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Forord 
 

Dette speciale er resultatet af en eksplorativ undersøgelse af unge hjemløse på § 110 boformer i 

Danmark. Forskning baseret på unge hjemløses fortællinger og oplevelser af det at være ung og 

hjemløs er stadigvæk en mangelvare og vi mener dette speciale kan være med til at bidrage til en 

større indsigt i fænomenet ’unge hjemløse’. Ambitionen med specialet har været at belyse og 

bidrage til en bedre forståelse af hvilke samfundsmæssige og eller individuelle faktorer, der 

karakteriserer hjemløse unge samt opnå indsigt i uventede forklaringer, der kan ligge bag de unges 

hjemløshed. 

 

Vi ønsker at takke de involverede boformer og unge for deres åbenhed og interesse overfor 

specialet. Tak fordi I har åbnet dørene for os og stillet tid og lokaler til rådighed.  

Derudover en tak til Projekt Udenfor for specialeplads og ikke mindst tak til vores vejleder lektor 

Søren Langager for konstruktiv kritik og ikke mindst tålmodighed undervejs i forløbet.  

 

Den sidste og største tak skal gå til jer unge, vi har talt med, for jeres positive respons. Vi er jer dybt 

taknemmelige for, at I har brugt tid på at dele jeres tanker, erfaringer og ikke mindst historier med 

os. Uden jer var dette speciale ikke blevet en realitet. 

 

 

Gitte Horskjær Hansen & Winni Søndergård Ravn 

Oktober 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Idet udarbejdelsen af specialet er foregået i tæt samarbejde, finder vi det vigtigt at påpege, at vi 

begge hæfter for det samlede indholdet. 

 

Appendiks til specialet er ikke vedlagt, men kan eftersendes ved henvendelse.  
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Abstract 

They have always been here, the homeless, and always will be. Consisting of people who has not 

learned or no longer has both the practical and social skills required to navigate the society of today. 

The group of homeless can not be regarded as a homogenous group, and consists of all sorts of 

people with regards to sex, age and gender. All of which has their own personal set of problems to 

deal with. The ‘§ 110 shelters’ warn a growing flow of younger homeless people and with this 

thesis we wish to investigate the contributing factors, and what kinds of actions are imposed by the 

authorities to avoid that this group of people will not end up in a state of permanent homelessness. 

  

This thesis has a ‘phenomenological’ approach to the fields of studies. Through qualitative 

interviews with young homeless people on the § 110 shelters, where we have been open towards the 

interviewee’s own spoken reality, we have been able to investigate their own perception of the 

challenges they face.  

 

The 2nd part of the thesis focuses on the younger homeless as a phenomenon from a top-down 

perspective, while the abductive approach in the 3rd part has its offset in a bottom-up perspective, 

where we, based upon the homeless respondents own explanations, search to explain the reason of 

their homelessness. The two different approaches provide a broad and diverse perspective on the 

reasons for the young people’s homelessness. In the second part of this thesis we have drawn on 

‘pedagogical’, sociology and social studies theories to focus on the society dimension and its 

influence of the young people’s future opportunities in life. Mayor changes in society such as 

cultural liberation and the larger focus on individualism, have caused larger demands to the young 

individuals, and are thereby a root cause to their situation today. Especially young people, who 

through their childhood did not learn the necessary skills to function in today’s world, are regarded 

as especially prudent to end in homelessness if they do not learn the skills to navigate in today’s 

world. The actions taken towards these people should be to give them the ability to live up to the 

demands and daily life we all experience in our daily lives. 

 

Based upon the statements from the young homeless, in part three of this thesis, there is a great 

variation in the root causes of their situation, both within the more traditional neglected people, and 

so called non-typical homeless. The non-typical homeless represent people with a stabile 

upbringing and therefore traditional factors can not explain their situation. An overall explanation to 
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why the young people seek the shelters can be found in the development of today’s society, when 

they are confronted with their lacking ability to live up to the demands of every day life and the 

worlds rising demands to the individual. W e can not blame society, but due to the figuration, we can 

consider the interplay between the individual and the society, as the young people due to their 

norm-differing behaviours and lacking competences towards the demands of normality, accept the 

stigma of society with risk of maintaining their own negative socialisation and homelessness.   

 

Since the shelters do not have the resources to maintain the problems and needs of these young 

people, we see a significant possibility of standstill in the homeless people’s way to a positive 

socialisation, and a growing chance of retention in the homelessness. Homelessness among young 

people has probably come in order to stay, but we do not think that it ought to be a responsibility for 

a § 110 shelter to strengthen these young people to meet the challenges of today’s society. 

Therefore we find it extremely necessary, that there is created means of sheltering, based upon 

empowerment, aiming to strengthen the young peoples own perception of themselves, so they by 

own means, can stop the negative circle of socialisation as a way out of homelessness, and avoid 

longer periods of time in shelters, since their problems are by no means limited to a place to sleep.  

!
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Del 1 – Problem, forudsætning og metode 
 

1. Indledning 

Der har og vil altid være mennesker, der er udenfor. I offentlig tale betegnes de som de udstødte. De 

socialt udstødte, er en meget udstrakt gruppe med komplekse og ofte overlappende 

problemstillinger. Eftersom grænsen mellem normalitet og udstødelse er flydende, findes der ingen 

klar definition på begrebet1. Dog findes der et fællestræk for denne gruppe af mennesker idet, der er 

tale om mennesker, som alle på den ene eller anden måde er socialt ødelagt. De er ikke socialiseret 

til at begå sig i ’normalsamfundet’ og de deler ofte samfundets miskreditering. Heri findes 

forskellen mellem de udstødte og de ikke udstødte. Preben Brandt, psykiater, formand for ’Rådet 

for Socialt Udstødte’ og stifter af ’Projekt Udenfor’, har beskæftiget sig med udstødte grupper i 

samfundet og mener ikke, at man kan lave en skarp opdeling af, hvem de udstødte er, idet disse 

mennesker ofte har komplekse og overlappende problematikker. Brandt beskriver grupperne således 

”Det er mennesker, som af en eller anden grund ikke har kunnet lære det, som ikke har fået lov til 

at lære det, eller som ikke har haft mulighed for at lære det. Det vil sige mennesker, som tidligt har 

fået sår på sjælen, mennesker, som er blevet svigtede, kærlighedsmæssigt udsultede, eller som 

følelsesmæssigt ikke er blevet forstået og accepteret” (Brandt 1999a:34). 

I Danmark findes der ikke noget præcist tal på, hvor mange udstødte der er. Et estimat er, at mellem 

45.000 og helt op til 70.000 er udstødte, hvoraf 10.000-15.000 regnes for at være hjemløse. 

Hjemløsegruppen kan ikke kun beskrives ud fra dem, der benytter sig af landets § 110 botilbud2. 

Hjemløsegruppen tæller blandt andet posefolket samt mennesker der enten er tvunget på krisehjem 

eller som flytter rundt hos venner, familie og bekendte, sidder i fængsel eller ligger på hospitalet og 

udskrives uden at have en bolig at komme hjem til. Samfundets udvikling har ligeledes bevirket, at 

sammensætningen af hjemløse gennem de senere årtier har ændret sig. Et skift, der har betydet at 

hjemløsegruppen der før overvejende bestod af alkoholiserede ældre mænd, nu også omfatter 

stofmisbrugere, psykiske syge, mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, kvinder3 samt 

                                                
1 Dette udspringer blandt andet i, at vi som individer kan være udstødte i en sammenhæng men ikke i en anden (Bech-
Jørgensen 1999:13). 
2 Efter Servicelovens § 110 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser til 
midlertidigt ophold til personer med sociale problemer. Denne opgave udføres af de såkaldte § 110-
boformer (forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater), der har til opgave at hjælpe de mennesker der ikke har 
eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som på grund af sociale vanskeligheder har behov for botilbud. Tilbuddene er 
ikke målrettet behandling men er midlertidige omsorgstilbud (Velfærdsministeriet 2008).  
3 Kvinderne er ligeledes begyndt at dominere billedet af hjemløse, idet de nu udgør ca. 20 % af det samlede antal af 
hjemløse (Benjaminsen og Christensen 2007:65).   
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unge4 (Brandt 1999a:156), (Benjaminsen og Christensen 2007:65). Unge hjemløse som søger 

ophold på landets § 110 boformer har i stigende grad været kilden til meget debat og fokus på 

hjemløseområdet. En øget opmærksomhed, der blandt andet udspringer af meldinger fra boformer 

landet over, der overordnet peger på, at de unge udgør en stigende andel af de indskrevne beboere 

(Elbæk og Højte Jensen 2006:19), (Benjaminsen og Christensen 2007:11,135).  

 

1.2 Problemformulering 

Da sandsynligheden for at ende i hjemløshed anses som meget lille findes det interessant, at 

identificere de særlige faktorer, der kan have betydning for, hvorfor nogle unge, til forskel fra 

mange andre af landets unge, har stiftet bekendtskab med hjemløshed og deraf søgt ophold på 

landets § 110 botilbud. Kendskabet til disse særlige faktorer vil have afgørende betydning i forhold 

til at kunne identificere væsentlige samfundsmæssige og individuelle indsatsområder over for denne 

ungegruppe, så risikoen for permanent hjemløshed minimeres. Specialet vil således fokusere på at 

belyse  

 

• Hvilke kausale faktorer i det moderne samfund kan ligge til grund for, at unge opsøger 

landets § 110 boformer for hjemløse?  

 

• Hvordan kan de samfundsmæssige og individuelle indsatser forhindre, at de unge på § 110 

boformerne ender i permanent hjemløshed? 

 

 

1.2 Emneafgrænsning 

At udarbejde et speciale der repræsentativt kan beskrive hvilke samfundsmæssige og/eller 

individuelle forhold, der kan ligge bag de unge hjemløses skæbner, måske som årsag, men i hvert 

fald, som medvirkende faktor, vil måske forekomme en smule ambitiøst, taget i betragtning af 

specialets omfang samt tidsramme. Derfor har vi valgt at belyse betydelig faktorer med afsæt i 

specialets empiriske dataindsamling, som kan give indblik i fremtrædende tendenser som forklaring 

på de unges hjemløshed. Der findes hjemløse i Danmark, og de er ikke blot forskellige mennesker 

                                                
4 I specialet afgrænses de unge hjemløse til aldersgruppen 18-29 år. Boformerne afgrænser de unge hjemløse i 
aldersgruppen 18.24 år, mens de unge hjemløse i tidligere opgørelser over hjemløse blev afgrænset til aldersgruppen 
18-34 år (Hansen 1987), (Elbæk og Højte Jensen 2006). 
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med individuelle behov, de indgår også i forskellige grupper, færdes i forskellige miljøer og 

benytter sig af forskellige tilbud. De er mænd og kvinder, unge og gamle, fysisk og psykiske syge 

og raske, nogle er narkomaner og alkoholikere, mens andre igen intet misbrug har. Visse af dem er 

veludannet, andre er uden uddannelse og deres etniske oprindelse er mangfoldig. Fælles for dem er 

dog, at de alle er mennesker som enten opholder sig på gaden eller på landets § 110 boformer for 

hjemløse.  

 

Trods der kan tales om hjemløses individuelle og gruppemæssige forskelle, så er det også vores 

indtryk, at der også findes væsentlige fællestræk ved gruppen af hjemløse. Vi har valgt at begrænse 

såvel vores fokusområde som vores dataindsamling5, til udelukkende at tage udgangspunkt i de 

unge hjemløse, der opsøger landets § 110 boformer. Gruppen af unge mennesker, som fravælger 

eller blot ikke opsøger boformerne, idet de finder andre løsninger, enten i form af overnatninger i 

trappeopgange, på bænke eller ved at søge overnatning hos familie og bekendte, stifter vi ikke 

bekendtskab med. Grundet de hjemløses ofte flygtige hverdage/livsstile, har vi ved at begrænse 

specialets informanter til hjemløse under ophold på § 110 boformer, valgt at lade boformerne skabe 

de stabile rammer for vores møder. Møder, som kan være vanskelige at skabe med de hjemløse på 

gaden. Vi er opmærksomme om den metodiske skævhed, der kan forekomme når vi vælger de unge 

hjemløse ud fra institutionstilknytning eftersom, at vores undersøgelse langt fra indfanger alle, der 

kan betegnes som unge hjemløse. Vi har endvidere begrænset vores valg af informanter til de 

yngste hjemløse i aldersgruppen 18 til 29 år6. Denne gruppe findes særlig interessant i forhold til 

belysning af de faktorer, der ligger til grund for hjemløsheden samt en belysning af mulige indsatser 

for at hindre, at de unge ender i en permanent tilstand af hjemløshed. 

 
1.3 Eksisterende forskning og tiltag på hjemløseområdet 

Selvom hjemløse altid har indgået som en del af vores samfund, har den sociale indsats, blot indtil 

for et lille årti siden, altid taget udgangspunkt i at skjule eller afskærme denne gruppe. De første 

organisationer, der dukkede op i Danmark med henblik på at arbejde med de hjemløses ve og vel, 

blev etableret i 1990érne. 1997 var året, hvor den private organisation ’Projekt Udenfor’ dukkede 

op, som blev stiftet af psykiateren Preben Brandt. Omkring samme tid blev landsorganisationen 

                                                
5 Dataindsamlingen består af semistrukturerede interviews med 14 unge og 3 medarbejdere.  
6 Denne gruppe af unge mennesker er netop i en fase af deres liv, hvor de overgår til de voksnes rækker og hvor ansvar 
og forpligtelse spiller stor rolle. 
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SAND7 ligeledes etableret. SAND udvalgets arbejde, på et af Århus amts forsorgshjem, tog fra 

begyndelsen udgangspunkt i beboernes aktuelle situation, liv og hverdag. I 1998 blev 

brugerorganiseringstanken mere systematisk indarbejdet i lovgivningen, nærudvalg opstod i de 

fleste amter i Danmark - og Socialministeriet bevilgede økonomi og ydede moralsk støtte til 

arbejdet. Intentionen med den landspolitiske hjemløseorganisation SAND blev efterfølgende at 

arbejde på at få hjemløses indflydelse integreret ind i social- og boligpolitikken8. Trods disse 

forskellige udvalg og private hjemløseorganisationer var det først, da Socialministeriet i april 2002 

tog initiativ til nedsættelse af ’Rådet for Social Udsatte’, at der reelt kunne tales om et egentligt 

offentligt fokus på dette område. Et fokus, der ikke tog udgangspunkt i samfundets behov, men i de 

hjemløses behov og ønsker, med hensigt om at agere talerør for samfundets svageste grupper. 

Indsatsen skulle, ud over at sikre de udsattes medindflydelse, ligeledes bidrage til forslag om 

forbedret social indsats over for samfundets udsatte og hjemløse9.  

 

Selvom Danmark udadtil er kendt som et homogent samfund med sit yderst stabile og 

velfungerende velfærdssystem, er det ikke alle, der har været lige meget i fokus for det offentliges 

omsorg og opmærksomhed. Trods organisationsarbejde og diverse interne undersøgelser og 

rapporter på landets § 110 boformer, skal vi helt frem til år 2007, før Danmark foretog sin først 

nationale kortlægning af hjemløse10. Rapporten Hjemløshed i Danmark 2007 giver en afgrænsning 

af, hvad og hvem de hjemløse er. Ifølge rapporten defineres en person som hjemløs, hvis han eller 

hun befinder sig i en eller flere af følgende 7 situationer.  

• Personen mangler tager over hovedet den kommende nat. 

• Personen opholder sig på et akut/midlertidigt botilbud (for eksempel forsorgshjem, 

natvarmestue eller herberg). 

• Personen opholder sig på grund af hjemløshed på vandrehjem, hotel, campingplads eller 

lignende.   

                                                
7 Sammenslutning Af Nærudvalg i Danmark startede som et nedsat nærudvalg i 1996-97, først på BASEN i Århus og 
senere formelt på forsorgshjemmet Østervang. Grundtanken med udvalget var at få sat mere fokus på brugerindflydelse 
og medbestemmelse. Dette initiativ blev senere til sammenslutningen af nærudvalg i form af SAND (2008a) http://sand-
aarhus.dk/velkommen.htm (sidst lokaliseret 15.07.08). 
8SAND (2008b) http://www.sand.naerudvalg.dk  (sidst lokaliseret 15.07.08). 
9Rådet for socialt udsatte http://www.udsatte.dk/raadet/ (sidst lokaliseret 14.07.08). 
10 Tidligere Socialminister Eva Kjer Hansen (V) besluttede i slutningen af 2006, at der i Danmark skulle ske en national 
kortlægning af hjemløse. Denne kortlægning, også kaldt ’tælleuge’ blev udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter 
for Velfærd, SFI og fandt sted i 2007 uge 6. ’Tælleugen’ viste, at der på landsplan i alt er 5.253 hjemløse. Dette tal er 
dog et minimumstal, idet ikke alle hjemløse indgår i tællingen. Der skal tage højde for, at mange af de mennesker der 
overnatter på gaden, hos venner og familie samt dem som ikke har ønsket at deltage ikke indgår i optællingen 
(Benjaminsen, og Christensen 2007:10).   
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• Personen bor midlertidigt eller uden kontrakt hos familie eller venner og bekendte. 

• Personen bor i midlertidig udslusningsbolig, støttebolig eller andet uden permanent 

kontrakt. 

• Personen er under kriminalforsorgen, skal løslades inden for 3 måneder, og der er ikke forud 

for løsladelse iværksat boligløsning. 

• Personen er indlagt på psykiatrisk afdeling eller opholder sig på en behandlingsinstitution og 

planlægges udskrevet indenfor 3 måneder, og der er ikke forud for udskrivning iværksat en 

boligløsning (Benjaminsen og Christensen 2007:9-10). 

