessa personer kontrollerar ens tid” (2007:61). Den hemlöses tid kontrolleras i denna 

situation av Stadsmissionens personal. De köande är beroende av att de ska öppna dörrarna 

för att kunna lämna vänteläget och få komma in. Att vara den som väntar kan därmed ses som 

att vara maktlös, svag och beroende (2007:71) både i förbipasserandes och de egna ögonen. 

Detta kan påverka hur den hemlöse uppfattar sig själv och situationen denne befinner sig i. I 

förlängningen påverkar det även hur den hemlöse formerar identiteten. 

 Samtidigt handlar väntan om att lära sig hantera bristen på kontroll. Man gör också något 

då man väntar, menar Ehn & Löfgren (2007:72). Men vad gör då hemlösa i sin väntan? Roger 

berättar hur de ”står”, ”röker”, ”pratar skit” och ”sitter”. De lär sig hur de ska göra väntan, hur 

de ska hantera tiden så att denna passerar fortare. Det är en praktik de tvingats lära sig av 

upprepande tillfällen av väntan. Då de köande röker tillsammans och pratar skit har de också 

en chans att tipsa varandra om vart man annars kan gå för att få mat eller sovplats. 
 

Kommer du hit som ny så, så är det alltid nån som tar hand om dig och visar vart man ska kunna 
gå och vart man ska kunna äta, det är så. Så man kommer in i det här snabbt. 
R: Så man lär sig genom…? 
Att andra visar en ja. (Ulf 10) 

 



 - 24 -

I den sociala interaktionen med andra hemlösa, exempelvis i kön utanför Stadsmissionen, sker 

en viktig praktik i vardagslivet som hemlös. Man delar med sig av de lärdomar som gjorts i 

livet ute. Det tipsas om trappor, källare, buskar och skyddsrum där man förmodligen kan ta 

sig in för att få sova något så när ostört. Man berättar också för varandra om var det kan 

finnas mat, var man kan duscha eller få tag i nya kläder (Kalle 5; Roger 7-8).  

 Som ny i det hemlösa livet kan man på så vis bli dirigerad av de mer erfarna hemlösa. Man 

får ta del av en kompetens om hur man ska göra. Kompetens traderas från person till person i 

den interaktionen hemlösa emellan. På så vis lärs, vad Butler kallar, de ”stiliserade akter” 

vilka präglar livet som hemlös. Att bli hemlös innebär således en reglerande process där ett 

visst agerande förväntas och uppmuntras. Dock menar Ulf att man inte berättar allt för 

varandra. 
 

Vissa saker berätta jag ju inte för nån annan. För liksom vadå, nej då tog dom det ifrån mig. Det 
var ju viktigt, jag kunde ju inte berätta att jag hämta mat där och där, det gick ju inte. Då fick jag 
ju konkurrens. Det höll jag ju till mig själv för jag ville överleva. Men man, det blir ju så att man 
blir ju jävligt egoistisk. Man satte sig själv i första hand. (Ulf 11) 

 

Även om de hemlösa hjälper varandra är de tvungna att sätta sig själv i första hand för att göra 

sina egna förutsättningar så goda som möjligt. Detta skapar en misstänksamhet gentemot 

varandra vilket Kalle sätter ord på genom att beskriva som ”att äta eller ätas” (Kalle 15). Vad 

betyder då detta för den hemlöses identitetsformering? Genom att kompetenser traderas från 

hemlös till hemlös skapas ett repetitivt görande av hemlöshet. Dock görs inte hemlöshet på 

samma sätt, delvis beroende på att man tvingas ”sätta sig själv i första hand”. Hemlösa 

formerar identitet individuellt och således bör man inte tala om hemlöshet som en identitet 

utan nyanser. Det kan innebära att personer levandes i hemlöshet inte identifierar sig som 

hemlösa. De identifierar sig istället i kontrast till sin omgivning vilket kommer diskuteras 

längre fram. Nu ska vi dock titta närmre på en del av den hemlöses vardagsliv som på många 

sätt påverkar denne, nämligen natten. 

Att sova som en hemlös 
 

Sover man ute och man är nått så när smart. Så sover man bara med ett öga i taget va. Så att man 
sover ju aldrig riktigt va. Utan att, allra minsta lilla ljud så åker det andra ögat upp. Och då är man 
alltså beredd på precis vad som helst va. Så man utvecklar väl nån form utav 
självförsvarsmekanism […] det är liksom så inmatat va. Hör man ett ovanligt ljud, då är man på 
pass direkt va. (Kalle 14) 

 

Vissa kompetenser lärs inte genom den sociala interaktionen med andra hemlösa. Istället är 

det kompetenser som sätter sig i kroppen likt en sorts ”tyst kunskap” (jfr Frykman 1990). 