Da der ikke findes nogen officiel definition af hjemløshed, kan ovenstående definition af 

hjemløshed derfor betragtes som det tættest, man kommer på en officiel definition.  Idet vores 

speciale tager afsæt i en undersøgelse af de unge hjemløse på landets § 110 boformer, har vi udført 

research over hvilken eksisterende forskning, der findes på dette område. Udover Brandts snart tyve 

år gamle afhandling fra 199211 har Videns- og Formidlings Centeret for Socialt Udsatte udarbejdet 

rapporten Ung og Hjemløs fra 2006, der karakteriserer de unge hjemløse og ikke mindst sætter 

fokus på, hvilke kommunale indsatsområder der anvendes over for denne gruppe (Elbæk og Højte 

Jensen 2006). 

 

Ser vi bort fra Preben Brandts undersøgelse12, er den eksisterende forskning der findes herhjemme 

på området, begrænset til at tage udgangspunkt i deskriptive beskrivelser af de hjemløses aktuelle 

situation, uden at påvise hvad der ligger forud for hjemløsheden. Af denne grund finder vi den 

eksisterende viden utilstrækkelig i forhold til at afdække hjemløshedens sammenhæng med såvel 

individuelle som samfundsmæssige faktorer, idet en bredere viden på dette område kan være 

behjælpelig med at forebygge permanent hjemløshed blandt unge. Betragter man den sociale indsats 

samt interesseorganisationer for de hjemløse uden for landets grænser, vil den EU-støttede paraply-

organisation FEANTSA13 fremstå som en af de overordnede organisationer, som beskæftiger sig 

med hjemløse og indsamling af oplysninger og videreformidling af viden om denne 

samfundsgruppe. FEANTSA består af hen imod 100 NGO’er14 fra 30 europæiske lande, hvoraf 25 

                                                
11 Afhandlingen søger at afdække hvilke årsager der ligger til grund for, at der mellem 1977 og 1989 oplevedes en 
ændring i gruppen af hjemløse, således at man da så stadigt flere yngre hjemløse (Brandt 1992:43). 
12 Der udover geografisk at være empirisk begrænset til København til dels også tog udgangspunkt kvalitativt data 
mellem år 1977 til 1989 (Brandt 1992:43) 
13 The European Federation of National Organisations working with the Homeless. FEANTSA www.feantsa.org (sidst 
lokaliseret 14.07.08). 
14 For mere information omkring NGO se http://www.globalegener.dk/globaleaktoerer/ngoer.asp (sidst lokaliseret 
15.07.08)  
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er EU medlemslande. NGO’erne har det tilfælles, at de på forskellig måde yder hjælp til hjemløse. 

En af Danmarks repræsentanter er den før omtalte hjemløseorganisation Projekt Udenfor, der i 2004 

blev optaget som medlem af FEANTAS. Formålet med FEANTAS er blandt andet at dele 

erfaringer og data på tværs af landene, hvilket tager udgangspunkt i en fælles europæisk definition 

af hjemløsheden – den såkaldte ETHOS-klassifikation15. 

 

1.4 Æ ndring i beboergruppen på landets § 110 boformer 

At der overhovedet findes unge hjemløse i Danmark kan være vanskeligt at forstå. På baggrund af 

den eksisterende forskning vil der dernæst følges op på diskussionen om, hvorvidt unge mennesker 

der ender i hjemløshed er et nyt fænomen eller ej. Brandts disputats fra 1992 omhandlende unge 

hjemløse i København, og er skrevet ud fra det faktum, at antallet af unge hjemløse voksede 

betydeligt gennem 1980érne. Der har dog siden hen været en diskussion om, hvorvidt der har været 

tale om en fortsat stigning eller ej. Det har ikke været muligt, gennem statistikbanken eller lignende, 

at dokumentere antallet af unge hjemløse på landets herberger gennem årene, formentlig på grund 

af den forholdsvis nylige registrering af landets hjemløse på herbergerne. Dog efterlader den 

eksisterende forskning på området tal, som gennem sammenligning med aktuel forskning, kan 

benyttes til at skabe et indtryk af, hvordan beboergruppen på landets herberger har ændret karakter 

gennem historien, og hvorledes denne karakterændring afslører om antallet af unge hjemløse på 

landets § 110 boformer er et stigende problem, eller om det er et problem, der altid har været der.   

 

Amtsrådsforeningen i Danmark udarbejdede i 1990 en rapport, der skulle offentliggøre forandringer 

i brugergruppen på de daværende § 105 institutioner fra 1976 til 1989 (Amtsrådsforeningen 1990). I 

tabellen nedenunder belyses antallet af hjemløse, der opsøgte boformerne fordelt på alder, hvoraf 

der fra 1976 til 1989 er blevet registreret en fordobling af såvel brugergruppen unge hjemløse fra 

alderen 18-24 år som i antallet af yngre i aldersgruppen 25-34 år. Sammenholdes disse tal med 

SFI’s kortlægning fra 2007, ser man, at tendensen til stigning i tilstrømningen af unge på landets § 

110 boformer ikke fortsætter kontinuerligt, men at antallet af unge der opsøger boformerne på 

grund af hjemløse har stagneret i forhold til tællingen i 1989. Altså kan fænomenet unge hjemløse 

ikke betragtes som et relativt nyt fænomen på landets herberger, men en tendens der ud fra et 

historisk perspektiv kan betragtes som stigende.    

 
                                                
15 ETHOS klassifikationen definerer en række situationer, der skal være opfyldt for, at man kan tale om hjemløshed i et 
internationalt perspektiv (Benjaminsen og Christensen 2007:20). 
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Registrerede hjemløse på § 110 efter år og alder 

 1976 1989 2007 

18-24 år Ca. 100 Ca. 200 208 

25-34 år Ca. 270 Ca. 550 461 

Tabel 1 Tabellen er udarbejdet med afsæt i registreringer fra følgende publikationer (Hansen 1987), 
(Amtsrådsforeningen 1990) og (Benjaminsen 2007). 

 
Når der alligevel har været offentligt fokus på fænomenet unge hjemløse, er dette fokus ikke 

nødvendigvis grundet i en stigning af de unge, men snarer grundet i en bekymring over, at 

beboerklientellet på boformerne har ændret karakter.  

 

I Socialforskningsinstituttet publikation ’De fattigste i Danmark’ fra 1987 konstateres det, at der er 

sket en forandring i brugergruppen fra 1976 til 1987 idet gruppen af yngre er blevet større, og 

gruppen af ældre er blevet reduceret. De hjemløse f.eks. de alkoholiserede ældre mænd er der 

stadigt, men de tunge og mere behandlingskrævende psykisk syge er også kommet til sammen med 

de misbrugende (Amtsrådsforeningen i Danmark 1990:25-32). Dette skifte i brugergruppen fra 

1976 til 1987 er tilsyneladende fortsat videre, da man i 2002 så en tendens til, at flere § 110 

boformer satte fokus på den unge brugergruppe ved at etablere særlige ungeafdelinger. En af 

boformerne, som vi under dataindsamlingen har været i kontinuerlig kontakt med, repræsenterer 

med deres særlige ungeafsnit netop denne tendens, idet de ud fra den øgede tilstrømning af unge 

hjemløse har mærket, at denne beboergruppe har haft behov for en social indsats af anden karakter 

end den de andre hjemløse som opholder sig på boformen.   

 

1.5 Specialets opbygning  

Specialet er delt op i 4 overordnede dele, hvor del 1 præsenterer forudsætninger for specialets 

tilvejebringelse. Her indledes kapitel 1 med introduktion til specialets fokusemne, hjemløshed 

blandt unge i Danmark, samt oversigt over specialets opbygning. Specialets metodiske og 

analytiske overvejelser til såvel den traditionelle sociologiske som den abduktive tilgang til 

fænomenet unge hjemløse, samt tilgangen til og behandlingen af den indsamlede empiri 

præsenteres i kapitel 2. Specialets indsamlede datamateriale i form af biografiske fortællinger 

præsenteres efterfølgende i kapitel 3. Dette sker med henblik på at give indblik i hvilke fortællinger, 

der gemmer sig bag specialets informantgruppe af unge hjemløse. Specialet belyser i del 2 

fænomenet unge hjemløse fra et teoretisk top-down perspektiv som indledningsvis belyses i kapitel 
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4. Dernæst sættes der i kapitel 5 fokus på kendskabet til hjemløshed via en historisk gennemgang af 

udstødte og hjemløses forhold ud fra en teoretisk belysning af samfundsudviklingens betydning for 

de unge hjemløse. Hovedvægten lægges her på betydningen af samfundsudviklingens sociale 

udfordringer og potentialer for de unge og deres position som hjemløse i samfundet. Da 

makroprocesserne altid vil udfolde sig på et mikroplan, findes det relevant i kapitel 6, at belyse og 

diskutere konstruktionen af de unges hjemløshed. Med inddragelse af såvel samfundets som den 

unges oplevelse af afvigelse og stigmatisering, belyses de unges hjemløshed ud fra forskellige 

vertikale mikrosociologiske afvigerperspektiver. I kapitel 7 belyses betydningen af 

belastningsfaktorer i barndommen i forhold til de unges position som hjemløse. Hvor kapitel 8 

kaster lys over de unges udfordringer i den moderne ungdom ud fra et teoretisk syn på 

ungdomskulturen og den kulturelle frisættelse. Med kapitel 9, tages der hul på specialets del 3 med 

særligt afsæt i buttom-up perspektivet til belysning af forklaringer på de unges hjemløsehed med 

afsæt i den indsamlede empiri. Ud fra en fænomenologisk tilgang og med afsæt i specialets 

kvalitative data vil vi i kapitel 10 se efter det uventede i datamaterialet i forhold til hvorfor netop 

denne gruppe af unge mennesker er endt i hjemløsheden. Der ledes efter særlige faktorer, faktorer 

der ikke kan forklares ud fra belastningsfaktorer i barndommen. Specialets del 4 repræsenterer 

afrunding på specialet med fokus på belysning af den sociale indsats over for målgruppen unge 

hjemløse og indledes i kapitel 11 med belysning af de unges muligheder for at undgå permanent 

hjemløshed. Kapitel 12 består af en belysning af informanternes drømme og ambitioner for 

fremtiden, med kapitlet ’Fortid, nutid, fremtid – uvished’. Opsamling og konklusion på specialets 

problemformulering præsenteres i kapitel 13. 
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2. M etodeovervejelser 

Specialet er skrevet ud fra en traditionel og en abduktiv tilgang, hvor den indsamlede empiri 

anvendes på forskellig vis i de to dele16. I den traditionelle tilgang i del 2, har vi behandlet såvel 

fænomenet unge hjemløse samt den indsamlede empiri, gennem teoretisk belysning og eksisterende 

forskning der sammen med vores forhåndsviden illustrerer og nuancerer en viden om unge 

hjemløse, der kan belyse hvilke faktorer, der kan ligge til grund for de unges hjemløshed. I del 3 har 

vi ud fra den abduktive tilgang til informanternes sagte ord, anvendt empirien til at opnå en mere 

dybdegående forståelse for, hvorfor netop specialets informantgruppe er endt i hjemløshed med 

henblik på at belyse uventede årsagsforklaringer. Idet indsamlingen og behandlingen af vores 

empiriske data har taget udgangspunkt i at komme i kontakt med den ’levende virkelighed’, som går 

forud for videnskabens objektive univers, er specialets overordnet tilgang til feltet og til analysen af 

empirien et pædagogisk sociologisk perspektiv, idet dette tager udgangspunkt i fænomenologien.  

 

2.1 Det kvalitative interview som primær forskningsmetode  

Kvalitativ metode dækker over en mangfoldighed af metoder, som kan anvendes til indsamling og 

analyse af empiri. Disse metoder kan bestå af interviews, observationer, mødereferater, breve, 

journaler, livshistorie etc. Metoden til specialet Ung og hjemløs – Hvorfor?? er primært kvalitativ 

dog suppleret med kvantitativt data i form af tal og statistikker fra rapporten Hjemløshed i Danmark 

2007 udarbejdet af SFI. Henvisninger til statistikker i specialet skal opfattes som overbliksgivende 

og repræsentative, mens interviewene anvendes til at forstå sammenhængen og den dybere mening 

bag de unges hjemløshed. Idet den ene metodes begrænsninger er den anden metodes muligheder, 

anses de to metodiske tilgange som et fint supplement til hinanden (Harboe 2006:34). Styrken ved 

det kvalitative interview findes i muligheden for at få en grundig og detaljeret forståelse af 

fænomenet unge hjemløse. En forståelse vi ikke på samme måde ville opnå, hvis dataindsamlingen 

kun afspejlede den kvantitative metodetilgang. Statistikkerne kan give os væsentlige oplysninger 

omkring hvor stor en procentdel af alle hjemløse der er unge, men det kan ikke på samme måde 

fortælle os baggrunden for de unges hjemløshed samt de unges oplevelse af at være ung og hjemløs 

(Colling og Harboe 1992:21-22). Omvendt er vi, idet kvaliteten af dataindsamlingen i høj grad 

afhænger af de enkelte interviews, heri vores kompetencer som interviewere, også bevidste omkring 

ulempen ved denne form for forskningsmetode, idet et kvalitativt interview i høj grad afhænger af 

os som interviewere. Ydermere er vi opmærksomme på, at det kvalitative forskningsmæssige 

                                                
16 Den indsamlede empiri anvendes ligeledes som understøttende citater i forhold til vores metodiske overvejelser. 
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interview er en asymmetrisk dialog og derfor aldrig tager form af en ligestillet samtale, idet 

interviewet gennemføres ud fra interviewerens formål (Smidt 1997:200-207). Specialet søger med 

udgangspunkt i de enkelte informanters oplevelse af deres situation som unge og hjemløse at 

belyse, hvilke faktorer der ligger til grund for de unges hjemløshed. 

 

2.2 Den traditionelle sociologiske tilgang til fænomenet unge hjemløse  

Specialets del 2 er en teoretisk belysning af fænomenet unge hjemløse med særlig afsæt i Preben 

Brandt og Margaretha Järvinens undersøgelser og definitioner på fænomenet hjemløshed samt 

viden, der findes på området foretaget af SFI samt Videns- og formidlingscenteret for Socialt 

Udsatte. Samfundet har i løbet af de sidste mange årtier gennemgået store forandringer, som har sat 

deres præg på forståelsen af og forudsætningen for individets, heri de unge hjemløses, muligheder i 

samfundet. Samfundsudviklingens konsekvenser i form af brud med fællesskab samt fremkomst af 

individualiseringen kan have indflydelse på de unges hjemløshed. Specialet vil i høj grad bygge på 

samfundets konsekvenser for de unge hjemløse ud fra den polske sociolog Zygmunt Baumans17 

optik, men også med inddragelse af den franske sociolog og universitetspædagog Émile 

Durkheims18 solidaritetsopfattelse, den tyske filosof og sociolog George Simmels ”dryppe ned af” 

teori samt den tyske professor i pædagogik Thomas Ziehes begreb kulturel frisættelse. Med 

udgangspunkt i de forskellige teoretikeres perspektiver, søges det at give en forståelse for, hvilken 

betydning den samfundsmæssige udvikling har haft for de unge hjemløse.  

 

Til at belyse hvorledes de unges hjemløshed opfattes og konstrueres, vil hovedinspirationskilderne 

tage afsæt i den canadiske sociolog Erving Goffman og den tyske sociolog Norbert Elias’ tanker 

omkring omverdens stigmatisering af afvigende grupper, idet de unges stigmatisering og afvigelse 

ligeledes kan betragtes som en konstruktion af omverden, som af de unge selv. Som supplement 

hertil vil den amerikanske sociolog Howard Beckers stemplingsteori samt den danske 

kultursociolog Birte Bech – Jørgensens normalitetens symbolske orden ligeledes inddrages. 

Ydermere finder vi det interessant at belyse hvilken betydningen belastningsfaktorer i barndommen 

har i forhold til, om de unge senere hen bliver hjemløse.  

 

                                                
17 Bauman er kendt for sin kritiske og moralske sociologi, hvor han tager de svageste og udsattes parti. Han interesserer 
sig for de kritiske samfundsmæssige skæringspunkter, der påvirker de menneskelige levevilkår (Andersen og Kaspersen 
2005:446ff).   
18Durkheim betegnes som en klassisk sociolog. Han adskiller sig fra kritisk sociologi, idet han ser potentialer i 
samfundsudviklingens tendenser idet den sociale arbejdsdeling skaber gensidig afhængighed. 
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2.3 Den abduktive tilgang til fænomenet unge hjemløse 

Det var den amerikanske filosof Charles Sanders Peirce, der valgte at udvide de to klassiske 

slutningsformer deduktiv og induktiv, idet han mente, at ny viden ikke udelukkende opstod gennem 

disse processer men også gennem det, han benævner som den abduktive proces. Peirce betragter 

den abduktive proces som en form for følgeslutning, uanset hvor problematisk den fornægtede 

hypotese end må være (Peirce 1994:145). Abduktion er analog og mulig og kan bedst oversættes 

med det ’kvalificerede gæt’, og det afgørende ved det ’kvalificerede gæt’ består netop i, at enhver 

eksplicit påstand har en sfære af implicitte påstande bag sig. Disse kan ikke direkte aflæses på 

påstanden, men derimod gennem den kritiske ’common sense’ tænkning19. Abduktion foreslår en 

hypotese ud fra et uforstået eksempel ved at sammenligne forskellige mønstre i enkelt fænomeners 

egenskaber. For Peirce står den abduktive proces, som den mest afgørende proces i forskningen, 

idet den kan kaste lys over nye ideer (Peirce 1994:21).  Med afsæt i de kvalitative interview, gives 

der i del 3, en belysning af uventede årsagsforklaringer til de unges hjemløshed. Vi vil på baggrund 

af ’common sense’ se efter systematiske fællestræk og med afsæt i disse have fokus på særlige 

nedslagspunkter i de unges udsagn, der kan indikerer en afvigelse fra de systematiske fællestræk i 

forhold til de unges hjemløshed og hermed anskueliggøre hvilke faktorer der er medvirkende til, at 

netop disse unge ender i hjemløshed. 

 

Da specialets indsamlede datamateriale er anvendt gennem såvel den traditionelle som den 

abduktive tilgang, findes det aktuelt med en belysning af de metodiske overvejelser i forhold til den 

fænomenologiske tilgang til indsamling og behandling af specialets empiri.  