Sover man på platser man inte kan kontrollera, platser där man inte vet om någon plötsligt 

dyker upp, måste man också hela tiden vara vaksam. Kalle berättar att han lärt sig sova på ett 
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visst vis av att sova ute. Något som bryter mönstret får Kalle att slå upp båda ögonen för att 

vara beredd på vad som komma skall. Om man inte sover med endast ett öga utan somnar för 

hårt är det lätt att man blir straffad genom att få sina saker och ting stulna (Fältdagbok 2009-

04-01). 

 Att sova ute innebär således inte det samma som att sova inomhus i en säng. Tryggheten i 

den egna sängen är som bortblåst och sömnen blir ideligen störd då man inte kan stänga om 

sig. Man ligger vaken och lyssnar på alla ljud och det blir inte många timmars sömn per natt 

(Roger 8). Istället kan man ta igen sin sömn under dagen.  
 

Många gånger sover man ju på dan också kanske, i Kungsparken eller så. Man låg där liksom och 
där var ingen som kunde komma och köra bort en för då låg man bra och hade det som en picknick 
ungefär när man låg där, kanske en påse öl var det enda man hade i picknicken, men alltså då 
kunde man sova ett par timmar där på dagen då. Och då hade man ju tryggheten runt omkring sig 
också, det var mycket folk kanske som går runt om. Och då är det ju ingen som kommer fram och 
direkt gör nånting om man ligger där. (Roger 8) 

 

Att sova på dagen bildar en distinkt kontrast till natten. På dagen känner man en trygghet 

genom att man har folk omkring sig vilket skapar en försäkran av att man inte kommer bli 

påhoppad eller bortkörd. Dagen blir nattens motsats. Dagen är ljus och trygg, natten är mörk 

och farlig. Den hemlöse har ingen dörr att stänga om sig för att skapa trygghet under natten, 

men han har trots allt en del taktiker för att göra så tryggt som möjligt för sig. 

 Vissa sovställen är bättre än andra och Alumaförsäljarna berättar hur de brukade sova i t. 

ex. skyddsrum, trappor och källare. Det innebär dock att man är tvungen att bryta sig in. Ulf 

förklarar att han hade en stor skruvmejsel och lärde sig ta sig in genom de flesta portar (Ulf 

14). Hade man inte fixat sovplats för natten fick man dra runt på stan från port till port för att 

se om man kunde ta sig in. Efter en längre tid som hemlös hade man samlat på sig en vetskap 

om var man kunde ta sig in och ligga något så när ostört. Nätterna som hemlös blev således 

något lättare allteftersom man samlade på sig praktisk kompetens om hur man skulle göra för 

att klara sig.  

 Trapporna och källarna blir till ett slags ”mellanrum” i städernas lägenhetshus. De 

kontrolleras inte lika hårt och kan således användas av den hemlöse som ”kryphål”. Dessa 

kryphål innebär dock fortfarande att befinna sig på någon annans plats. Platstagandet i dessa 

kryphål får ske utifrån de boendes villkor. 
 

Ligger du i en trappa så se till att städa så kan du komma tillbaka nästa natt också. Det är ju det 
som är viktigt, att man håller ordning. Det blir ju så när man kommer in i ett hem så ska man hålla 
ordning där också. Annars blir det ju som det blir, vissa skitar ner nått så in i helvete. Så det är 
klart att då blir det kontroll på det. Så är det. (Ulf 11) 

 

Genom att hålla rent och snyggt kring sig upprätthåller man en ordning och kan 

förhoppningsvis återvända till samma kryphål flertalet gånger. Skitar man ner blir dock 
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närvaron mer påtaglig. Man tar då plats på ett sätt som väcker anstöt och därmed kan 

kryphålet försvinna. 

 Att hålla ordning är för den hemlöse att forma sig efter tanken om respektabilitet. En 

hoprullad sovsäck som använts av en hemlös i flera år kan ur dennes perspektiv te sig som en 

nödvändighet för att kunna få en natts sömn. I ett ”respektabelt” perspektiv kan dock samma 

sovsäck bli en stigmasymbol som på ett påtagligt sätt väcker anstöt. Den hemlöse måste 

således anpassa sig efter subjektspositionen respektabel genom att inte lämna sovsäcken 

liggandes i källaren. Utifrån sitt agerande kan denne på så sätt vinna respekt och, som Kalle 

berättar, till och med uppskattas och välkomnas av de boende. 
 

Så jag la mig där nere, jag hade legat där två-tre nätter då. Så var det en utav de äldre damerna 
som skulle gå ner i tvättstugan, så sa hon till mig ”ohh” sa hon, ”vad här är rent och fint”, för jag 
hade ju sopat undan och slängt ut allt det där skitet. Då var klockan ungefär 8 på morgonen, så sa 
hon ”stannar du kvar en liten stund till?”, ”ja” sa jag ”jag har inte hunnit vakna ännu”, ”ja” sa hon 
”jag ska bara slänga in tvätten så kommer jag ner igen”. Ja då kommer hon ner med en termos med 
kaffe och så ett par mackor. Så sa hon ”det är du väl värd” och sen kom det ju fler. Och jag höll 
kliniskt rent där nere och, jag låg där nog i 6-7 månader. Jag fick frukost varje morgon (…) är man 
inte stökig och sådär, och dessutom va, jag röka aldrig där nere. Jag kunde ha en flaska och så, 
men jag tog allting med mig ut så jag höll kliniskt rent där nere och ”fan vi har bott här så många 
år och där har aldrig varit så rent som där är nu!” (Kalle 5-6). 

 

Genom sitt respektabla agerande lyckades Kalle vinna respekt bland de boende. Han 

utnyttjade källaren som ”kryphål” på ett så taktiskt sätt att han fick frukost på morgnarna och 

kunde förbättra sin position både platsligt och tidsligt. Agerandet omförhandlar även 

konstruktionen hemlös. Respektabiliteten förändrar de stigmatiserande föreställningarna kring 

hemlöshet och Kalles agerande får både en individuell och en kollektiv effekt då han, på en 

och samma gång, förbättrar positionen för sig själv och andra hemlösa. 

 Den hemlöses vardagsliv påverkar dennes identitetsformering på flera vis. Den nya 

levnadsrytm man tvingas in i gör att man kommer i otakt med hur normala lever sina liv. Att 

den hemlöse förlorat sina tidigare rutiner, inte kan kontrollera vare sig sin tid eller något 

specifikt territorium medför dessutom att denne kan känna sig maktlös vilket medför en allt 

större distans gentemot normala. För att under natten skapa trygghet får den hemlöse utnyttja 

så kallade kryphål i staden. Den hemlöses platstagande i dessa källare och trappor måste dock 

ske på ett lämpligt vis för att de boende inte ska klaga och kryphålet därmed försvinna. Den 

hemlöses platstagande får i detta avseende således ske genom ett respektabelt agerande vilket 

i sin tur gör att den hemlöse normaliseras. 

 Hur påverkar då Aluma den hemlöses vardagsliv och identitetsformering? Det kommer vi 

att titta närmre på nu. 
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Aluma som moralisk karriärväg 
Det liv som hemlösa lever skiljer sig på många sätt gentemot den ”normala” människan. Som 

vi såg i det föregående kapitlet medför livet som hemlös ett allt mer avvikande i förhållande 

till det normala. Att utifrån dessa förutsättningar ta sig in i samhället och bli av med stigmat 

innebär att man får ”lära sig ett annat sätt att leva som av omgivningen upplevs som det 

verkliga och riktiga sättet att leva” (Goffman 2009:43). Då kan man åter ”ta plats i det 

offentliga rummet utan att väcka anstöt, utan att behöva skämmas” (Nilsson 2007:32) vilket 

inneburit att man gjort en ”moralisk karriär” (jfr Goffman 2009:40ff). Kan då Aluma 

användas som en moralisk karriärväg? Hur sker så denna karriärväg och hur påverkar den 

Alumaförsäljarens identitetsformering?  

Inskrivning  
En man med utländskt påbrå kommer in genom dörren till Alumakontoret. Trots att det idag är 
ganska varmt och solen skiner har han en grön vinterrock på sig och på huvudet en fodrad keps. 
Han ser sig nervöst och sökande omkring på oss andra som sitter i lokalen. Alumaförsäljarnas 
tidigare högljudda diskussion har tonats ned vid anblicken av denna okända person. Mannen får 
syn på Tom [anställd på Alumakontoret] som sitter och knappar vid datorn bakom disken och 
stegar fram till honom. Han tilltalar honom med låg röst vilket gör att vi andra i lokalen inte hör 
vad som sägs. Efter att han framfört vad han velat få sagt svarar Tom med tydlig röst att han får 
komma tillbaka under eftermiddagen då Patrik befinner sig på kontoret eftersom det är han som 
sköter inskrivningarna. Mannen svarar Tom tyst och vänder sig sedan om och går ut igen. 
Samtalet mellan Alumaförsäljarna ökar återigen i volym och Tom fortsätter knappa på datorn. 
(Fältdagbok 2009-04-02) 

 

Aluma har ett antal regler då någon vill skriva in sig som försäljare av tidningen. 

Inskrivningarna sker på onsdagar och det finns bara ett visst antal platser till varje inskrivning. 

Kommer man in en torsdag för att börja sälja tidningen får man således vänta tills nästa vecka. 

På så sätt försöker Aluma motverka att folk skriver in sig, får ut ett startpaket på fyra 

tidningar, för att sedan aldrig bli återsedda. Den hemlöse ges då också en chans att visa att 

denne har ett långsiktigt syfte med att börja sälja tidningen. 