 

2.4 Fænomenologien, den sociologiske fænomenologi og videnssociologien  

Det var den østrigske filosof Edmund Husserl, der i begyndelsen af 1900 tallet grundlagede den 

filosofiske tradition fænomenologien. Fænomenologien betyder læren om fænomenerne og er en 

generel lære om hvordan virkeligheden opleves og fremtræder for den menneskelige bevidsthed og 

i den konkrete livsverden (Jacobsen, mfl. 2003:161). Husserl kritiserede de eksisterende 

videnskabelige begreber og kategorier, fordi de byggede på opfattelsen om, at der findes en 

virkelighed, der eksisterer uafhængigt af vores bevidsthed. Ifølge Husserl er det fænomenologiens 

opgave at skabe forståelse af bevidsthedsindhold og fænomener, der opleves af aktørerne,20 hvor 

                                                
19 Common sense kan beskrives som en naturlig indstilling til verden eller hverdagslivets verden (Schutz 2005:8, 31). 
20 Husserl bruger betegnelsen aktører. For at perspektiverer til vores undersøgelse har vi valgt at anvende betegnelse 
informanterne. 
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hensigten er at finde frem til det meningsindhold, som fænomenerne afspejler (Birkler 2006: 108), 

(Colling og Harboe 1992: 22-24). Den videnskabsteoretiske fænomenologi, blev udviklet som en 

metode, der skal åbne forskerens sind, således at de fænomener som vores informanter fremhæver, 

kan ’træde frem’ så uhindret som muligt. Skal dette lykkes, er det vigtigt, at forskeren ved 

undersøgelsens start sætter parentes om forudfattede meninger og handlinger samt begrebslige 

kategorier og teoretiske fordomme. Husserl kalder dette for epoché21. Epoché indebærer, at 

forskeren møder informanten og emnet forudsætningsløst, hvilket betyder, at der ikke må være en 

færdig hypotese eller holdning til det emne, der skal undersøges. At indtræde feltet 

forudsætningsløst betyder ikke, at forskeren skal være blottet for alt indsigt til emnet, inden 

undersøgelsen påbegyndes, blot at der i forhold til undersøgelsen, ikke på forhånd er udarbejdet en 

færdig hypotese. Denne tilgang til emnet eller fænomenet skal hjælpe forskeren til at etablere en 

mere åben referenceramme, således at emnet eller fænomenet gribes mere neutralt an og ikke på 

forhånd dømmes ud fra en forhåndsopfattelse. Ved at sætte sin subjektivitet i parentes, stiller 

forskeren sig mere åbent overfor informantens værdier. Når det er sagt, vil grundig litteratursøgning 

og godt kendskab til forskning vedrørende emnet være en stor fordel, så længe forskeren husker at 

sætte egne holdninger og meninger i parentes (Jakobsen og Kristensen 2006:22-24), (Colling og 

Harboe 1992:22-24), (Jacobsen, mfl. 2003:161), (Birkler 2006:108), (Kvale 2000:55). I vores 

situation har kendskabet til og erfaring med emnet bestået i, at den ene af os tidligere har haft 

ansættelse på to af de pågældende boformer hvor dataindsamlingen er foregået, hvilket i nogle 

tilfælde har vanskeliggjort processen om, at sætte egen subjektivitet i parentes, idet vi en enkelt 

gang i pilotundersøgelsen oplevede, at et tidligere kendskab til én af beboeren forekom som en bias, 

idet der i det pågældende pilotinterview ikke blev spurgt ind til én (for intervieweren) i forvejen 

kendt problematik som indgik i informantens livshistorie. 

 

Sociologisk fænomenologi22 interesserer sig for analyser og beskrivelser af hverdagslivet, hvor 

forholdet mellem individernes subjektive bevidsthed og sociale liv vægtes. Den fænomenologiske 

sociologi undersøger den sociale virkelighed, som den opleves, erfares og formes af de sociale 

individer. Denne anskuelse afspejles i W illiam I. Thomas socialkonstruktivistiske teorem23 ”Hvis 

mennesker definerer situationer som virkelige, er de virkelige, hvad angår deres konsekvenser” 

(Kristiansen og Krogstrup 2005:14). Uanset om informantens beretninger alle har været sande eller 

                                                
21 Kaldes også parentesreglen (Jacobsen, mfl. 2003:162). 
22 Alfred Schütz kaldes den fænomenologiske sociologis fader (Kristiansen og Krogstrup 1999: 68).  
23 Teorem adskiller sig fra en teori ved at være en læresætning.  
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ej, så har det været virkeligt for dem i situationen og dermed haft betydning for deres hverdagsliv 

og det billede, der tegnes af unge hjemløses hverdagsliv. Vi har derfor ikke stillet spørgsmålstegn 

ved det sagte ord, men taget det for ’gode vare’. I tillæg til ovenstående anser Schütz, at sociologien 

skal tage udgangspunkt i informanternes livsverden24, da den udgør rammen og scenen for de 

sociale handlinger og relationer, snarer end det er den videnskabeliggjorte og matematiserede 

virkelighed. Berger og Luckmann beskriver ligeledes hverdagslivets virkelighed som en 

intersubjektiv verden - en verden der deles med andre. Idet det i ansigt-til-ansigt interaktion, at 

hverdagslivets verden finder sted, vil vi som mennesker ikke kunne eksistere uden kommunikation 

og samvær med andre (Berger og Luckmann 2004:41,61). Ifølge Schütz er det nødvendigt med en 

systematiske undersøgelse af hverdagslivet, men dette skal ske ud fra en ny sociologisk teori, der 

både skal beskrive og analysere livsverdenens fundamentale strukturer og forklare, hvordan 

subjektiviteten er involveret i konstruktionen af sociale meninger, handlinger og situationer 

(Kristiansen og Krogstrup 1999:68), (Zahavi 2003:82-86).  

 

Der findes forskellige livsverdener og til disse forskellige livsverdener findes der forskellige 

virkelighedsopfattelser. Livsverdenen er derfor den verden, som opleves ud fra de særlige verdeners 

egen rationalitet. Det særlige kan for eksempel være de unge hjemløses verden, arbejdslivets 

verden, kunstens verden, familielivets verden etc. Disse verdener er hver især præget af bestemte 

typificeringer, hvori der findes en fælles rationalitet, der giver mening til handlingerne. Schütz 

betegner disse forskellige livsverdener som finitte meningsprovinser, der har eget sprog, oplevelser 

og betydning (Schutz 2005:108ff.), (Harste og Mortensen 2006:203). Ifølge Schütz betjener vi os af 

et repertoire af meninger, regler og forskrifter om, hvordan vi skal forstå verdenen og vores 

medmennesker, samt hvordan vi skal håndtere forskellige givne situationer. Disse typiske meninger, 

regler og forskrifter er for størstedelen af befolkningen socialt accepteret. Schütz betegner dette som 

en form for ’know how’25. Vores erfaringer er vores normalitetsforventninger, hvilket vil sige, at vi 

forstår, sanser og erfarer i overensstemmelse med de normale og typiske mønstre, som vores 

tidligere erfaringer har nedfældet i vores bevidsthedsliv. I det øjeblik at vores erfaringer ikke 

                                                
24 Livsverdenen er ifølge Schütz den intersubjektive typificerede verden, vi deler med andre mennesker og er forbundet 
med andre mennesker gennem en fælles påvirkning og virksomhed, fordi vi forstå andre og bliver forstået af dem, det er 
den hverdagslige virkelighed (Schutz 2005:8,31) Schütz har overtaget den ”naturlige indstilling fra Husserl og det er 
blevet hans kendetegn for hans teori om hverdagslivet, (Harste og M ortensen 2006:204).  
25’Know how’, er en definition på hvad individet gør i en given situation. Know how er med til at give en fornemmelse 
af, at vi kan regne med den sociale virkelighed, at den er stabil og kan forstås samt at andre også oplever på samme 
måde, som vi selv gør (Zahavi 2003:83). 
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stemmer overens med det vi tidligere har erfaret, opstår en erfaring af anormalitet. Dette kan føre til 

en ændring og specifikation af vores normalitetsforventninger (Zahavi 2003:82- 86).  

Med inspiration fra blandt andet Schütz, har Peter Berger og Thomas Luckmann26 forsøgt at skabe 

et kontinuum mellem den amerikanske og den tyske sociologis retning. Berger og Luckmann 

forsøger at kombinere Schütz’ fænomenologiske indfaldsvinkler med den symbolske 

interaktionisme (Zahavi 2003:82- 86). De formulerer deres sociolog som en videnssociologi27 og 

gør op med forsøg på at anskue den sociale virkelighed som en objektiv størrelse, idet den sociale 

orden er et produkt af menneskelig aktivitet og kun eksistere hvis den opretholdes og produceres af 

menneskelig aktivitet. Ifølge Berger og Luckmanns optik må videnssociologien beskæftige sig med, 

hvad der i samfundet bliver opfattet som ’viden’ uden at tage hensyn eller stilling til, om denne 

viden i sidste ende betragtes som gyldig eller ej. Virkeligheden er social konstrueret, og det er 

videnssociologiens opgave at analyserer de processer, hvorigennem denne konstruktion bliver til. 

Videnssociologien er altså interesseret i spørgsmålet om, hvordan viden produceres, udbredes og 

erfares, og ifølge Berger og Luckmann overfører, udvikler og opretholder al menneskelig viden via 

de sociale situationer. Det bliver derfor videnssociologiens opgave at forstå de processer, hvorved 

dette sker (Berger og Luckmann 2004:41), (Zahavi 2003:84-85). 

 

I kontakten med vores informanter stiftede vi blandt andet kendskab til deres livsverden, hvor 

særligt sprogbruget adskilte sig fra vores livsverden og vores sprogbrug. Særligt de unges kendskab 

og sprogbrug vedrørende kriminalitet og misbrug, bar tydelig præg af et fællessprog som for os som 

udefrakommende af og til kunne forekomme uforståeligt. Som eksempel heraf, kan nævnes 

informanternes betegnelser for overdosis, omtalt som ’OD’ ligesom stoffet kokain blev omtalt som 

’Cola’ med videre. For at kommunikationen med beboeren ikke bar præg af for megen afstand, var 

det en vigtig forudsætning, at vi forstod sproget heri de forskellige betegnelser som beboerne 

benyttede i beskrivelsen af deres livsverden 

 

2.4.1 Kontakt til feltet 

Med inspiration af Steiner Kvales interview-teori28 og de syv stadier, der belyser en 

interviewundersøgelse fra start til slut, vil vi i det følgende løbende belyse de tre første stadier; 

                                                
26’Den samfundsskabte virkelighed’ fra 1966 og udkom første gang på dansk i 1972. I 2004 udgives en redigeret udgave 
under titlen ’Den sociale konstruktion af virkeligheden’. 
27 Videnssociologien beskæftiger sig med analysen af den samfundsskabte virkelighed (Berger og Luckmann 1996:15). 
28 (Jf. kvale 2000:180 ff.). 
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tematisering, design og interview. Overvejelser vedrørende interviewundersøgelsens sidste fire 

stadier af den empiriske databehandling i form af transskribering, analyse, verificering og 

rapportering behandles afsluttende i afsnit 2.5. 

 

Vores kontakt til feltet har været præget af en åben tilgang, hvor vi på forhånd har fastsat nogle 

rammer og forskellige tematikker med henblik på at afdække problematikker vedrørende 

fænomenet unge hjemløse. Vi har fastlagt os på at henvende os til unge på § 110 boformerne, men 

har ikke ønsket yderligere at selektere mellem informanterne, da informanterne ikke skal være 

repræsentative, men snarere eksemplificere et lille uddrag af andelen af unge hjemløse. Der er på 

forhånd udvalgt nogle temaer, som der spørges ind til via interviewguide (se bilag 1a og 1b), men 

eftersom det er informanternes oplevelser og egne ord som har interesse, er der derfor ikke på 

forhånd nedfældet spørgsmålsformuleringer eller svarkategorier. For at kvalitetssikre 

interviewguiden blev der gennemført pilottest på målgruppen. Disse interviews og den 

efterfølgende snak med informanterne kunne skabe overblik over interviewguidens eventuelle fejl 

og mangler, som så efterfølgende kunne forbedres (Andersen 2006:68). Informanterne i 

pilotundersøgelsen bestod af fire unge hjemløse på henholdsvis 22, 23 og 29 år. Pilotundersøgelsen 

har forud for interviewene hele tiden været tænkt som pilotundersøgelse, men efter den 

efterfølgende evaluering oplevede vi, at interviewguiden fungerede og fremstod som dækkende, 

idet der under interviewene ikke var indikationer på mangler eller misforståelser. På baggrund af 

dette har vi derfor valgt at inddrage vores pilotundersøgelser som en del af vores samlede 

datamateriale.  

 

Vi har ikke forud for interviewene fastlagt os på bestemte teoretiske analysetilgange, da vi indenfor 

de fastlagte rammer ikke vil lade vores spørgeteknikker være styret af fastlagte teoretiske 

indgangsvinkler men snarere af det, informanterne har haft på hjertet inden for de fastlagte 

tematikker. Formålet med interviewene har på forhånd været afklaret, idet hensigten med specialet 

har været at undersøge de unges forklaring på årsagerne til deres hjemløshed, samt deres vurdering 

og syn på egen situation. Undersøgelsens design tager derfor udgangspunkt i Steiner Kvales 

halvstrukturerede livsverdensinterview, hvis formål er ”At indhente beskrivelser af den 

interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” 

(Kvale 2000:19). Specialet bygger på semistrukturerede interviews med 14 beboere og tre personale 

fra fire forskellige § 110 boformer i Danmark. Vi har valgt at lave enkeltinterviews, idet vi vil opnå 
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indblik i den enkelte unges egne oplevelser – idet der ved gruppeinterviews kan opstå risiko for 

gruppepres hvor egne holdninger og historier tilbageholdes (Harboe 2006:47). For at få adgang til at 

gennemføre specialets empiriindsamling har vi kontaktet forskellige boformer under Servicelovens 

§ 110. Med ønsket om at opnå så bredt udsnit af de unge som muligt har vi valgt at dække gruppen 

geografisk i hele landet. Hvilket betyder at vi har haft kontakt med boformer i Holstebro, Randers, 

Århus, Odense, København og Nykøbing Falster. Ud af de 9 boformer som vi har haft kontakt med, 

har 7 af stederne været meget åbne og interesserede i undersøgelsen men grundet manglende 

tilslutning fra informanterne, er vores dataindsamling efterfølgende blevet indsamlet på 

’Bjergtoppen’, ’Bjergby’, ’Huset’ og ’Trekanten’29. Boformerne blev indledningsvist kontaktet 

telefonisk, hvor præsentation af specialet samt personalets og informanternes rolle deri blev 

fremlagt. Efterfølgende blev der fremsendt informationsbreve hvori en mere dybdegående 

forklaring og redegørelse af tanker vedrørende specialet samt oplysning om interviewindhold blev 

præsenteret (se bilag 2a og 2b). Informanterne er fra begyndelsen blevet oplyst både skriftligt og 

mundtligt om anonymiteten, og det har været vigtigt for os at præcisere de unges rolle i 

undersøgelsen, og hvad den eksplicit gik ud på, ud fra en såkaldt briefing. Ydermere er de unge og 

boformerne blevet oplyst om, at appendikset til specialet behandles fortroligt samt, at de deltagende 

boformer kun får selve specialet tilsendt, idet appendikset indeholder flere personlige oplysninger, 

der kan gøre informanterne genkendelige for medarbejderen.  

 

Gennem empiriindsamlingen har der været kontinuerlig kontakt med enten afdelingsledelsen eller 

medarbejdere med særlig tilknytning til de unge. Medarbejderne har ligeledes været behjælpelige 

med at videreformidle kontakten gennem opslag og uddeling af informationsbreve. Den 

efterfølgende kontakt til de unge er foregået meget forskelligt. På Bjergtoppen blev vi udstyret med 

en nøgle og fik derved mulighed for at gå rundt og opsøge de unge på egen hånd. Denne tilgang til 

feltet gjorde, at vi, uden personalets involvering, selv fik mulighed for, at fortælle de unge hjemløse 

om undersøgelsen og aftale nærmere tider for interviewene. Denne tilgang var ideel, idet vi nemt 

kunne etablere kontakt med beboerne her og nu, og de unge fik mulighed for, at afmystificere såvel 

undersøgelsen som os som interviewere. På Bjergtoppen snakkede vi med fem unge, som alle 

efterfølgende sagde ja til deltagelse i undersøgelsen. Det ene interview blev midlertidigt ikke til 

noget, idet den pågældende unge få timer før interviewet skulle finde sted, blev bortvist fra 

boformen. Den åbne tilgang til feltet oplevede vi ligeledes på Bjergby, hvor vi på forhånd havde 
                                                
29 Vi har valgt at anonymisere informanterne og boformernes navne, ligesom vi har valgt at tilsløre geografiske 
betegnelser, der kan føre tilbage til informanterne. De navne som indgår i undersøgelsen er alle opdigtede.  
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fået etableret to interviewaftaler, men endte med at tage derfra med seks gennemførte interviews. På 

Huset og Trekanten blev kontakten til de unge skabt ved, at personalet forud for vores besøg havde 

lavet aftalerne for os. På Huset oplevede vi, at tre ud af seks af de planlagte interviews ikke blev til 

noget, mens kun et af de to planlagte interviews blev gennemført på Trekanten. Ovenstående 

erfaring illustrerer, hvorledes kontakten til det afvigende miljø udspiller sig i ustabile rammer. Da 

det er vigtigt, at selve interviewprocessen foregår et sted, hvor informanten føler sig godt tilpas, 

foregik interviewene i lokaler stillet til rådighed af boformerne eller på informanternes ’egne’ 

værelser, da interview i informantens eget hjem af indlysende årsager var uladsiggørligt  

 

Vores intention med specialets empiriindsamling har været at dække beboergruppen så bredt som 

muligt, hvilket har betydet, at vi ikke ud fra forhåndsviden om målgruppen har forsøgt at udvælge 

bestemte unge beboere til undersøgelse. Når vi har haft mulighed for at møde de unge, har vi ikke 

selekteret informanter ud fra opholdslængde, etnicitet eller køn. Vi har henvendt os til dem, vi har 

mødt og snakket med dem, som ville snakke med os. Vi har ikke oplevet, at nogle af de unge, som 

vi selv har haft mulighed for at henvende os til, ikke har ønsket at deltage i undersøgelsen. De har 

tværtimod fremstået meget positive ”…  jeg synes da bare, det er fantastisk, at I laver sådan et 

projekt[…] Det er nok det først overhovedet af den slags initiativer der har været, tror jeg. 