 Då inskrivningen sker blir man fotograferad för att få en bild på sin ljusblå 

försäljarlegitimation, man får läsa igenom och skriva under ett kontrakt för att försäkra att 

man tagit del av de regler och förhållningssätt som gäller. Då man genomgått detta förfarande 

är man inte längre ”bara hemlös” utan också Alumaförsäljare. 
 

Sen är dom Alumaförsäljare, det är jätteviktigt. Dom har den statusen av att vara Alumaförsäljare. 
Det är en jävla skillnad på att vara nån som sitter på stadsmissionen och att vara Alumaförsäljare. 
[Det] spelar ingen roll vilka boenden jag är på, så hör jag alltid att ”dina Alumaförsäljare dom är 
så skötsamma”. […] Man kliver ett steg vidare i hierarkin när man blir Alumaförsäljare, man 
kliver uppåt, man går inte neråt. (Ulf 9) 

 

Genom inskrivningen har man påbörjat en moralisk karriärväg ”uppåt”. Man identifieras som 

något mer än ”hemlös” vilket man får ett fysiskt kvitto på i den ljusblå id-brickan. Denna blir 
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till en viktig symbol vilken talar om för förbipasserande att man strävar ”uppåt” och försöker 

ta sig ”in i samhället”. Således distanserar man sig från den normativa föreställningen av 

hemlöshet och sållar sig istället till en skara ”skötsamma” och positiva hemlösa (jfr Thörn 

2004:192). 

Offentligt hemlös 
Att bli Alumaförsäljare innebär också att man blir offentlig med sin identitet. Högdahl visar 

på att valet att använda käpp som synskadad också blir att ”välja att bli sedd som något 

annat”. Den synskadade blir i och med käppen öppet synskadad och omdefinieras således i 

mötena med andra. Käppen blev därmed ett sätt för den synskadade att själv börja betrakta sig 

som synskadad (2003:159). På samma sätt kan man se på Alumaförsäljaren med dennes 

ljusblå id-bricka och med Alumatidningarna i handen. Denne blir nu öppet hemlös och måste 

vara beredd att omdefinieras och bli sedd som annorlunda av sin omgivning. Liksom Högdahl 

påpekar blir detta ett sätt att själv börja identifiera sig som hemlös. 
 

Du erkänner det för dig själv och du visar upp det för alla andra. Du ska kunna stå där och stå för 
att du är hemlös, stå så att allt folk kan se att du är hemlös. Att kunna stå på stan och säga ”jag är 
hemlös” det är det inte många som kan. Stå på stan och säga ”jag är missbrukare” är inte många 
som kan heller. Men det är ju så att det är nånting man lär sig här. Man lär sig att stå för det här. 
(Ulf 4) 

 

Att den hemlöse nu blivit offentlig medför också att denne måste förhålla sig till denna nya 

situation. De blickar man tidigare undvek ska man nu våga bemöta vilket, berättar Roger, fick 

honom att i början stå med munkjacka och huvan uppe för att ”skymma undan” sig själv 

(Roger 9). Alumaförsäljaren blir en sorts ambassadör för hemlösa och står därmed inte bara 

för sin egen hemlöshet utan även för bilden av hemlöshet som helhet. Denne blir på så sätt en 

individ som förkroppsligar hemlösheten, en kropp varpå människors fördomar kan projiceras.  

 Men den hemlöses kropp ska inte ses som ett tomt ark varpå människors föreställningar 

avbildas. Beroende på hur Alumaförsäljaren tar plats i det offentliga rummet kan dessa 

föreställningar också utmanas och påverkas. Genom att eftersträva respektabilitet och agera 

på ett korrekt sätt omförhandlar Alumaförsäljaren den stigmatiserande bilden av hemlöshet. 

Om Alumaförsäljaren däremot agerar på ett sätt som inte anses passande kan den normativa 

föreställningen av hemlöshet stärkas och även i fortsättningen betonas.  

 Skeggs menar att ”leva synligt” innebär att man konstruerar sin identitet publikt genom 

relationer med andra. Hon skriver att ”anspråket på respektabilitet är en publik karakteristik” 

(1997:257). Att som Alumaförsäljare bli offentlig ger således möjligheten att uppträda 

respektabelt inför andra och därigenom förändra synen på sig själv. Synligheten är en viktig 

del i den formeringsprocess som sker i den moraliska karriärvägen. 
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Att få plats 
Då Aluma startade upp 2001 var kontorslokalen tom bortsett från en gammal byrå, över 

vilken distributionen av tidningarna sköttes, samt ett skrivbord där tidningens innehåll skrevs 

(Ulf 2). När jag nu, åtta år senare, befinner mig på kontoret är det väl möblerat. I den del av 

lokalen som är avsedd för den sociala verksamheten och försäljarna finns nu åtskilliga 

sittplatser. Dessa fåtöljer fylls under förmiddagen upp av försäljare vilka kommer gåendes 

från diverse platser i Malmö för att köpa ut tidningar och få sig en kopp kaffe innan de ska 

påbörja försäljningen. 

I lokalen sammanstrålar de med andra Alumaförsäljare vilka det ofta blir diskussioner med 

kring alltifrån fotboll till socialbidrag. De som varit Alumaförsäljare under lång tid är 

avslappnade och tar stor plats i samtalen. De är ”hemma” i lokalen och sjunker ner i fåtöljerna 

vilka i det närmaste verkar formade efter deras kroppar. Kanske beror detta på att de suttit i 

samma fåtölj varje dag under flera år? De nyare försäljarna tar inte lika stor plats. De verkar 

inte lika sammanvuxna med platsen och dess möbler. Deras kroppar verka skava mot 

materialet och tillåter dem tillsynes inte att sjunka ner lika avslappnat i fåtöljerna. De håller 

sig vid sidan om, både i samtalen och i deras placering i rummet. Samtidigt ges de chansen att 

växa samman med platsen på samma sätt som de mer erfarna Alumaförsäljarna gjort. Varje 

dag (förutom söndagar) kan de återvända till samma plats, plocka åt sig en kaffemugg, hälla 

upp kaffe ur kannan och slå sig ned med de andra Alumaförsäljarna. Till slut kommer de 

också känna sig hemma på Alumakontoret. ”Hemkänslan” skapar på så vis en form av 

tillhörighet där man har sin plats och där man vet sina rättigheter (jfr Högdahl 2003:156). Det 

vardagliga hanterandet av kaffemuggen kan således bli en trygghetsskapande faktor i den 

hemlöses identitet och vardagsliv. Platsen och tingen blir en del av identiteten, de bildar den 

kontext som den hemlöse agerar inom och blir således både en förutsättning för och en 

beståndsdel i individens identitetsformering (jfr Frykman & Gilje 2003:11). Alumakontoret 

med dess fåtöljer, bord och kaffemuggar är således en del av identitetsformeringen, en fast 

och stabil punkt i vardagen vilket hemlösa annars ofta saknar.  

Alumakontoret är dock inte den enda fasta punkt man som Alumaförsäljare ges tillträde 

till. Då man blir Alumaförsäljare tilldelas man också en försäljningsplats. Platsen skrivs in på 

den ljusblå id-brickan och det är på denna plats man ska befinna sig då man säljer Aluma. 

Detta blir en plats man till viss del kan kontrollera själv, i varje fall gentemot andra hemlösa. 

”Om där är någon annan som står på din plats och säljer då kan du säga till honom att gå 

därifrån, för det är din plats” (Mats 8). Den fasta försäljningsplatsen blir således ett fysiskt 

territorium Alumaförsäljaren kan styra över. Här är det inte den hemlöse som blir bortkörd 
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utan det är denne själv som kör bort andra. Alumaförsäljaren kan följaktligen känna en 

trygghet på denna avgränsade plats i det offentliga rummet. Även den fasta försäljnings-

platsen blir således en del av Alumaförsäljarens identitet. 

Varje dag passeras Alumaförsäljaren av en ström av människor. Många går förbi 

Alumaförsäljaren på sin väg till och från arbetet vilket gör att den hemlöse för dessa slutligen 

blir ett känt ansikte på denna plats. Lasse berättar att folk hälsar på honom sedan han började 

sälja Aluma och att det är en ”rätt häftig” känsla (Lasse 3). Den hemlöse normaliseras och blir 

en del av gatans flöde där vänligt bekräftande blickar förkunnar en obekymrad hållning. 

Genom vardagliga hälsningar och genom att folk kommer fram för att prata med 

Alumaförsäljaren visar dessa att Alumaförsäljaren har rätt till sin plats. Detta ger 

Alumaförsäljaren en legitimitet och en respektabilitet vilket medför att stigmat underbetonas 

och andra ”positiva” egenskaper sätts i förgrunden.  

Dock bemöts Alumaförsäljaren inte på samma sätt utav alla förbipasserande vilket Kalle 

berättar om. 
 

[D]et kommer folk som har äkta pälsar och sånt va. Dom möter inte mig med blicken. Utan dom, 
DOM! tittar ner. Alltså, dom vill inte möta min blick va. Vilket jag tycker är väldigt märkligt. Fan, 
dom har det bra ställt. Jag menar, går man omkring i minkpäls som kostar kanske 150 000, så 
varför skulle hon inte kunna köpa, eller han, skulle kunna köpa en tidning. (Kalle 2)  

 

Då Kalle ignoreras av förbipasserande blir detta en påminnelse av hans stigma och de dyrbara 

minkpälsarna sticker således i ögonen på Kalle. Dessa pälsar blir ett gestaltande utav de 

materiella skillnader som skiljer den hemlöse från den andre. Dock är det också tydligt att 

Alumaförsäljarna tar spjärn emot vad de kallar ”kärringapälsar” och ”slipsnissar” (Kalle 10). 