Forskning omkring hvorfor der er så mange hjemløse eller unge hjemløse på forsorgshjemmene… 

Jeg tror, det er første gang, der har været sådan et interview omkring det, eller snak omkring det 

som sådan, hvor man river op i det. Så det synes jeg i hvert fald er skide fornuftigt det projekt I har 

gang i her. Men det kræver jo stort set det samme som I har gang i her, bare fra kommunens side 

af, et større projekt” (Axel, appendiks 2:37). 

 

I de tilfælde hvor personalet har etableret kontakten, har vi derimod ikke haft noget overblik over 

boformernes udvælgelseskriterier. På de boformer som er med i vores undersøgelse, har vi ikke selv 

mødt beboere med anden etnisk baggrund end dansk selvom de udgør 25 procent af det samlede 

antal af hjemløse i Danmark (Benjaminsen og Christensen 2007:117) Hvor personalet har skaffet 

kontakten til os, har dette udelukkende været etnisk danske beboere. Forklaringerne på dette kan 

muligvis findes i, at de etniske unge beboere ikke har ønsket at deltage, at de ikke er blevet 

informeret eller, at der i undersøgelsesperioden ikke har opholdt sig unge med anden etnisk 

baggrund på de pågældende boformer30. En forklaring på hvorfor nogle af de unge generelt ikke 

                                                
30 Hjemløse af anden etnisk baggrund ses oftere repræsenteret i større byer (Benjaminsen og Christensen 2007:18) 
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ønsker at deltage, kan ligeledes være, at de ikke ser sig selv som værende hjemløse ”Nogle af de 

beboere jeg har talt med, definerer ikke sig selv som værende hjemløse. De er måske flyttet fra 

deres familie og hertil, og de ser derfor ikke sig selv som værende hjemløse. De er dog visiteret i 

forhold til vores ’indskrivningsregler’ – nemlig at de er hjemløse samt har særlige sociale 

problemer” (Mailkorrespondance med forstander på en § 110 boform i København, Appendiks 

19:243). 

 

2.4.2 Sociologisk situationsfornemmelse og etiske overvejelser 

Sociologiens opgave er, at være en sensitiv sociologi, men idet sociologiens sensitivitet er 

dobbelttydig er dette ikke så ligetil. Dobbelttydig i den forstand, at den skal være følsom, 

opmærksom og imødekommende overfor den sociale verden, som ønskes undersøgt, men den skal 

også være nysgerrig og snagende. Den nysgerrige og snagende tilgang skal dog gøres på en følsom, 

opmærksom og imødekommende måde, idet etiske ansvar, som den samfundsvidenskabelige 

forsker har, er centralt når undersøgelsessituationen foregår i direkte sammenhænge med andre 

mennesker (Jakobsen, Kristiansen og Prieur (red) 2002:235), (Jakobsen og Kristiansen 2004:11). 

Det er i den sociale virkelighed at hverdagslivet foregår og udspiller sig og det er i de daglige 

relationer og processer som mennesker deltager i og indgår i, at interaktionen forekommer. Når der 

arbejdes med feltarbejde sondres der grundlæggende ud fra Goffman mellem to typer af empiriske 

studier af den sociale virkelighed – det normale miljø, som betegner det miljø som en stor del af 

befolkningen lever i, samt afvigermiljøet, hvis population er kendetegnet ved, at de af den ene eller 

anden grund afviger fra det normale miljø. Som Goffman udtrykker det, er disse mennesker 

stigmatiserede (Goffman 1975:15). Områdemæssigt betegnes det afvigende miljø som et ’højrisiko’ 

– område, og det er i mødet med det fremmedartede, at begyndelsen til det farlige feltarbejde kan 

forekomme. Den engelske metodolog Raymond Lee arbejder med feltarbejde, der er kendetegnet 

ved en enten omsluttende fare eller situationel fare. Den omsluttede fare kan forekomme, når 

forskeren er til stede i betændte miljøer eller omgivelser og denne fare har som sådan intet med 

forskeren at gøre. Den situationelle fare er mere relateret til forskerens tilstedeværelse, som kan 

virke provokerende på undersøgelseskulturen eller enkelte individer indenfor denne. I arbejdet i de 

afvigende miljøer er det på samme måde vigtigt at være bevidst omkring, at farligheden ikke kun er 

rettet mod os som forskere, men også mod de unge informanter som deltager i undersøgelsen. 

Denne farlighed kunne eksempelvis opstå mod informanten, hvis dennes identitet blev afsløret i 

forhold til omverdenen (Jakobsen og Kristiansen 2006:11, 51-59). ”Der er ikke nogen, der synes 
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det er sjovt at have rockerne og udlændinge efter sig. De gemmer sig hernede. Det er der i hvert 

fald 2, der gør hos os” (Mikkel, appendiks 10:138). 

 

Når man vælger at lave interviews i afvigende miljøer, er der nogle forholdsregler, som man bør 

være opmærksomme på. Der kan i forbindelse med interviewaftaler nemt opstå ustabilitet, idet 

beboerne kan rejse når de vil og dermed ikke er tvunget til at opholde sig i det afvigende miljø. 

Beboeren kan desuden ufrivilligt blive nødt til at forlade boformen i forbindelse med bortvisning, 

karantæne eller pause fra stedet31. Som en sidste faktor kan interviewet blive afbrudt, hvis beboerne 

alligevel ikke ønsker at deltage eller er for påvirket til, at interviewet kan gennemføres. Beboerne er 

meget mobile, hvilket betyder, at de hurtigt kan forsvinde fra boformerne, for herefter måske at 

dukke op igen. ”[…] ja enten så har de så meget ild i røven, at vi bliver nødt til at smide dem ud… 

eller også så er det noget med, at nu blev det lige pludselig for varmt i (stor by i Jylland), måske på 

Bjergtoppen, så blev det Gården eller Trekanten eller andet. De er meget mere mobile, de flytter 

meget hurtigere rundt og de har typisk heller ikke ret mange ting med sig” (Ansat på Bjergtoppen, 

appendiks 17:230). Det har derfor altid været med en del spænding i maven, når vi tog ud, idet vi 

aldrig vidste, om der ville være nogle informanter, når vi kom frem.  

 

Når man beskæftiger sig med et afvigende miljøet som på en § 110 boform, er det vigtigt at være 

opmærksom på, at mange af beboerne er meget skrøbelige mennesker. De fleste har været udsat for 

mange nederlag gennem tilværelsen, nederlag der har sat sine psykiske spor. Det var derfor ikke 

alle de unge, vi kunne eller skulle interviewe. Som ovenstående belyser, gælder det for udstødte og 

udsatte mennesker, at deres dagsform kan være meget foranderlig. Den ene dag kan der være ro 

omkring deres liv, og vi kan som forskere foretage lange og dybdegående interviews, hvorimod 

situationen næste dag kan være lige omvendt. Denne form for omskiftelighed betyder, at vi som 

forskere var nødt til at udvise yderst fleksibilitet i forhold til tilpasning af vores interviews, så de 

kunne gennemføres rent praktisk samt i forhold til at indfange den sociale virkelighed som disse 

mennesker lever under. 

 

Det kvalitative interview anses for at være velegnet til produktion af data om følsomme emner, idet 

det giver mulighed for at komme et lag dybere. Dog er dataproduktion oftest vanskelig, hvis 

                                                
31 I et interview med en ansat på en af boformerne kom det frem at stedet ikke gav karantæner eller advarsler. Beboerne 
kunne derimod blive udskrevet på adfærden ”[ …] vi udskriver på adfærden… og så tager man en pause. Man har ikke 

karantæne” (Ansat på huset, appendiks 15:215).  
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genstandsfeltet er følsomt, tabuiseret eller kontroversielt. Afhængigt af det konkrete 

undersøgelsestema, kan dataproduktionen desuden være præget af utryghed (enten hos 

interviewpersonen eller interviewer), hvilket yderligere bidrager til at vanskeliggøre 

dataproduktionen. Data er ikke i sig selv følsomt eller ikke-følsomt, idet dette er individuelt. Nogle 

emner kan for nogle mennesker være meget følsomme at snakke om, mens de for andre ingen 

betydning har (Colling og Harboe 1992:10). Før man påbegynder interviewarbejder er det vigtigt, at 

man er opmærksom på følsomheden i såvel interviewindholdet som i interviewsituationen. Data 

som direkte vedrører eller kan henføres til forhold, som er ulovlige, socialt uacceptable eller 

tilhørende intimsfæren, må på forhånd anses for at være følsomme. I forbindelse med vores 

dataindsamling blev vi blandt andet bekendt med omfattende salg af eurofriserende stoffer samt 

våbenbesiddelse. 

 

Idet afstanden mellem forsker og den udforskede socialt og kulturelt kan være meget stor, er den 

sociologiske situationsfornemmelse en påkrævet kompetence eller evne i beskæftigelsen med 

mennesker i sårbare og skrøbelige situationer, herunder hjemløse og udstødte. Den sociologiske 

situationsfornemmelse skal sørge for, at vi forsøger at leve os ind i de mennesker vi forsker iblandt 

og opnå fornemmelse for deres verden, uden at forsøge at identificere sig med dem. Den sensitive 

sociologi må forsøge og gøre det muligt metodisk at nærme sig disse mennesker, uden at bidrage 

yderligere til en oplevelse og følelse af marginalisering, smerte eller stigmatisering32 ”Vi kan aldrig 

blive dem, men vi kan forsøge at forstå deres verden på deres præmisser” (Jakobsen, Kristiansen og 

Prieur (red) 2002:251).  

Sociologisk situationsfornemmelse er ikke noget der kan anskaffes ved udelukkende at læse i en 

lærebog, men noget der opbygges og indsamles efterhånden, som forskeren bevæger sig rundt i 

feltet. I vores kontakt til beboerne har vi haft fokus på vores sprog således, at dette ikke er blevet for 

akademisk, idet et for akademisk sprog kan få informanten til at føle sig underlegen og dermed 

være med til at skabe afstand i stedet for kontakt. Omvendt har vi heller ikke forsøgt at tilpasse os 

informanternes sprogstil33, idet dette kan virke påtaget og kunstigt og medvirke til forringelse af 

datamaterialet. Vi skal som forskere kunne bevæge os imellem de to yderpunkter og variere vores 

sociologiske situationsfornemmelse, alt efter hvem vi er i dialog med (Jakobsen, Kristiansen og 

Prieur (red) 2002:235-255). Den måde vi som forskere gebærder os på når vi er ude, vores tøj, den 

                                                
32 Fornemmelsen for den fremmede er medvirkende til en større bevidsthed omkring, hvordan vi skal begå os i forhold 
til vores informanter (Jakobsen, Kristiansen og Prieur (red) 2002:235-255). 
33 Udstødte og hjemløses sprog er ofte præget af mange bandeord (Jakobsen, Kristiansen og Prieur (red) 2002:235-255). 
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måde vi taler på etc. har betydning for den måde vi bliver mødt på. Goffman kalder dette front 

management. Front management bliver især centralt, når man forsøger at studerer afvigende 

grupper, idet de ofte vil kamuflerer meget af deres identitet og adfærd, når de er i kontakt med 

andre. Dette kan blandt andet komme til udtryk ved, at informanten taler usandt eller ved at de ofte 

vil fremstå bedre, end de i virkeligheden er. Hvis man som interviewer oplever, at informanternes 

udsagn ikke passer sammen, kan man som oftest gå ud fra, at der fra informantens side er tale om 

en front stage34. Det er her centralt, at der undgås at spørge nærmere ind, idet informanten ellers kan 

tabe ansigt og interviewsituationen ødelægges (Goffman 2004:42), (Colling og Harboe m.fl. 

1992:38), (Jakobsen, Kristiansen og Prieur (red) 2002:235-255) og (Jakobsen og Kristiansen 

2004:45).  

 

2.4.3 Den fremmede 

Indtrædelse i et afvigende miljø er oftest en indtrædelse i et område, man slet ikke eller kun perifert 

har skiftet bekendtskab med. Et område der for de fleste virker fremmed og meget anderledes, og 

hvor virkeligheden er langt fra ens egen. Interviewundersøgelsen gav os muligheder for at få indblik 

i et område, vi som pædagoger før har stiftet bekendtskab med, men ud fra andre forudsætninger, 

idet vi under interviewene har kunnet fordybe os i de unges historie uden et bevidst lov og 

arbejdsmæssigt mål for øje. Ud fra Simmel er den fremmede en udefra kommende person, som 

opsøger en gruppe, hvor medlemmerne ikke er fremmede overfor hinanden. Fællesskabet, som 

gruppen har med hinanden, vil den fremmede aldrig blive en del af og netop derfor kan den 

fremmede bedre betragte og iagttage det der sker i gruppen end gruppens egne medlemmer kan. Idet 

den fremmede ikke er organisk knyttet til gruppen, besidder denne hermed et mere fordomsfrit syn 

på forholdene, hvorfra disse bedømmes objektivt. Den fremmede kan på den ene side opnå meget 

tætte relationer og informationer på grund af sin fremmedhed. På den anden side kan der opstå et 

handicap i forhold til forudsætninger for at kunne forstå de eksisterende normer og traditioner i den 

givende gruppe. Relationen mellem den fremmede og de udforskede kan derfor både være nære og 

fjerne på samme tid. Denne dobbelthed udgør stor sensitivitet og sociologisk 

situationsfornemmelse, idet det ikke er indlysende, hvordan reaktionen på forskerens spørgsmål 

bliver (Simmel 1998:96ff). For Schütz, som også beskæftiger sig med den fremmede, henviser den 

fremmede til individet, der forsøger at blive accepteret eller tolereret af den gruppe der rettes 

henvendelse til. Gruppens kulturmønstre præsenterer sig på forskellig vis, alt efter om det er 

                                                
34 Front stage refererer til forskellige ’masker’ som vi tager ’på’ alt afhængig om vi er på scenen eller bag scenen. 
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gruppens egne medlemmer, her de unge hjemløse, eller om det er os som fremmede der reflekterer 

over dem (Schutz 2005:181ff). Vores position som den fremmede læner sig mest op af Simmel, idet 

vi som interviewere, kun agter at skabe midlertidig kontakt til gruppen.  

 

At der benyttes en forskningsmæssig metode, hvad enten der er kvalitativ eller kvantitativ, er det 

væsentligt at reflektere på, hvorvidt forskningen kan skade eller gavne de implicerede (Jakobsen og 

Kristiansen 2001:66). Eftersom de unge er anonymiseret mener vi ikke, at deres medvirkende kan 

have negative konsekvenser for dem, men at specialet derimod kan være med til at sætte fokus på 

unge hjemløse på § 110 boformerne, hvilket kan resultere i en øget opmærksomhed på området og 

bedre vilkår for målgruppen. I det øjeblik hvor beboernes medvirken kan have negative 

konsekvenser opstår i det øjeblik hvor der sker en afvigelse fra anonymiseringen. Når man vælger at 

indtræde et ukendt felt, kan ens indtrædelse ske i form af en lukket eller åben identitet, som den 

anonyme fremmede eller den sociologiske fremmede (Jakobsen, Kristiansen og Prieur (red) 

2002:33). Vores indtrædelse i feltet forekom som den sociologiske fremmede, idet vores 

forskeridentitet fremstod som åben. De unge på boformerne ved hvem vi er35, hvorfor vi er der og 

hvorfor vi gerne vil snakke med dem. Til trods for at vi vælger en tilgang til feltet, kan denne 

tilgang også medføre, at vi her kan komme til at stille de unge vanskeligere, end de i forvejen står. 

Dette kan blandt andet ske ved, at vi stiller spørgsmål som får de unge til at genkalde fortrængte 

oplevelser og følelser fra eksempelvis barndommen. Oplevelser og følelser, der volder problemer 

og smerter, i et sådan omfang at den enkelte ikke selv kan bearbejde det (Jakobsen, Kristiansen og 

Prieur (red) 2002:239). Vi har gennem undersøgelsen ikke haft de store betænkeligheder i forhold 

til at komme ud på boformerne, snakke med de unge, for så herefter at gå igen. Dette skyldes 

primært, at de unge frivilligt deltager i undersøgelsen samt at mange af beboeren gennem hele deres 

tilværelse har været vant til varierende og kortvarige relationer i form af pædagoger, lærere, 

sagsbehandlere etc. Vi er blot to ud af mange, som de unge er i kontakt med.  

 

De beboere, som deltog i undersøgelsen er alle blevet interviewet én gang. Ved nogen af beboeren 

har vi såvel før som efterfølgende haft uformelle samtaler. De indsamlede interviews, der er blevet 

udført på baggrund af den udarbejdede interviewguide, har alle været af varierende længde. Vi 

havde på forhånd en forestilling om, at interviewene ville være cirka 45 minutters varighed, idet vi 

ikke regnede med, at de unge ville afsætte mere tid eller koncentration. Denne forforståelse blev 

                                                
35 Informationerne omkring os samt formålet med besøget, står beskrevet i informationsbrevene som de unge har fået. 
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dog allerede i pilotundersøgelserne gjort til skamme, idet de unge meget gerne ville snakke med os 

og gerne meget længe. Dette kan tolkes som et udtryk for fortrolighed, men det kan også hænge 

sammen med, at de unge gennem årerne har mødt mange repræsentanter fra det sociale system og 

herved er vant til at måtte udlægge deres livshistorie for fremmede folk. Det som for os kan opfattes 

som en unik og personlig historie, kan for dem være en mere rutinepræget fortælling, hvor de per 

automatik fortæller det, som de forventer, intervieweren typisk vil høre (Jakobsen, Kristiansen og 

Prieur (red) 2002:249). Mennesker i disse livssituationer kan omvendt have brug for at fortælle om 

deres oplevelser for herigennem bedre at kunne tackle deres situation. Vi oplevede således ikke, at 

de unge ønskede, at interviewet skulle stoppe. De undskyldte derimod for, hvis de snakkede for 

meget.  

 

2.5 Empirisk databehandling  

I den empiriske databehandling har vi fundet det vigtigt at bånde og transskribere de indsamlede 

interviews i deres fulde længde. Grundet tekniske problemer er tre af interviewene dog ikke blevet 

optaget fuldt ud, hvor essensen af samtalerne umiddelbart efter endt interview derfor er blevet 

nedskrevet. Længden af de indsamlede interviews har varieret fra 45 minutter til 1 time og 30 

minutter. I transskriptionen har vi bestræbt os på at oversætte det sagte ord til fulde, dog med 

undladelse af udbrud som suk med videre. Vi er bevidste om, at transskriptionerne ikke er 

forskningens grunddata, idet der allerede ved transskriptionen foregår vurderinger, som man må 

tage i betragtning ved analysen. En anden faktor som vi er bevidste om vedrørende 

transskriberingen er, at der kan opstå problemer og fejlkilder i forhold til at tolke og lytte til 

udsagnene, eftersom det transskriberede arbejde er udført af to personer. De transskriberede 

interviews har været vigtige som materiale til opgaven, da vi gennem transskriberingsfasen, dels har 

stiftet nærmere kendskab til styrker og svagheder ved os selv som interviewere og dels på anden vis 

har opnået tæt indsigt i de unges historier og deres sagte ord. Uddrag af de transskriberede 

interviews er løbende blevet anvendt gennem specialet, hvor vi har bestræbt os på at bevare værdien 

af det talte ord men har måttet vurdere, hvorvidt det har været nødvendigt med nænsom redigering 

af sproglig art for at fremme forståelsen af det sagt ord. Redigeringen har kun fundet sted i de 

tilfælde, hvor direkte transskribering af talesproget har været forstyrrende for forståelsen. 
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2.5.1 Den empiriske analyse  

Ved valget af analysemetode gør Kvale opmærksom på, at der er forskel på analyse og fortolkning 

(Kvale 1996:188). Fortolkning betyder i Kvales terminologi, at teorien anvendes til at sætte 

interviewene ind i en ny kontekst. Kvale skelner mellem fem hovedmetoder til kvalitativ analyse af 

interview. 1. Meningskondensering - som indebærer at den interviewedes udtalelser trækkes 

sammen til kortere udsagn, hvor meningen præciseres og forkortes. 2. Meningskategorisering - 

interviewet kodes i kategorier. Lange udsagn bliver formindsket til simple kategorier som for 

eksempel ’+’ og ’-’, der kan angive om et fænomen forekommer eller ej. Til angivelse af et 

fænomens styrke kan en tal – skala ligeledes anvendes. Meningskategoriseringen vil reducere en 

tekst til nogle tabeller og figurer.  

3. Narrativ meningsstrukturering - her er det tekstens tidslige og sociale organisation, der får 

meningen frem. Der fokuseres på de historier, der fortælles under interviewet, og denne metode 

udarbejder historiens struktur og handlingsforløb. Den narrative meningsstrukturering kan enten 

forøge eller formindske den oprindelige tekst. 4. Meningsfortolkning – denne metode går dybere 

ned i teksten. Et udsagn kan for eksempel fortolkes i forhold til hele teksten eller i forhold til en 

teori. Meningsfortolkningen er tilbøjelig til at føre til en tekstudvidelse. 5. Ad hoc metoder til 

skabelse af mening – er en eklektisk metode, hvor der kan anvendes elementer fra flere forskellige 

metoder. Der bruges blandt andet en slags ’common sense’ tilgang til interviewteksten og resultatet 

kan foreligge både i ord, tal, eller diagrammer eller eventuelt i en blanding af disse (Kvale 

2000:186-191). Idet ad-hoc metoden kendetegnes ved, at der ikke bruges en standardmetode til 

analyse af det samlede interviewmateriale, vil behandlingen af specialets indsamlede empiri tage 

afsæt i netop denne metode, hvor vi inddrager dele af meningskategoriseringen, 

meningsstrukturering og meningsfortolkningen. I den traditionelle sociologiske tilgang i del 2 

anvendes udvalgte udsagn i empirien i sammenhæng med det teoretiske materiale til illustration af 

problematikker som løbende belyses. Med afsæt i meningskategorisering og meningsfortolkning vil 

det fremtrædende i de unges fortællinger blandt andet belyses og tydeliggøres gennem en 

fremstilling af de unges problematikker som løbende sammenholdes med teoretisk belysning af 

fænomenet unge hjemløse. I den abduktive tilgang til fænomenet unge hjemløse i specialets del 3 

vil empirien inddrages på anden vis, idet vi indledningsvis foretager meningsstrukturering af 

informanternes fortællinger, fremhæver generelle tendenser. Gennem denne systematiske analyse af 

informanternes biografiske fortællinger demonstreres det uventede som årsagsforklaring til de 
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unges hjemløshed. Denne verificering belyses med henblik på at generere ny viden vedrørende 

indsatsområder til forhindring af permanent hjemløshed hos de unge.  
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3. Biografiske fortællinger om specialets informanter 

I det følgende illustreres vores 14 informanters biografiske fortællinger. Med afsæt i interviewene 

har vi udvalgt oplysninger der belyser de unges familiemæssige baggrund, deres skolegang, 

uddannelse og arbejdsmæssige baggrund samt deres økonomiske situation. Derudover belyses de 

unges nuværende eller tidligere misbrugsvaner, hvordan deres psykiske tilstand er samt om de har 

været involveret i kriminalitet og afsoning. Ydermere har vi udvalgt oplysninger, der belyser de 

unges kendskab til § 110 boformerne.  

 

Robert, 24 år 

Bjergtoppen er Roberts første møde med en § 110 boform, hvor han har ophold sig i 1! måned. 

Han har forinden Bjergtoppen opsagt sin lejlighed, da han havde fået tildelt en anden lejlighed af 

psykiatrien. Dette blev dog trukket tilbage, idet lægen vurderede at tilbudet ikke var målrettet 

Robert, som er skizofren, og han venter nu på, at psykiatrien snarligt skaffer ham en ny. Siden 18-

års alderen har han boet i egne lejligheder 5-6 forskellige steder. Han har før været boligløs i et 

halvt års til, men overnattede her primært hos kammerater eller sin mor. Enkelte gange har han dog 

oplevet at sove på gaden. Roberts forældre er skilt. Han er vokset op hos sin mor, men flyttede som 

11-årig over til sin far og i årerne derefter flyttede han frem og tilbage mellem forældrene. Roberts 

mor havde gennem hans opvækst et alkoholmisbrug. Robert har 10. klasse afgangseksamen og 

påbegynder både handelsgymnasium og teknisk skole, men afbryder begge uddannelsesforløb. Han 

har i stedet i 2 år arbejdet med forskellige småjobs. Det er i denne periode, at Robert stiftede 

bekendtskab med rusmidler og kriminalitet, som resulterede i en behandlingsdom på 6 mdr. og 20 

dage for brugstyveri og våbenbesiddelse. Robert modtager i dag kontanthjælp, idet han de seneste 4 

år har været arbejdsløs.  

 

Axel, 23 år 

Axel har, ud over et par enkelte overnatninger på gaden, siden 20-års alderen haft flere ophold på 

Bjergtoppen eller andre § 110 boformer bag sig. Axel har i denne omgang opholdt sig på 

Bjergtoppen i 2-3 uger og var før opholdet indlagt et par dage på en psykiatrisk afdeling. Han har en 

behandlingsdom på 5 år og får antipsykotisk medicin. Axel kender ikke sin biologiske far og 

opvæksten har været præget af både moderen og stedfaderens misbrug. Som 20-årig involveres han 

i en større narko og våbensag og må flygte fra sin fødeby. Han har en skolegang svarende til 6. 
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klasse, ingen uddannelse og har aldrig haft et arbejde. Han har modtaget kontanthjælp siden 18-års 

alderen, og supplerer sin økonomi gennem salg af eurofriserende stoffer på og uden for boformen. 

 

Kian, 29 år 

Kian er født i Danmark, men opvokset på Grønland sammen med sin mor og stedfar. Han mister sin 

mor som 16-årig og har efterfølgende fået etableret kontakt til sin biologiske far. Kian har 

gennemført folkeskolens afgangseksamen og påbegyndt en elevplads som kontorassistent. Han 

afbryder forløbet og begynder i stedet at arbejde på kystradioen, hvor han er i knap 2 år. Den dag i 

dag modtaget han modtager kontanthjælp. Kian stifter første gang bekendtskab med hash, 

umiddelbart efter moderens død. Kian udvikler i årerne efter sin mors død et hash- og 

alkoholmisbrug som medfører at han få en aggressiv adfærd, hvilket fører til et brud med mellem 

ham og hans søns mor. Han har i dag begrænset kontakt til sin søn. Grundet sit hashmisbrug oplevet 

har Kian haft voldsomme angstpsykoser, hvor han blandt andet har prøvet at brænde sig selv ihjel. 

Han har nu været stoffri i over et halvt år. Kian har fået diagnosen paranoid skizofreni, men vil ikke 

modtage medicin. Han har i perioder levet som hjemløs, hvor han har overnattet hos venner, familie 

og ude i naturen på Grønland, mens han i Danmark anvender gaden og opsøger § 110 boformerne. 

Han har pt. opholdt sig på Bjergtoppen i 1 måned.  

 

Kurt, 29 år 

Kurt har jævnligt benyttet sig af § 110 boformer, siden han var 17 år. Han har nu opholdt sig på 

Trekanten i 10 dage. Før han kom hertil boede han 4 måneder sammen med sin ekskæreste og 

datter. Kurt har ligeledes en dreng fra et andet forhold. Kurt er vokset op med sin mor og har aldrig 

kendt sin biologiske far og da opvæksten har været præget af moderens alkoholmisbrug og 

skiftende herrebekendtskaber, bliver han som 13-årig anbragt på døgninstitution hvor han 

efterfølgende stifter kendskab til hårdere rusmidler. Kurt gennemfører 9. klasse og starter i 

tømmerlærer. Han dropper dog dette og får efterfølgende tilknytning til rockerne og arbejder en 

årrække som fidibus. Kontakten til rockerne har han ikke mere. Kurt modtager i dag kontanthjælp, 

og grundet sit stofmisbrug har han løbende været i misbrugsbehandling, dog uden den store succes.  

 

Hans, 29 år 

Hans har boet på Bjergtoppen i 1 ! uge. Han har før overnattede på gaden, i natvarmestuer eller hos 

kammerater. Hans blev som lille bortadopteret. Plejemoderen tog sig godt af Hans, men han har 
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aldrig følt sig elsket af sin plejefar og plejesøster. Som 18-årig flytter han i egen lejlighed. Hans har 

taget 10. klasse afgangseksamen, HF eksamen samt social og sundhedshjælperuddannelsen og 

arbejder efterfølgende i 6 år som social og sundhedshjælper. Hans udvikler dog sideløbende et 

hash- og heroinmisbrug, og som 26-årig kommer han i behandling for sit heroinmisbrug. Hans har 

finansieret sit misbrug gennem dankort svindel og har svindlet for mellem 250.000 kr. og 500.000 

kr. som han afventer dom for. Hans begynder i 2008 på læreruddannelsen, men grundet et stigende 

forbrug af hash dropper han ud. Idet Hans ikke længere er tilknyttet en uddannelse, modtager han 

ikke længere SU.  

 

Trine, 28 år 

Trine har opholdt sig på Trekanten i en uges tid, men har periodevis gennem de seneste 5 år sovet 

på gade, prostitueret sig til overnatning hos fremmede eller søgt ophold på § 110 rundt om i landet. 

Efter forældres skilsmisse vokser Trine op med sin mor og hendes kæreste. Som lille var hun vidne 

til stedfaderens selvmordsforsøg og ellers var druk og vold en del af opvæksten. Da Trine bliver 

teenager tilbringer hun derfor aftenerne uden for hjemmet, hvor hun efterfølgende stifter kendskab 

til druk og stoffer. Trine mister som 20-årig sin kæreste i en ulykke og tiden efter øges misbrugt. 

Hun får en ny kæreste og sammen med ham får hun et barn. Da kæresten tæsker hende flytter hun 

ud og opsøger første gang en § 110 boform. Trine modtager kontanthjælp, har folkeskolens 9. 

klasse afgangseksamen og har af job udført forfaldende rengøring hos sin far. 

 

Henrik, 26 år 

Henrik har boet på Trekanten i flere omgange men opholdet har pt. varet 7 måneder. Før Trekanten 

var han kort tid indlagt på psykiatrisk afdeling, hvor han modtog antidepressiv medicin, men valgte 

at stoppe. Henrik er vokset op med begge sine forældre, hvor faderen i perioder har opholdt sig i 

fængslet. I de perioder har Henrik haft ansvar for sine mindre søskende. Henrik haft et misbrug 

siden 15-16 års alderen, han får i dag antabus, men ryger hash dagligt, ligesom han en gang i 

mellem tager speed. Han finansierede i starten sit misbrug gennem sin opsparing, men søgte senere 

småkriminalitet. Han har afsluttet folkeskolens 10. klasse afgangseksamen og efterfølgende forsøgt 

at gennemføre social og sundhedsuddannelse, dette dog uden held. Henrik supplerer i dag sin 

kontanthjælp gennem småkriminalitet. 
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Dan, 24 år 

Det er ikke første gang Dan opholder sig på en § 110 boform. Det var hans mor der første gang 

sørgede for at han fik et ophold på en § 110 boform. Dette ophold var dog af kort varighed, da Dan 

kort efter flyttede sammen med en pige. Kæresten flytter en dag til udlandet, og Dan opsøger 

herefter Huset, hvor han nu har boet i ca. 6 måneder. Dan fik som 5-årig diagnosen DAMP, men er 

dog aldrig yderligere blevet undersøgt og har ej heller modtaget medicin. Hans forældre er skilt og 

han har aldrig haft kontinuerlig kontakt med sin far. Dan har folkeskolens afgangseksamen, fuldført 

grundforløbet på kokkeskolen og efterfølgende arbejdet som vinduespudser. Dan har altid haft 

penge mellem hænderne, og særligt da han arbejdede og solgte stoffer ved siden af. Fra 18 til 21 år 

havde han et stort stofmisbrug, men i dag holder han sig til kun hash. Han har i forskellige perioder 

modtaget kontanthjælp, hvilket han også gør nu og har gjort i ca. et år.  

  

Danny, 22 år 

Danny har boet på Bjergby i fem uger. Før han kom dertil, var han på flugt på grund af stoffer og 

har tidligere boet på forskellige § 110 boformer. Dannys forældre er skilt og Danny har gennem 

barndommen opholdt sig hos moderen. Grundet moderens alkoholmisbrug og vold i hjemmet 

anbringes han på et opholdssted. Han har gået i skole til og med 7. klasse, og herefter har han gået 2 

år på efterskole. Danny er netop begyndt at modtage kontanthjælp, ellers har han været 

selvforsørgende via forskellige jobs, blandt andet som truckfører og hos en landmand. Danny har 

siden han var 17-18 år eksperimenteret med stoffer, og har i dag et jævnligt forbrug af hash og 

andre hårdere stoffer.  

 

M ikkel, 29 år 

Mikkel har opholdt sig på Bjergby af to omgange. Første gang var 14 dage inden han skulle ind og 

afsone en dom på 2 måneder og nu 14 dage efter løsladelsen. Mikkel havde ikke før boet på en § 

110 boform. Han har spillet fodbold på højt plan, men stoppede som teenager på grund af en skade. 

Mikkel er vokset op sammen med begge sine forældre, en opvækst med en far som havde et 

alkoholmisbrug. Mikkel har en søn på 5 år og har inden afsoningen boet i egen lejlighed med 

kæreste og barn, taget en handelsskoleeksamen og derefter arbejdet flere år som butikschef. Mikkel 

begyndte i 18 års alderen at tage stoffer ligesom han her påbegynder sin kriminelle løbebane. Denne 

livsstil fortsætter indtil han modtager en fængselsdom og kommer i behandling for sit stofmisbrug. 



 36 

På grund af afsoning mister Mikkel sit arbejde. Han har i dag en gæld på ca. 300.000 og er på 

kontanthjælp.  

Anne, 18 år 

Anne mister sin far som lille og vokser op med sin mor som psykisk ikke har haft det godt. Som 16-

årig fjernes Anne fra hjemmet, da det vurderes, at hendes psykiske tilstand er dårlig. Hun afslutter 

folkeskolens afgangseksamen men kommer herefter på forskellige psykiatriske opholdssteder, hvor 

hun har fået stillet diagnoserne borderline, maniodepressiv samt kronisk skizofreni. Anne har i en 

kort periode på et par dage opholdt sig på gaden og har prostitueret sig selv. Anne flytter i lejlighed 

sammen men sin kæreste, hvor de lever af de penge som Anne arvede efter sin far. Da forholdet går 

i stykker opsøger Anne Bjergby grundet manglende betaling af huslejen. Hun har nu boet på 

Bjergby i ca. 2 måneder, har aldrig haft noget arbejde og modtager derfor kontanthjælp.  