Pälsen och slipsen skapar en påtaglig distinktion inte bara gentemot Alumaförsäljaren utan 

även gentemot vanligt folk. Vanligt folk blir då de som, såsom vi sett ovan, bemöter 

Alumaförsäljaren på ett trevligt sätt och som själva är respektabla. Kärringapälsarna och 

slipsnissarna utgör istället ”dom andra”, en överklass som bara bryr sig om sig själv, som är 

orespektabel, omoralisk och som Alumaförsäljarna med fördel kan distansera sig från i sin 

strävan att bli som vanligt folk, normal och respektabel. 

 Alumaförsäljarens platstagande sker inte villkorslöst. Den relation man upprättat med 

omgivningen är hela tiden beroende av att situationens spelregler följs (jfr Högdahl 

2003:154). Platstagandet i det offentliga rummet sker således till stor del fortfarande efter 

andras villkor, vilka måste följas för att inte omgivningen ska börja klaga. 

Kalle hade tidigare sin försäljningsplats vid entrén till ett köpcenter i Malmö, men så en 

dag blev han uppringd av Ulf på Alumakontoret som meddelade att han inte längre fick ha 

kvar den försäljningsplatsen. Någon hade ringt och anmält Kalle: 
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Ja, dom påstod att jag var full va. Och jag står inte och säljer när jag är full va, för att, så fort jag 
känner, alltså jag dricker ju. Men så fort jag känner att jag [är] märkbart påverkad då skippar jag 
försäljningen. Jag har inte råd och försätta mig i den situationen att folk ska säga ”oh din jävla 
fyllehund”. Alltså som sagt, man kan vara påverkad va, men inte märkbart. […] men det har väl 
med självinsikt och sånt där att göra va. Det handlar ju om mig själv också va, om min stolthet. 
Jag vill inte försätta mig i en sådan situation va. (Kalle 13) 

 

Att vara berusad på fel plats och vid fel tillfälle kan bli ödesdigert för Alumaförsäljaren. För 

att infria den respektabilitet som förväntas av Alumaförsäljare måste man agera på ett 

passande och riktigt sätt. Att hålla sin berusningsnivå på rätt sida gränsen ”märkbart” visar sig 

vara en svår balansakt. Den vingliga gången kan bli ett tecken på att man inte längre kan 

kontrollera kroppens rörelser, man kanske börjar sluddra när man pratar och beter sig inte 

längre såsom man förväntas göra (jfr Högdahl 2003:152). Detta kan således snabbt 

överskugga Alumaförsäljarens annars respektabla ansats. För Kalle, som bedyrar sin oskuld i 

denna situation, innebar denna balansakt att han inte längre fick stå vid entrén till köpcentret. 

Istället fick han, i samråd med köpcentrets vakter, förflytta sin försäljningsplats ca 25 meter 

över på andra sidan vägen. Den ljusblå id-brickan blev då utbytt och på den aktuella angavs 

Kalles nya plats i det offentliga rummet (Kalle 13). 

Ett disciplinerat platstagande 
Vi har sett att hemlösa i och med sin status som Alumaförsäljare kan få en legitimitet att ta 

plats i det offentliga rummet. Vi har också sett att denna legitimitet innebär att man måste 

agera på ett visst sätt för att inte bli av med sin plats. Här ska vi nu närmre studera de regler 

som Aluma upprättat. 
 

[Man] får inte vara för påverkad, man ska stå på sin plats, man får inte gå in i restauranger, bussar, 
tåg eller nånting sånt där, för det är en streetpaper, det är en gatutidning. Och man får inte uppföra 
sig störigt, man får inte hålla på. Det är jätteviktigt. (Ulf 3) 

 

De regler och krav Aluma satt upp kan liknas vid ett antal respektabilitetsakter. Genom ett 

repetitivt görande av dessa akter blir man Alumaförsäljare på ett korrekt sätt. Det är 

förväntningar som ställs på Alumaförsäljaren vilka innebär att man står still på sin plats, man 

ska inte gå emot folk eller springa runt bland folksamlingar för ”då inkräktar man på deras 

område” (Ulf 5). Detta innebär att Alumaförsäljaren normaliserar sitt beteende och sin kropp 

genom ett anpassande efter begränsat utrymme och rörelsemönster. Genom dessa 

rörelserestriktioner försöker man också distansera sig från en annan grupp man möter i det 

offentliga rummet, nämligen tiggare. 

 Tiggande var ett ämne som uppkom under samtliga intervjuer och Alumaförsäljarna tydligt 

distanserade sig ifrån. Många av försäljarna hade själv tiggt innan de blev Alumaförsäljare. 

Några menade dessutom att det var lättare att få ihop pengar genom tiggande än genom att 
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sälja Aluma. Emellertid påpekades att tiggande var ”förnedrande” och att de därför inte ville 

tigga (Roger 10; Lasse 3).  
 