 

M orten, 23 år 

Morten er vokset op med begge sine forældre. Grundet ordblindhed, har han haft en turbulens 

skolegang med mobning og begynder efter 8.klasse i praktik hos en bager. Han stjæler fra bageren 

og vælger efterfølgende at blive væk. Han begynder i 9. klasse på efterskole, men falder fra. Morten 

har haft et forbrug af hash siden han var 13 år, har 2 gange forsøgt misbrugsafvænning, men med 

tilbagefald. Morten har tidligere været 5 måneder inde og sidde og har efter endt afsoning boet i en 

støttebolig, denne blev han dog på grund af hashmisbrug smidt ud af. Bjergby er Mortens første 

ophold på en § 110 boform, og dette ophold har varet i snart 2 år. Morten modtager kontanthjælp og 

supplerer ellers sin økonomi gennem kriminalitet.  

 

Bo, 23 år 

Bo er vokset op med sin mor og stedfar. Moderen alkoholmisbrug bringer ham som 16-årig i 

plejefamilie, da han ikke har kontakt til sin far. Et år efter flytter han i forbindelse med uddannelse 

på kollegium. Han afprøver i tiden herefter forskellige uddannelser og supplerer sin SU og 

perioderne uden med indtægt fra arbejde i en telebutik. Fra 18 til 20 år har Bo et mindre 

stofmisbrug, stopper dog da han møder sin forhenværende kæreste som han får et barn med. Efter 

brud med kæresten, bor han i en 3 værelseslejlighed og er i gang med at tage en uddannelse. Kort 

før sidste eksamen får Bo en depression, hvilket resulterer i, at han dropper ud af sin uddannelse, 

mister sin SU og herved ikke kan betale sin husleje. Med hjælpe fra kommunen flytter Bo herefter 

på Bjergby, hvor han nu har boet på i 2 måneder.  
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André, 20 år 

André har periodevis boet på Bjergby i 1 ! år og har blandt andet boet i en campingvogn.  

Han er vokset op med begge sine forældre, en opvækst hvor han har været meget overladt til sig 

selv, idet familien er flyttet meget rundt. André har folkeskolens 7. klasse og påbegynder 

efterfølgende grundforløbet til gartner. Efter 7 måneder bliver han smidt ud af skolen. André stifter 

kendskab til stoffer og alkohol som 12-årig og siden er misbruget eskaleret. Han har flere gange 

været i misbrugsbehandling uden længerevarende succes. Han har dog de sidste to måneder holdt 

sig stoffri. André har de seneste 2 år modtaget kontanthjælp og ellers suppleret sin indtægt gennem 

salg af eurofriserende stoffer.   
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DEL 2 – En traditionel sociologisk tilgang 
 
 
4. De hjemløse – hvem er de?  

Mange mennesker i vores samfund har umiddelbart en stereotyp forestilling eller billede af, hvem 

de hjemløse er. Ofte er dette, et billede af en stærkt alkoholiseret ældre mand med langt hår og langt 

skæg, siddende på fortovskanten med en slidt sovepose og en hund omkring sig. En mand som selv 

har valgt eller selv er skyld i sin hjemløshed. Men ovenstående billede stemmer ikke helt overens 

med de hjemløse anno 2008. Med afsæt i rapporten ’Hjemløshed i Danmark 2007’ beskrives de 

hjemløse som en gruppe bestående af både mænd og kvinder, unge og gamle, etniske og ikke 

etniske danskere, misbrugere og ikke misbrugere etc. Nogle få har arbejde, mens en stor del (58 

pct.), modtager kontanthjælp eller social pension. Flertallet (69 pct.) af de hjemløse har et misbrug 

af enten stoffer, alkohol eller medicin og aldersmæssigt er hovedparten mellem 30-39 år (26 pct.) 

og 40-49 år (28 pct.) (Benjaminsen, og Christensen 2007:19), (Ankestyrelsen 2007:5).   

 

Ifølge professor i socialt arbejde Margaretha Järvinen skelnes der mellem tre hovedtyper af 

forklaringer på hjemløshed som et fænomen. For det første drejer det sig om, at de hjemløse ses 

som enten objekter/ofre eller subjekter/aktører. I de situationer hvor årsagen til hjemløsheden 

tillægges udefrakommende faktorer, som for eksempel at have mistet sit arbejde, betragtes den 

hjemløse som et offer og i de tilfælde, hvor hjemløsheden forklares ud fra individets egne 

handlinger, som for eksempel misbrug, betragtes den hjemløse som en medspillende aktør. 

Konsekvensen ved kun at se de hjemløse som aktører betyder, at hjemløsheden udelukkende 

betragtes som en konsekvens af individets frie valg og som et led i identitetsdannelsen. For det 

andet kan hjemløshed forklares ud fra begreberne normalitet og afvigelse. At være hjemløs betyder 

således, at individet afviger fra det normale, dette kan for eksempel være enten psykisk eller socialt. 

Den tredje og sidste type forklaring på at nogle mennesker rammes af hjemløshed, betoner det 

strukturelle og det individuelle. Ud fra det strukturelle synspunkt udvikles hjemløshed i forhold til 

den social-, bolig- eller arbejdsmarkedspolitiske udvikling, hvorimod det individuelle synspunkt 

begrunder hjemløsheden ud fra blandt andet personlige tilpasningsproblemer i samfundet (Järvinen 

1993:23-26), (Benjaminsen og Christensen 2007:22-23). 
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Det findes ikke nogen alment accepterede eller naturlige måder at definere begrebet hjemløs på, der 

hersker dog enighed om, at livet som hjemløs både fysisk, psykisk, socialt og helbredsmæssigt har 

alvorlige konsekvenser Järvinen pointerer dog, at alle definitioner på hjemløshed er udtryk for 

sociale konstruktioner (Järvinen 1993:11-18). At være hjemløs er ifølge Brandt ikke et psykiatrisk 

forhold, men et socialt og eksistentielt problem. Det er et udtryk for en samfundsmæssig 

udelukkelse og manglende vilje til at give nogle borgere det, de virkeligt behøver. Brandt definerer 

hjemløshed på følgende måde, 

”At være hjemløs er ikke blot at mangle en bolig, men også at være den svage i forhold til at skaffe 

sig en bolig, eller måske ligefrem at være ude af stand til at klare sig i en bolig. Eller at være uden 

vilje til og dermed uden ønske om at leve et liv med en fast bolig. Hjemløshed er for mig, når jeg ser 

det fra en social eller sociologisk synsvinkel, det samme som at være massivt udstødt af samfundet, 

både i forhold til de offentlige netværk, arbejdslivets netværk og i forhold til almindeligt familiært 

netværk… Hjemløshed er en del af det moderne samfunds fattigdom ”(Brandt 1999a:43,45). 

De hjemløse er derved kendetegnet ved, at de har for lidt af eller mangler det, der af flertallet 

betragtes som balsale livsfornødenheder. Hjemløshed er derfor et flertydigt fænomen, idet det ofte 

falder sammen med andre problemstillinger end blot det at mangle en bolig, for eksempel misbrug 

af alkohol og/eller stoffer, psykisk sygdom, kriminalitet, vold - trusler om vold, ringe tilknytning til 

arbejdsmarkedet, manglende socialt netværk, manglende sociale færdigheder samt/eller en 

flakkende tilværelse (Benjaminsen og Christensen 2007:19), (Brandt 1999a:12-13).  

 

4.1 De unge hjemløse  

At der findes unge hjemløse i et velfærdssamfund som det danske, kan for mange være vanskeligt at 

forstå. Hjemløshed er ikke en tilstand eller situation som forbindes med det at være ung. Men unge 

hjemløse findes og endda i et så stort omfang, at de udgør 24 pct. af det samlede antal hjemløse i 

Danmark (Benjaminsen og Christensen 2007:19). Hjemløshed blandt unge, kan ifølge lektor på 

Roskilde Universitetscenter, Catharina Juul Kristensen, forekomme på baggrund af en række 

mulige belastningsfaktorer i den unges liv. Disse faktorer kan beskrives som følgende: 1) skiftende 

forældre, 2) mange flytninger og herved mange skoleskift, 3) faglige og sociale problemer i skolen, 

4) vedvarende økonomiske problemer, 5) dårlige boligforhold, 6) arbejdsløse forældre, 7) forældres 

alkohol og eller stofmisbrug, 8) tidligt voksent ansvar, 9) manglende opmærksomhed og omsorg, 

10), fysisk, psykisk og seksuelle overgreb, samt 11) anbringelse uden for hjemmet. I denne 

sammenhæng er det væsentligt at pointere, at disse belastningsfaktorer varierer fra ung til ung, idet 
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nogle unge oplever adskillige af disse belastninger igennem opvæksten, mens andre ikke udsættes 

for nogle af de ovenstående belastninger (Kristensen 1994:58), (Egelund m.fl. 2008:30). 

 

Med afsæt i rapport ’Ung og hjemløs’ fra Videns og Formidlings Center for Socialt Udsatte 

forekommer det, at 58 procent af de registrerede unge hjemløse, opholder sig for første gang på en § 

110 boform. En tredjedel af de unge har inden indskrivningen opholdt sig i egen bolig, en anden 

tredjedel hos venner og familie, mens den sidste tredjedel har opholdt sig på gaden, på en anden 

boform eller andet. Et gennemgående karakteristika for de unge er, at ca. to tredjedel af dem ikke 

har afsluttet et uddannelsesforløb ud over folkeskolens 9 eller 10 klasses afgangseksamen. 

Ligeledes er deres berøring med arbejdsmarkedet begrænset, idet en stor del af de unge, i deres 

seneste ansættelsesforhold ikke har været ansat over et halvt år. Kun en meget lille del af de unge 

har lønindkomst som væsentlig indtægtskilde, mens størstedelen, omkring to tredjedele, har 

kontanthjælp som deres vigtigste indtægtskilde36 (Elbæk og Jensen 2006). De unge betegnes, i kraft 

af deres position, som ’restgruppen’37. Restgruppen udgør den del af befolkningen, hvis formelle 

kompetencer38 højest giver mulighed for ufaglært arbejde. Arbejdsmarkedet bærer i dag præg af, at 

selv det mest ’belastende’ og lavtlønnede arbejde kræver mere viden og færdigheder end 

grundskoleuddannelse (Hansen 2003:148-149), (W inther-Jensen 2004: 145-146).  

 

I tillæg til at de unge hjemløse har identiske ydre problemer, idet de mangler en bolig, så 

kendetegnes de ligeledes ved, at en stor del af dem også har fælles, ikke synlige, problemer. De har, 

på baggrund af en aldrig indlært færdighed, svært ved at blive optaget i det almindelige 

samfundsliv. Brandt fastslår, at de manglende færdigheder ikke skyldes manglende intelligens eller 

synlige handicaps. Det drejer sig i stedet om manglende færdigheder i at tackle og efterleve den 

form for sociale betingelser, som store dele af samfundet ellers opfatter som ukomplicerede og 

                                                
36 Rapporten omhandler unge hjemløse i alderen 18-25 år og tallene kan derfor ikke direkte afspejle specialets 
informanter men anvendes som overbliksgivende i forhold til de unges hjemløshed.  
37 Begrebet har gennem tiden ændret sig fra i 1970érne at omhandle den del af en årgang, der efter grundskolen ikke 
fortsatte i en ungdomsuddannelse, til i dag at omfatte den del af en årgang, der ikke opnår en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. De personer, som har afsluttet gymnasiet, men som efterfølgende har forladt 
uddannelsessystemet, samt evighedsstuderende på universiteterne, er i dag omfattet af restgruppebegrebet. Derudover er 
restgruppen ligeledes kendetegnet ved, at de generelt scorer lavere gennemsnit end øvrige unge på faktorerne 
familiebaggrund, forældres socioøkonomiske status og kulturdeltagelse, selvtillid med mere (Sekretariatet for 
ministerudvalgt 2005), (Hansen 2003:148-149). 
38 Den formelle læring kan betragtes som den læring, man erhverver sig gennem hele det medborgerlige formelle 
uddannelsessystem, den informelle læring er den personlige læring vi tilegner os selv i dagligdagen, mens den non-
formelle læring kan ses som den beskæftigelsesrelaterede erfaring, man skaber sig som ufaglært arbejder eller gennem 
de sociale ikke-kompetencegivende uddannelser (W inther-Jensen 2004:145ff). 
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hverdagsbetingede (Brandt 1999a:43ff), (Zeuner 1997:174). Det er de færreste unge der med 

overlæg og egen vilje vælger at blive hjemløse, men det er vi som samfund tilbøjelige til at tro, 

hvilket hænger sammen med tendensen til kun at fokusere på synlige problemer og afvigende 

adfærd hos de unge. Men problemet opstår, idet hjemløsheden stikker dybere end det at mangle en 

bolig.  

 

Da unge hjemløse på § 110 boformerne opleves som et stigende problem, vil specialet i de 

efterfølgende afsnit se på hjemløsheden ud fra et historisk perspektiv og med inddragelse af 

sociologiske teorier, vil hhv. samfundsudviklingens udfordringer og potentialer belyses i forhold til 

dennes betydning for de unge og deres hjemløshed.  
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5. Samfundets betydning for de udsatte og hjemløse 

De har altid været der, de socialt udstødte. Løsgængere, vagabonder, husvilde, proletarer, tosser, 

unødig og værdigt trængende. Mennesker, som på den ene eller anden måde adskiller sig fra det 

omkringværende samfund. I søgen efter forklaring på, hvorfor der findes unge hjemløse på § 110 

boformer i Danmark, findes det derfor interessant at kaste et blik på de hjemløses historie gennem 

årene og heraf belyse hvilken betydning samfundets udviklingstendenser kan have haft på de 

hjemløse. Hjemløses historier er ofte tæt forbundne og identiske med andre socialt udsattes historie 

og er derfor at finde gennem et historisk tilbageblik på historiens store institutioner. Ud fra et 

historisk perspektiv blev samfundets udsatte, herunder også samfundets hjemløse, ofte betragtet og 

behandlet som en homogen gruppe. I takt med samfundsudviklingen og det dertilhørende 

menneskesyn har der været og forekommer der dog stadigt flere forskellige billeder af samfundets 

svageste og udstødte grupper. Under Reformationens overtroiske forestillingsverden blev der lagt 

en hård linje over for fattige og andre personer, der ikke gjorde nogen særlig samfundsnytte. For at 

begrænse gadetiggeri skelnede man mellem værdigt og uværdigt trængende, hvor de værdigt 

trængende blev sørget for af menigheden, mens de uværdigt trængende, så vidt muligt, blev 

indfanget og tvunget ud i ’trældom og arbejde’ (Bømler 2000:40-41). Mange af landets nuværende 

§ 110 boformer har tidligere fungeret som arbejdsanstalter, hvor alle former for afvigere blev 

spærret inde og tvunget til produktionsarbejde39. Formålet med indespærringerne var at befri 

befolkningen fra gener, mens man i tillæg erhvervede sig billig arbejdskraft til landets produktion. 

Senere blev anstalter og afskærmning, i form af dårekister, midlet til at gemme samfundets udsatte 

af vejen, hvilket blev praktiseret helt frem til 1835 (Bømler 2000:43). Industrialisering skabte 

yderlige behov for at sortere i de udstødtes arbejdskraft, da produktionen havde brug for de mest 

arbejdsdygtige. Samtidig skabte højkonjunkturen og oplysningstiden bred behov for viden, debat og 

oplysning. De ’gale’ på anstalterne skulle nu behandles efter videnskabelige principper, hvor man 

skelnede mellem indre og ydre årsager til galskaben40. Som resultat deraf startede en ny epoke, hvor 

fokus på bekæmpelse af de ydre årsager udfoldede sig gennem straf og disciplinær opdragelse. På 

fattiggårdene blev denne disciplin ligeledes udført og fungerede formentlig som skræk og advarsel 

og ikke mindst som motivation til, at de ældste og svageste opretholdte arbejdet. Industrisamfundets 

gennembrud skabte store behov for sociale ydelser, og med dette fulgte nye regler uden tab af 

                                                
39 Denne samfundstendens blev af filosof og idéhistoriker M ichael Foucault senere betegnet som ’Den store 
indespærring’, hvor samfundets svageste blev straffet i form af indespærring. Ifølge Foucault skaber de institutionelle 
styresystemer og det panoptikonske magtforhold subjektet og fratager dem deres frihed (Foucault 1977:13-20).  
40 De indre årsager kunne være hjerneskader eller andre medfødte psykiske lidelser, mens de ydre årsager blev forklaret 
ud fra simpel dovenskab (Bech-Jørgensen 2000:52-54). 
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rettigheder for den enkelte. Karl Kristian Steinckes41 Socialreformen af 1933 var en systematisering 

af de daværende love. Her blev almisseprincippet erstattet med et retsprincip, som var det første 

grundlag for de svages rettigheder. Kommunerne fik ansvaret for at retsprincippet blev praktiseret 

lige overalt i landet og med gradvis oprettelse af flere og flere særlove for særlige grupper42, opstod 

der øget behov for ekspertviden, hvilket blev kernen til socialsektorens senere specialiseringer 

(Bømler 2000:52ff), (Leksikon i det 21. århundrede 2001).  

 

Åndssvageforsorgsloven fra 1959 tog afstand fra tredivernes lov om at gemme de åndssvage væk, 

men lagde i stedet fokus på, at de skulle få ’en tilværelse så nær det normale som muligt’(Bømler 

2000:65-66). Med kritik af særforsorgens institutioner blev der, blandt andet via 

forældreorganisationer, lagt op til en kontinuerlig kamp om sikring af de svagestes retssikkerhed, 

hvor diskussionen om normaliseringstankegangen fik stor betydning for den efterfølgende sociale 

indsats over for blandt andet samfundets hjemløse. Den øgede arbejdsløshed og den første 

revalideringslov blev i 1960 grundlæggende for den senere aktive socialindsats. Bistandsloven fra 

1976 blev fundament for modernitetens socialpolitiks epoke om social forsørgelse og kollektiv 

indsats i forhold til omsorg og pleje. Den største og mest mærkbare forandring i lovændringen fra 

Bistandslov til den nuværende Lov om social service, herefter betegnet SEL, findes i lovgivningens 

formål og målsætning, hvor Bistandslovens kollektive forsørgelsesdiskurs erstattes med mere 

nutidige og samfundsaktuelle principper idet brugerinddragelse og særlig fokus på individualisme 

og autonomi anses som hovedprincipper i den nye socialpolitiske diskurs43 (Bømler 2000:65-66), 

(Ankestyrelsen 2007:43). Forandringerne i den sociale indsats over for samfundets svageste, kan ses 

som et resultat af globaliseringen og den stigende individualisering44 der har medført ændringer i 

den samfundsmæssige struktur45 og har haft stor indflydelse på individets funktion og sikkerhed i 

                                                
41 Karl Kristian Steinckes var Socialminister fra 1929-1935 og var ansvarlig for gennemførelsen af den danske 
socialreform i 1933 (Leksikon i det 21.århundrede 2001). 
42 Disse særlove tog udgangspunkt i samfundsanerkendte problemer, såsom medfødte handicaps mm (Bech-Jørgensen 
2000: 61). 
43 Udviklingen i de to socialpolitiske diskurser, afspejles blandt andet i de to formålsparagraffer. Bistandslovens § 1, 
hvor det offentlige er forpligtet til at yde bistand til enhver der har brug for rådgivning, økonomiske eller praktisk hjælp, 
støtte til udvikling eller genoprettelse af erhvervsevnen (Socialministeriet 1998) samt i Lov om Social Service § 1, der 
tilbyder serviceydelser, der kan have forebyggende sigte, med formål at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig 
selv. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie (Socialministeriet 2007). 
44 Individualiseringsprocessen har i takt med samfundsudviklingen ændret sig fra løsrivelse af de traditionelle 
fællesskaber og familieformer. 
45 Globaliseringsprocessen, som vi i dag er vidne til, skal ses som en konsekvens af de grundlæggende 
forandringsprocesser verden gennem de seneste 20 til 30 år har gennemgået. Dette tydeliggøres blandt andet i en 
verden, der er blevet tættere forbundet på grund af 1) En økonomi, som arbejder på tværs af landegrænser, 2) en ny 
informationsteknologi, der hurtigt kan bringe oplysninger ud i verden samt 3) en ændring i menneskers bevidsthed om 
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samfundet. Samfundsudviklingens udfordringer og potentialer for de unge hjemløse, kan med fordel 

belyses teoretisk med udgangspunkt i såvel Baumans som Durkheims optik. 

 

5.1 Samfundsudviklingens udfordringer for de unge hjemløse 

Ifølge Baumann har udviklingen bevæget sig fra et industrialiseret producentsamfund til et 

forbrugersamfund, hvor overgangen fra det moderne til det postmoderne samfund er med til at 

stratificere befolkningen. De tidligere herberger, der som oftest husede gadetiggere, løsgængere og 

andre fattige, fungerede som såkaldte arbejdsanstalter, da man udover at befri den øvrige befolkning 

for gener, i tillæg fik den nødvendige billige arbejdskraft til landets succesfulde produktion. Disse 

arbejdsanstalter fungerede som store panoptikoninstitutioner, hvor arbejdsetikken spillede en 

afgørende rolle for skabelsen af den moderne organisering. Arbejdskraften46 blev af arbejdsetikken 

fremstillet som de hjemløses moralske pligt og kald og de hjemløse blev opfordret til, at hengive sig 

denne arbejdsmoral for derefter frivilligt at opgive al modstand imod regler. Livet var viet til 

arbejdet, og dette betød et liv uden valgets tilgængelighed med forbud imod ethvert valg (Bauman 

2002a:35-36). Producentsamfundet fratog dermed de hjemløses autonomi til ære for fællesskabets 

arbejdsetik og eliminerede deres valgmuligheder i form af underkastelse af de panoptikonske 

institutionsregler på arbejdsanstalterne. Arbejdet blev i denne tid, betragtet som en afgørende faktor 

for de hjemløses socialisering i samfundet.  

”I modernitetens industrielle fase var det en kendsgerning hævet over enhver tvivl, nemlig at alle 

først og fremmest skulle være producenter, før de kunne være noget som helst andet” (Bauman 

2002a:45-46). 

Hvor de hjemløse tidligere via ophold på de daværende arbejdsanstalter hengav sig til 

arbejdsmoralen og ad den vej bane vejen mod samfundssocialisering, bliver der nu med det det 

postmoderne forbrugersamfund og opbrud med modernitetens socialisering, gennem 

industrivirksomhedernes panoptikon, stillet store og ikke mindst udfordrende krav til de hjemløses 

autonomi og ansvar. Denne udvikling og ændring i krav kommer ligeledes til udtryk i overgang fra 

industrisamfundets arbejdsanstalter til nutidens § 110 boformer, hvor kravene til de hjemløses 

autonomi og medbestemmelse har fulgt tiden. Med afsæt i Baumans optik kan udviklingen dermed 

                                                
verden som en helhed. Den samfundsmæssige udviklingstendens har skabt et fald i industrielle arbejdspladser,og 
tvunget Danmark til at satse på nye veje i form af udvikling og anvendelse af viden. Denne samfundstendens sætter 
store krav til individet, idet arbejdskraften er blevet erstattet med en skærpelse af kvalifikationer, hvor særligt den 
økonomiske globalisering stiller krav til individets mobilitet og viden (W inther-Jensen 2004:98).  
46 Arbejdskraften er uundværlig for den moderne industrielle produktion (Baumann 2002a:45-46). 
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betragtes som en udfordring for landets hjemløse, idet der med samfundsudviklingen stilles krav til 

de unge hjemløse, som kan være vanskelige for dem at honorer. 

 

Samfundsudviklingen og den økonomiske globalisering47 skaber store forandringer i samfundet48. 

Producentsamfundets fælles moralske ånd og den sikkerhed der før var bundet dertil, erstattes i 

stedet af individualiseringen og den dertilhørende frihed. Denne frihed skaber ligeledes usikkerhed 

hos den hjemløse, der savner det manglende fællesskab og samfundets retningslinjer. At være 

arbejdsløs betragtes som en afvigelse fra normen og opfattes som noget abnormt eller unormalt, 

hvor den arbejdsløse kan få oplevelse af at blive betragtet og anset som værende overflødig49. Dette 

kom ligeledes til udtryk hos de unge hjemløse ”Jeg savner, at man har en dagligdag, og det […] 

synes jeg ikke, at jeg har [...] Jamen… det man normalt gør. Altså, står op. Går på arbejde. Man 

har den der faste rutine, som alle folk har” (Henrik, appendiks 7:96).   

 

Hvor man førhen betragtede arbejdet som en værdi i sig selv, begyndte man med den ødelæggende 

fabrikskultur, mere og mere at se på arbejdet som et middel til at opnå mere - et middel til at, 

anskaffe sig mere rigdom og skabe mere uafhængighed. Det største udfordring ved udviklingens 

muligheder er netop, at denne skaber større krav til arbejdet og efterlader derfor de unge hjemløse, 

der ikke besidder kravene til at efterleve arbejdsmarkedets eftertragtede kompetencer i en 

overflødig position50. Førhen var det ’kun’ samfundets ikke-arbejdsdygtige, såsom sindssyge og 

handicappede, der blev betragtet som overflødige, men i postmoderniteten får samfundets 

overflødige, eller samfundets affald51, som Bauman betegner det, nu en anden karakter (Bauman 

2004:33ff.). Et gennemgående træk ved specialets informanter er netop manglen på uddannelse og 

mangel på kvalificeret arbejdsevne, der oftest er begrundet i psykisk ustabilitet, misbrug, 

kriminalitet etc. De unge betragtes herefter af det resterende samfund, som forspildte liv, idet de, 

                                                
47 Globaliseringen og den teknologiske udvikling har åbnet op for handel og kommunikation på tværs af landene, hvor 
såvel de globale problemer får konsekvenser lokalt, og omvendt (W inther-Jensen 2004:103-109). 
48 Bauman kalder denne postmoderne samfundshelhed for et Habitat. Dette habitat er mere åben og pluralistisk end 
tidligere, og skaber flere muligheder og giver individerne mere valgfrihed og autonomi (Andersen og Kaspersen 
2006:453).  
49 Ifølge Bauman deler overflødighed semantisk rum med ’udstødte’, ’udskud’ og ’spild’ (Bauman 2005:20). 
50 Det tidligere nævnte restgruppe-begrebet er en meget dækkende betegnelse for de unge som indgår i specialet, idet en 
overvejende del af vores informanter ikke har taget en erhvervsmæssig uddannelse. 
51 Det menneskelige affald betragtes som et produkt af de øgede krav om kvalifikationer og mobilitet og udgør de 
mennesker, som ikke passer ind eller er blevet ubrugelige på arbejdsmarkedet. De mennesker der ikke passer ind i 
samfundets moderne krav til arbejdskraft, betragtes som forspildte liv (Bauman 2004:33ff). 



 46 

grundet manglende uddannelse og arbejdsevne, ikke bidrager til forøgelse af landets økonomiske 

vækst og fremdrift.  

 

Det postmoderne samfunds primære mål determineres af nødvendigheden i at forme sine 

’medlemmer’ til at spille forbrugerens rolle. Producent- og forbruger samfundet er afhængig af 

hinanden, idet det ene ikke kan eksistere uden den anden. Den store forskel på de to samfund findes 

i, hvorledes ’medlemmerne’ bliver skolet til at opfylde de krav, der gør sig gældende i det 

pågældende samfund (Bauman 2002a:42,62), (Bauman 1999:80).   

”I ’den nye udgave af moderniteten’, ’forbrugernes modernitet’ er det en barsk og fastslået 

kendsgerning, at man først og fremmest må være forbruger, før man kan tænke på at blive noget 

som helst andet” (Bauman 2002a:45-46). 

Vores samfund har altså bevæget sig fra et producentsamfund til et forbrugersamfund i måden 

hvorpå samfundet former sine medlemmer ud fra deres evne til at forbruge. Forbrugerne er 

samfundets rige, der via deres økonomiske sikkerhed har midlerne til at vælge og forbruge, idet det 

for det meste er penge, der står mellem individets ønsker og muligheder for opfyldelse. Det at have 

del i forbrugsafhængigheden i den universelle afhængighed af shopping, betragtes som selve 

forudsætningen for at have en individuel frihed. Friheden til at vælge skabes, idet individet har 

frihed til at vælge sin identitet imellem forskellige masseproducerede forbrugsvarer og derigennem 

håndplukke og udskifte sin identitet alt efter lyst og behov (Bauman 2006:111), (Bauman 

2004:269). Med ønsket efter at kunne forbruge følger en masse valgmuligheder, som sætter det 

enkelte individ på prøvelse. I forbrugersamfundet er individet dømt til et liv fuld af valgmuligheder. 

På grund af disse mange valgmuligheder skabes der en større polarisering i samfundet, da ikke alle 

har midlerne til at vælge og hermed forbruge. Dem der ikke besidder de økonomisk midler, 

herunder de unge hjemløse, begrænses derfor i deres valgmuligheder. De har ikke på samme måde 

adgang til at forbruge og et grundlæggende træk ved deres økonomiske tilstand er, at de 

karakteriseres som defekte forbrugere og denne utilstrækkelighed som forbruger kan føre til social 

ydmygelse. Udviklingen af den økonomiske globalisering medfører derfor få vindere og mange 

tabere (Bauman 2002a: 42, 62-65), (Andersen og Kaspersen 2005:456). Med afsæt i vores 

empiriske data tegner der sig et billede af, at de unge grundet dårlig økonomisk situation i højere 

grad kan blive udelukket fra samfundets forbrugsfest. Ud af de 14 unge som vi har interviewet er 

der én, der ikke har modtaget offentlig økonomisk støtte, mens de resterende 13 alle har haft 

kontanthjælp som deres eneste økonomiske indtægtskilde. Med den må de prioritere og ikke mindst 
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til- og fravælge fordelingen af deres forbrug. Som forbrugersamfundet ligger op til, skaber 

producenterne hele tiden nye varer, som individet må tage del i for at være en del af samfundet. 

Forbrugeræstetikken er blevet den betydningsfulde kilde til at indgå i det postmodernes sociale 

rammer og orden. Forbrugssamfundets til- og fravalg og de unges lave økonomiske sikkerhed kan 

blandt andet medføre, at de unge søger kriminaliteten for at få mulighed for at tage del i den 

postmoderne forbrugerfest ”det [hverdagen], kan jo ikke hænge sammen, som ung udeboende, det 

kan jo ikke lade sig gøre og skulle leve for det, samtidig med at man skal betale for ophold her, for 

det er ikke billigt at bo på Bjergtoppen. Så ligesom så mange andre, så sælger jeg også nogle 

euforiserende ting (Axel, appendiks 2:28). 

 

I og med at livet er blevet et individuelt projekt, affødes opfattelsen om, at individets modgang først 

og fremmest er et resultat af egen dovenskab. Det postmoderne samfunds krav til øgede 

kvalifikationer og omstillingsevne adskiller de handlekraftige og ressourcestærke såkaldte ’de facto’ 

individer, der profiterer af den nye sociale orden, fra de handlingslammede og ressourcesvage ’de 

jure’ individer (Bauman 2002b:61-62), (Bauman 2002b:28). Den samfundsmæssige udvikling 

medfører et brud med fællesskabet52 og hermed den sociale sikkerhed som fællesskabet giver.  

”‘Fællesskab’, står kort sagt for en verden af den type, der beklagelig ikke er tilgængelig for os, 

men som vi brændende ønsker at leve i og håber at generobre” (Bauman 2002b:9). 

’De facto’ individerne tager afstand fra fællesskabet da de, i modsætning til i det moderne, nu i det 

postmoderne paradoksalt oplever begæret efter ’hæder, ære og værdighed’ som en benægtelse af 

fællesskabet53. Men trods denne afstandstagen oplever ’de facto’ individerne samtidig, at et liv uden 

for fællesskabet er risikabelt, ofte utilfredsstillende og skræmmende, hvilket får dem til at søge 

fællesskabstryghed i form af ’æstetiske fællesskaber’. De æstetiske fællesskaber, er kendetegnet 

som flygtige, uforpligtende og kortvarige. De er uafhængige af individets subjektive indvirkning og 

bliver blandt andet også betegnet som garderobefællesskaber (Bauman 2002b:62). Savnet efter den 

’tabte’ fællesskabstryghed findes her i de flygtige fællesskaber, som støtter op omkring denne 

gruppes behov for autonomi, idet de befries for den afskrækkende ’klæbrighed’, der præger det 

almindelige fællesskab (Bauman 2002b:62). Idet ’de jure’ individerne ikke har muligheden eller 

                                                
52 Ferdinand Tönnies formulering af moderniteten som overgang fra Gemeinschaft til Gesellschaft. Denne 
samfundsbevægelse refererer til en fælles forståelse i det gamle ’fællesskab’, i betydningen Gemeinschaft til det 
fremvoksende individualiserede og konkurrerende samfund, i betydningen Gesellschaft (Bauman 2002b:15-25), 
(Bauman 1999:20).  
53 I moderniteten opnåede arbejderen ’hæder, ære og værdighed’ blandt andet gennem et fællesskab, der opstod 
arbejderne imellem via fælles moralsk ansvarlighed og arbejdsetikken i arbejdet mod et fælles mål (Bauman 2002b:33-
36).  
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ressourcerne til at udnytte de mange nye muligheder som samfundet bringer, kan bestræbelsen efter 

autonomi virke magtesløst og afskrækkende. Det fællesskab, ’de jure’ individerne søger, findes 

derimod i etiske fællesskaber, som i modsætningen til de æstetiske er karakteriseret ved at være 

langsigtede og forpligtende, og som giver dem den sikkerhed og tryghed, de har brug for. Disse 

fællesskaber er af den ’den broderlig delende’ art og henviser til det tidligere samfunds fællesskab 

(Bauman 2002b:72), (Bauman 2002b:71-75), (Bauman 2006:255-258).  

  

I interviewene fremstod der forskellige opfattelser af, hvordan fællesskaberne imellem de unge 

hjemløse blev betragtet. Nogle af de unge gav udtryk for, at venskaberne på boformerne ikke var 

rigtige venskaber, men blot overfladiske såkaldte æstetiske venskaber, og at der derfor ikke som 

sådan opstod noget fællesskab beboerne imellem. ”jeg vil ikke sige jeg kan få venner, rigtige venner 

her, selvfølgelige er folk da gode nok her altså, de er sgu lige så gode som alle andre mennesker 

men[...] jeg synes bare ikke rigtig jeg gider med folk, der har taget stoffer[...]rigtige venner vil jeg 

aldrig få her, så facade venner, kalder man ikke det[...]så det er bare for at have nogen og snakke 

med” (Mikkel appendiks 10:144). Andre igen gav udtryk for, at netop oplevelsen og erfaringen med 

hjemløshed skabte dybe og tætte fællesskaber, der mere bar præg af de etiske fællesskaber ”Det er 

jo nok lidt noget for sig selv, det fællesskab herinde. Fordi, man bliver nok lidt tættere knyttet, idet 

man alle sammen står i hjemløshed, ikk .́ Og vi tager alle sammen os lidt godt af hinanden og vi 

snakker pænt til hinanden, og sådan. Fordi, jeg ved sgu godt, at du står i en træls situation og han 

ved sgu godt, at jeg står i en træls situation og så kommer det lige så stille flydende altså… så 

snakker vi bare sammen. Altså vi… så lige pludselig så snakker man bare godt sammen, altså uden, 

at tænke over det” (Robert, appendiks 1:11).  At de unge placeres på boformen sammen gør, at de 

har mulighed for at skabe de etiske fællesskaber, som de ifølge Bauman har brug for. Ydermere 

spiller det en stor rolle, at fællesskabet på boformerne og de unges relationer til hinanden ikke som 

sådan er selvvalgte. Relationerne og fællesskaberne mellem de unge, kan betegnes som tvungne 

fællesskaber, der tager udgangspunkt i et fælles problem, heri deres hjemløshed. Dan udtrykker i 

citatet nedenfor, det positive ved de såkaldte ”tvungne” fællesskaber ”[…], jeg føler mig jo i det 

fællesskab der er på gaden blandt hjemløse. Og det er både dem der bor på gaden og så dem der er 

rundt omkring på forsorgshjem. Altså, der kan man altid, lige meget hvad for en by du er i, hvis du 

er hjemløs, så kan du altid gå hen til dem som folk normalt ikke har lyst til at gå hen til - dem der 

sidder på bænken. Og så kan du sige ’dav, jeg kommer fra Huset’ for eksempel ikke, og så ved alle 

folk, ’bingo, jamen der er en af os, velkommen til, skal du have en pilsner?’, ’skal du ’sprut’?’, og 
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så bliver der bare snakket” (Dan, appendiks 8:104). Dog kan netop det faktum, at mange af de unge 

har oplevet svigt og ustabilitet igennem barndommen hindre dem i at turde stole på nogen og give 

sig hen. Heri kan disse tvungne fællesskaber snarere tage form af et æstetisk fællesskab end at de 

får et etisk præg (Bauman 2002b:74,91). Idet de unge ikke selv har valgt hvem de vil bo sammen 

med, er de frataget det frie valg grundet ophold på boformen og kan derfor også betragte deres 

fællesskaber eller relationer til de andre unge, som et såkaldt uafhængigt fællesskab. 