Jag står ju inte och tigger när jag säljer tidningar, för att jag utför ju ett arbete. Men det är alltså 
folk som springer runt benen på mig och då kan jag bli väldigt irriterad. Som alltså tigger pengar 
utav folk va. Dom kastar sig över dom när dom står vid bankomaten och sånt där. (Kalle 2) 

 

Tiggaren som springer kring benen på folk och stör dem i deras vardag utgör liksom 

Alumaförsäljaren en avvikande grupp i samhället. Tiggaren tar dock plats på ett annat sätt och 

kan upplevas störande och opassande. Den respektabilitet som Alumaförsäljaren iakttar 

fungerar således som en klassmarkör, ett redskap för att skapa en distinktion (jfr Skeggs 

1997:12,255) gentemot tiggarna. Den används för att visa att man har ett högre värde än 

tiggaren, ett värde som inte kan avskrivas så länge Alumaförsäljaren håller sig till de 

normativa regler som upprättats. Detta förhållningssätt innebär att ett görande av 

respektabilitet uppmuntras och Alumaförsäljaren mer och mer kan identifiera sig som normal. 

På rätt plats i rätt tid 
För att kunna genomföra en moralisk karriär måste den stigmatiserade lära sig det riktiga 

sättet att leva (jfr Goffman 2009:43) vilket i dagens samhälle innebär ett ständigt 

tidspassande, en tidsdisciplinering där man ska vara på rätt plats i rätt tid för att vara i fas med 

andra i en kollektiv tidsrytm. Man ska se till att man är på jobbet i tid, att man slutför sina 

uppgifter innan deadline, att man hämtar barnen på dagis på utsatt tid etc. För den ”normala” 

bofasta människan är denna tidspassning ofta något man kontrollerar själv i och med att man 

själv bestämmer när man ska lägga sig, när man ska gå upp, när man ska bege sig hemifrån 

etc. Den normala människan kan således själv reglera sin levnadsrytm vilket blir normen för 

samhället. 

Livet som hemlös kan på många sätt ses som en kontrast till detta då denne hela tiden 

måste vara beredd på att bli bortkörd och ständigt vara på språng för att hitta någon plats att 

sova. Detta innebär, såsom behandlats tidigare i uppsatsen, att de rutiner man tidigare hade 

blir upplösta och man leds in i en vardag där fasta tider blir svåra att upprätthålla (jfr Thörn 

2004:213). 

 Alltså, för att normalisera sin kropp och sin identitet måste man (återigen) komma in i en 

levnadsrytm som liknar den normala och respektabla människans. Att bli Alumaförsäljare kan 

här ses som ett medel för att nå målet. Först måste man passa tiden för inskrivning. Därefter 

uppmuntras man än mer att hålla sig till fasta tider för sin försäljning. Alumaförsäljaren blir 

således inskolad i en annan levnadsrytm. 
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Som Alumaförsäljare så markerar vi att vi har inte öppet på söndagar, vi markerar det med att då 
är det helgdag. Som ehm, en människa levande i utanförskap och missbruk så finns det inga 
helgdagar[…] alla dagar var likadana. Men nu då försöker vi få in att det är en helgdag. Det är en 
helg. Jag vet ju om det, jag känner ju liksom ”[pust] nu är det fredag vad härligt, ledig lördag-
söndag”. Jag försöker pränta in det här också då så att det blir markerat för dom också att det är 
helg. För att då kommer dom in i en annan tidsera [småskrattar] kan man säga, att dom börjar 
förstå ”jaha, vad häftigt, jag kan vara ledig ibland”. (Ulf 9-10) 

 

Känslan av helg är ofta fjärran för den hemlöse då alla dagar är likadana. Att som 

Alumaförsäljare följa fasta tider blir ett sätt att närma sig en normal dygnsrytmen. Ulf berättar 

att det finns försäljare som säljer dygnet runt alla dagar i veckan och menar att det är upp till 

dem själva. Dock håller Aluma fasta tider för öppning och stängning vilket innebär att man 

bara kan köpa ut nya tidningar en viss tid på dygnet (Ulf 10). En form av tidsdisciplinering 

inskolas således genom Aluma vilket i sin tur innebär att Alumaförsäljaren ska uppta sin 

försäljningsplats under fasta tider vilka följer en normal tidsrytm. Den hemlöse är således på 

rätt plats i rätt tid. Genom denna tidsanpassning driver den hemlöse, sett från den normales 

perspektiv, inte längre omkring i en tillvaro av kaos och upplösning. Alumaförsäljarens 

normaliserade levnadsrytm blir en förutsättning för att kunna formera identiteten som 

respektabel. Den moraliska karriärvägen ”Aluma” blir både att komma i fas med en normal 

levnadsrytm och en möjlighet att göra respektabilitet på rätt sätt. 
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Avslutning 
Hur gör hemlösa identitet? Syftet med uppsatsen har varit att studera identitetsformering och 

hemlöshet. Materialet för studien har samlats in under ett fältarbete på gatutidningen Alumas 

Malmökontor. Fem intervjuer har genomförts, samtliga med män som är eller har erfarenhet 

av hemlöshet. Även fältdagbok har använts för att dokumentera observationer, samtal etc. 

Teoretisk utgångspunkt har tagits i Judith Butlers performativitetsteori för att studera hur 

informanterna formerar identitet. Således studeras hemlösa som handlande subjekt vilket 

ifrågasätter teorin om att ”bli identifierad som hemlös handlar i hög grad om att förlora 

makten över att själv få definiera vem man är och hur man vill att andra människor ska 

uppfatta ens person” (Thörn 2004:184). Jag har istället velat visa på de möjligheter till 

förhandling hemlösa faktiskt har i sin identitetsformering.  

Detta innebär dock inte att individen är helt fri att formera sin identitet. Det finns för den 

hemlöse positioner som är mer möjliga än andra och som skapar både möjligheter och 

begränsningar för handlande. Jag har utgått från subjektspositionerna stigma och 

respektabilitet. Genom att studera situationsbundna erfarenheter och handlingar kan man se 

hur den hemlöse, med sin kropp och sitt agerande, förhåller sig till dessa reglerande 

positioner. De normativa föreställningarna av hemlöshet positionerar dessa främst som 

stigmatiserade, även om tendenser i andra riktningen också förekommer. Blickar och 

bemötande påminner den hemlöse om sitt avvikande och är således något denne ständigt 

måste förhålla sig till. Det kan innebära att man försöker ”skyla” sitt stigma genom att 

undvika vissa situationer. Man kan även iaktta en ”strategisk öppenhet”, exempelvis att vara 

”synligt” avvikande för att passa in i rollen som hemlös och därmed kanske sälja fler 

Alumatidningar.  

I metaforisk mening saknar den hemlöse möjlighet att ta plats i samhället vilket medför att 

platstagandet blir en ständig förhandling gentemot omgivningen. Det finns situationer där det 

uppstår möjligheter för den hemlöse att ta plats, s.k. kryphål. Genom att följa de för 

situationen lämpliga förhållningssätten kan den hemlöse närma sig respektabilitet och 

framförhandla en legitimitet som möjliggör platstagande. Som vi sett kan detta till och med 

innebära att man blir bjuden på frukost. 

Relationen tid och rum medför för den hemlöse en svårighet att upprätthålla fasta rutiner. 

Eftersom denne inte säkert kan kontrollera var han ska vara och när uppstår således en 

avvikande levnadsrytm. Således skapas det en större distans mellan den hemlöse och normala. 
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Att informanterna haft anknytning till Aluma har även möjliggjort ett förändrings-

perspektiv då Aluma visat sig vara en möjlighet till ”moralisk karriär”. Den respektabilitet 

Aluma gör anspråk på blir ett verktyg för att normaliseras och åter få plats i det offentliga 

rummet. Genom att följa de regler som finns inom Aluma kan den hemlöse således distansera 

sig från stigmat och göra identiteten respektabel. Detta skapar i sin tur andra förväntningar på 

den hemlöse i och med statusen som Alumaförsäljare. Så länge dessa förväntningar uppfylls 

omförhandlas konstruktionen hemlös mot en mer respektabel position. 

Med sin kropp och sitt agerande gör den hemlöse identitet. Denne regleras av olika 

föreställningar om vad som är möjligt respektive mindre möjligt, men kan samtidigt 

omförhandla dessa föreställningar genom ett agerande som utmanar de normativa 

föreställningarna. Att det föreligger både stigmatiserande och normaliserande bilder av 

hemlöshet ger den hemlöse ett spektrum av möjligheter då denne gör identitet. Samtidigt 

påverkas dessa möjligheter beroende på materiella omständigheter som exempelvis om 

kroppen är smutsig eller ren och om kläderna är hela eller slitna. Relationen materialitet och 

diskurs bör således ses som en reciprocitet då identiteten formeras. Att i analysen bortse från 

någon av dessa skulle således innebära en otillräcklighet, att bara gå halva vägen. 

 Mitt val att sätta hemlöshet i centrum vad gäller identitetsformering är på inga vis 

oproblematiskt. Då jag identifierar informanterna som hemlösa bortser jag samtidigt från 

andra kategorier vilka för individen kanske är nog så centrala i identitetsformeringen. Vid en 

mer omfattande studie skulle exempelvis en analys av genus kunna föras in i diskussionen för 

att ytterliggare utveckla och berika denna, en annan sådan kategori skulle kunna vara etnicitet. 

På så sätt skulle man kunna studera flera kategorier och positioner den hemlöse förhåller sig 

till då denne gör identitet. Min uppsats bör således snarast ses som en startpunkt för en 

diskussion kring identitet och hemlöshet. 
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