Uafhængigheden kan opleves, idet de unge på samme måde oplever forpligtelser overfor hinanden. 

Deres venskaber er overvejende grundet i deres ophold på boformen, og i det øjeblik de forlader 

boformen, forsvinder kontakten til de andre beboere. ” Det er jo ikke nogen jeg vil opsøge, når jeg 

flytter herfra … så gider jeg ikke rende rundt med alle dem, der er herfra” (Mikkel, appendiks 

10:144). ”Men det er ikk  ́ den slags, altså hvis man samles om at ryge noget hash, så er det jo 

alligevel sådan tit og ofte en, sådan noget overfladisk noget, ikke også. Altså dybere venskaber, dem 

er der ikke mange af der har. Ikke noget særligt. Eller også laver man noget kriminelt sammen eller 

har gang i noget … og det er jo heller ikke, altså din definition på venskab vel?” (pædagogisk 

medarbejder på boformen Bjergby, appendiks 15:209).  

 

5.2 Samfundsudviklingens potentialer for de unge hjemløse 

Samfundets forandringsprocesser kan som ovenstående enten betragtes med udgangspunkt i dets 

konsekvenser eller det kan som i det efterfølgende afsnit, belyses med udgangspunkt i 

udviklingspotentialerne for de unge hjemløse. Mens Bauman betragtede det moderne samfunds 

udvikling ud fra en bekymring for samfundets svageste, nærer Durkheim snarere en ambivalens. 

Denne ambivalens tager afsæt i en række tendenser, i denne sammenhæng en form for 

individualisme der, drevet af egennytte og uden ansvar for det omgivende samfund, underminerer 

samfundets sammenhængskraft. Samfundet har ændret karakter, hvor beskæftigelse og viden, ud fra 

Durkheims optik, anskues som den sociale arbejdsdeling. Arbejdsdelingen ses som muligheden for 

en positiv og funktionel differentiering, der rummer et udviklingspotentiale for såvel samfundet 

som individerne. Durkheims samfundssystem betoner værdien af sammenhold og solidaritet mellem 

mennesker, men også traditionen, der betoner individets værdighed og individualisme. 

Almindeligvis er solidaritet og individualisme modstridende betragtninger. Durkheims holdning 

afviger dog fra denne gængse opfattelse om, at den enes styrke svækker den anden. Han mener 

ikke, at der nødvendigvis er modsætning mellem individualisme og sammenhold, idet samfundets 

voksende arbejdsdeling forener sammenholdet og individualiteten. Ud fra Durkheims optik er 
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solidaritet og moral hinanden forudsætninger, fordi den solidariske væren i samfundet er en moralsk 

forpligtigelse som medborger ”Samfundet er en moralsk virkelighed, således at sociale funktioner 

uden videre er moralske funktioner” (Østerberg 2002:48). Durkheim forklarer den voksende sociale 

arbejdsdeling netop som medvirkende til at gøre samfundets individer solidariske med hinanden, 

hvor arbejdsdelingen er betingelsen for individualitetens udvikling. Hvis den sociale arbejdsdeling 

har en social funktion blandt mennesker, består den i at frembringe helhed blandt individer, hvilket 

sker gennem en harmoni af modsætninger. Denne helhed som Durkheim omtaler kommer til udtryk 

som den kollektive bevidsthed - helheden af de opfattelser og følelser, som er fælles for 

medlemmerne af det samme samfund. Individualismen opfattes her som en påstand om, at verden 

og samfundet lader sig forstå ud fra individerne og et individ lader sig forstå ud fra sig selv54 

(Durkheim 2002a:99ff), (Durkheim 2002b:31ff). Den kollektive bevidsthed skaber mekanisk 

solidaritet55, som er en modsætning til den organiske solidaritet56 – den sociale arbejdsdeling. Den 

sociale arbejdsdeling tiltager først, når den kollektive bevidsthed aftager i styrke. Heraf kan for 

eksempel fattigdom udgøre en del af samfundet, uden at samfundsstrukturen forandres, fordi den 

kollektive bevidsthed er så stærk (Østerberg 2002: 68-69). Durkheim betragter den voksende 

sociale arbejdsdeling som medvirkende til, at samfundets medlemmer bliver mere forskellige fra 

hinanden og herved får mulighed for at udvikle hver sit potentiale. Samfundsudviklingen kan 

derfor, med udgangspunkt i Durkheim, ses som et potentiale for de unge hjemløse, idet deres 

mangel på evne til at honorere samfundets krav om omstilling og mobilitet, ikke udstøder dem fra 

samfundet, men snarer ses som en vigtig brik og som en del af en helhed, der tilsammen udgør 

samfundet.  

Den sociale arbejdsdeling skaber en afhængighed som oftest tager afsæt i den materielle 

afhængighed. Grundet specialiseringen skabes afhængighed i sammenligning med molekyler i 

uorganiske legemer, idet de kun fungerer når de står sammen. Solidaritetsopfattelsen har dermed 

bevæget sig fra en mekanisk solidaritet med udgangspunkt i det før-moderne og segmentære 

samfund med lav differentiering, lighed og stabil kontakt mellem individerne, karakteriseret ved 

afhængighed mellem mellemmenneskelige relationer, til den organiske solidaritet, der kendetegner 

det moderne og heterogene samfund, med høj differentiering. Den organiske solidaritet udgør et 

kollektivt, overindividuelt begreb, som er påvirket af individualismens ansvarlighed, der fører til 

                                                
54Psykologien er individualistisk i sit udgangspunkt. Sociologien er derimod kollektiv. Sociale relationer er for 
Durkheim kollektive forestillinger, derfor er det i det kollektive, at sociologien må tage udgangspunkt for derpå at forstå 
individuelle forestillinger ud fra kollektive forestillinger (Durkheim 2002a:99-100),(Durkheim 2002b:31,34-35). 
55 Den mekaniske solidaritet kendetegner det primitive samfund (M øller 2008:69).  
56 De avancerede samfund kendetegnes ved organisk solidaritet (M øller 2008:69).  
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socialt ansvar over for det resterende samfund. Paradokset består i, at nok bliver vi mere autonome 

og individualiserede, men med dette følger også, en større afhængighed af samfundet. Grundet den 

organiske solidaritet, bliver de hjemløse ikke betragtet som en homogen gruppe, men som individer 

med individuelle behov. De hjemløse er dermed med til at skabe behovet for specialisering, hvor de 

forskellige specialiseringer eller funktioner tilsammen udgør helheden, altså samfundet. På denne 

måde, kan man lidt firkantet, betragte de hjemløses ’specialiseringsetikette’, som en vigtig del for 

den sociale arbejdsdeling og den organiske solidaritet. Arbejdsdelingen er netop med til at gøre 

individer solidariske med hinanden og betragtes som en betingelse for individualitetens udvikling. 

Individualismen kan gennem ansvarlighed stimulere til socialt ansvar og derigennem styrke 

samfundets sociale sammenhængskraft. I et organisk samfund sammenligner Durkheim 

fællesskabet individer imellem med forskellige organer der tilsammen udgør en organisme. Jo mere 

specialiserede hvert organ er, desto mere afhængige er de andre organer. Den sociale arbejdsdeling 

og den organiske solidaritet skaber derved et samfund med individer, der via medansvar og 

afhængighed udviser solidaritet for samfundets svageste. De er altså ikke uafhængige men derimod 

solidariske (Østerberg 2002:52), (Mortensen 2004:49).  

 

5.3 Delkonklusion 

Samfundsanalyse kan være brugbar i forhold til at belyse, hvorvidt samfundsudviklingen har virket 

fremmende eller hæmmende for de unges vej til og fra hjemløsheden. Bauman sætter fokus på, 

hvordan samfundsudviklingen stratificerer befolkningen. Særligt specialets informantgruppe, der 

ikke besidder evnerne til at honorere de øgede krav om mobilitet og valg, bliver konfronteret med 

usikkerheden og søgen efter det gamle fællesskab. Vi mener, at de fællesskaber de unge hjemløse 

oplever, når de opholder sig på boformerne, kan betragtes som et håb om at opnå modernitetens 

gamle fællesskabsstyrke, som de, som samfundets svageste ’de jure’ individer, længes efter og har 

brug for. Dog mener vi ikke at de nye fællesskaber skal betragtes, som en kur mod de hændelser der 

ligger til grund for ’de jure’ individernes skæbner, men snarere som symptomerne og årsagerne til 

den sociale uorden, der kendetegner den flydende modernitet. For gruppen af hjemløse, der i det 

moderne industrisamfund søgte ophold på arbejdsanstalter og hengav sig til de panoptikonske 

industrivirksomheders fælles retningslinjer, har bruddet med den fælles arbejdsmoral skabt 

usikkerhed, idet udviklingen fra industrisamfund til forbrugersamfund har skabt store forandringer i 

samfundet. For mange af vores informanter hænger værdien i den gamle arbejdsetik i 

producentsamfundet stadig ved, hvor netop arbejdet udgør en stor rolle for deres sociale rammer, 
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rammer som de færreste i løbet af deres liv har indgået i. Forklaringen herpå kan findes i at 

samfundet i højere grad end før måler og vejer dets medlemmer ud fra deres arbejdsevne, en evne 

som vores informantgrupper ikke er i besiddelse af, idet de ikke har været i stand til at udfylde 

samfundets arbejdsmæssige rolle. Eftersom arbejde er blevet et middel til at anskaffe sig rigdom og 

adgang til forbrugerfesten og behovet for opkvalificerede arbejdskraft er steget, mener vi at dette 

stille meget store krav til de unges arbejdsevne og herved stiller dem i en udsat position, da de ikke 

magter denne position.  

 

Til forskel fra Bauman anser Durkheim samfundsudviklingen som en positiv udnyttelse af 

samfundets udviklingstendenser. Idet den mekaniske solidaritet baseret på lighed ikke længere kan 

opretholdes, erstattes den derfor af den organiske solidaritet, der bygger på komplementær 

forskellighed, og som får karakter af en mere pluralistisk gensidig afhængighed mellem heterogene 

individer. Vi mener dog ikke at den sociale arbejdsdeling er med til at sætte fokus på de unge 

hjemløse og hermed åbne op for nye muligheder, idet de unge stadigvæk skærmes af de sociale 

problemer. Trods den sociale arbejdsdeling og den organiske solidaritet mener vi at de unge blot på 

baggrund af deres udstødelse og differentiering anses som vigtig og betydningsfuld del, idet deres 

afhængighed af det sociale system, heraf er med til at styrke sammenholdet i den resterende del af 

samfundet. Muligheden for at de unge gennem organisk solidaritet hjælpes ud af deres sociale 

position, anser vi dermed for utopisk 
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6. Konstruktion af hjemløshed  

Det er i mødet med andre, at sociale fænomener opstår og praktiseres. Dog er rammerne for de 

sociale fænomener ligeledes under indflydelse af de samfundsmæssige strukturer. Samfundet og 

individet kan dermed betragtes som værende hinanden gensidig afhængige. Når unge hjemløse 

positioneres i samfundet, sker denne positionering udelukkende på grund af mødet med andre. 

Hjemløshedsbegrebet og udstødelsesfænomenet skal derfor anskues fra flere perspektiver, hvorfor 

specialet i det forestående kapitel ligeledes ønsker at belyse fænomenernes konstruktion ud fra et 

mere mikrosociologisk perspektiv. 

 
6.1 Stigmatisering af de unge hjemløse 

Erving Goffman fandt mødet mellem mennesker interessevækkende, og dette fremhæves i hans 

analyser, som er møntet på ansigt - til - ansigt relationen. Goffman beskæftiger sig i værket Stigma 

med ansigt - til – interaktionen og stigmatiseringen57. Bogen omhandler de øjeblikke, hvor såvel 

normale som stigmatiserede personer befinder sig i de samme sociale situationer. Formålet med 

inddragelse af Goffman er at give et billede af, hvordan stigmatisering af de unge hjemløse kan 

forekomme i den daglige interaktion med andre mennesker.  

 
Begrebet stigma blev i sin tid skabt af grækerne, hvor det blev brugt som en legemlig betegnelse og 

brændemærkning af folk. Dets funktion bestod i at afsløre og tydeliggøre noget usædvanligt og 

slemt om den pågældende persons moralske status. Tegnene blev enten skåret eller brændt ind i 

kroppen på den stigmatiserede person, så det var tydeligt for andre, at der her var tale om en plettet 

og tilsnavset person, som man i den grad burde holde sig fra. I det moderne samfund er stigma 

ligeledes en betegnelse for en social afvigelse i ordets negative forstand. Den der afviges, 

nedvurderes, foragtes og opfattes som mindreværdig. Stigmatiseringen fører derfor let til social 

udelukkelse (Goffman 1975:13). Ethvert samfund opstiller midler til at inddele dets medlemmer i 

forskellige kategorier58. Samfundet bestemmer derforuden hvilke kategorier, der skal opfattes som 

naturlige og sædvanlige for medlemmerne af disse forskellige kategorier (Goffman 1975:13ff). De 

unge hjemløse vi har talt med har fra flere sider af samfundet oplevet stigmatiseringen fra 

købmanden, sagsbehandleren, fra mennesker de møder på gade etc. Dan beskriver det således ”jeg 

har da haft nogen som skubbede mig væk. Fordi at jeg var til en fest, hvor der var nogen, der havde 

                                                
57 Durkheim beskriver i sin ’syndebukteori’, hvordan samfundets opretholdes og viderefølelse sikres gennem stempling 
af afvigere frem for egentlig problemknusning (M øller 2008:68). 
58 Disse kategorier spænder fra det normale til det afvigende. 
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fået at vide, at jeg boede på sådan et forsorgshjem og sådan noget. Jamen så blev jeg bare 

udstødt[…], ikke” (Dan, appendiks 8:103). At være stigmatiseret indebærer derfor, at de unge mere 

eller mindre afholdes fra den almindelige accept. En accept, der gives til de normale og ikke-

stigmatiserede personer som noget selvfølgeligt og naturligt. Det er dog væsentligt at være 

opmærksom på, at det, der forekommer stigmatiserende i den ’normale’ verden, ikke nødvendigvis 

betragtes som stigmatiserende i de unges verden (Goffman 1975:7ff). Stigma defineres, ifølge 

Goffman, som en egenskab, der er dybt miskrediterende59, og stigma skal forstås som forskellen 

mellem det ’normale’ og det afvigende.  

 

Det er det sociale miljø, der afgør hvilke typer af mennesker, vi vil forvente at møde i de forskellige 

miljøer, og det er de sociale spilleregler i de etablerede miljøer, der gør det muligt for os at forholde 

os til disse mennesker. I mødet med fremmede mennesker, kan vi sandsynligvis på baggrund af 

hans eller hendes udseende vurdere eller forudsige, hvilken kategori personen tilhører, samt hvilke 

egenskaber denne besidder. Denne vurdering bruges ofte til at fremme stereotype holdninger 

omkring andre. Mødet mellem to personer som for eksempel mødet mellem de unge hjemløse og os 

som forskere, forstås som et møde mellem sociale identiteter, hvor den sociale identitet henviser til 

forventninger til det andet menneske, og om hvorvidt disse bliver indfriet i mødet. Dette gælder 

både vores forventninger til de unge hjemløse og omvendt (Goffman 1975:13-14). Goffman skelner 

mellem 2 sociale identiteter. Den tilsyneladende sociale identitet, er den kategori, der henviser til de 

karakteregenskaber, vi forventer en bestemt person vil have og som forventes at blive bekræftet ved 

nærmere iagttagelse. Den faktiske sociale identitet er den kategori, der henviser til, hvad folk i 

objektiv forstand er – de værdier og egenskaber de kan vise at besidde. Det vil med andre ord sige, 

at hvis en person besidder en egenskab, der er mindre ønskelig og som ikke passer til den 

tilsyneladende sociale identitet, bliver han eller hun nedvurderet og stemplet som afviger. Altså sker 

stigmatiseringen i det øjeblik der forekommer en uoverensstemmelse mellem den tilsyneladende og 

den faktiske sociale identitet, hvor den stereotype klassificering af et andet menneske ikke stemmer 

overens med det erfarede (Goffman 1975:13ff). Som beskrevet tidligere defineres stigma som en 

egenskab, der hos et andet individ betragtes som dybt miskrediterende. Goffman skelner mellem tre 

grundlæggende former for stigma. Den første kategori omhandler de kropslige deformiteter i form 

af fysiske misdannelser. Den anden kategori beskæftiger sig med individets forskellige 

                                                
59 Personen der er belastet med et stigma anses ikke for et rigtigt menneske og ud fra den antagelse udøver samfundet 
forskellige former for diskrimination. Dette kan medføre en begrænsning af den pågældendes udfoldelsesmuligheder 
(Goffman 1975:17) 
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karaktermæssige fejl60. Den sidste kategori omhandler de slægtsbetingede stigmata, som race, 

nation og religion. Disse overføres fra slægt til slægt og kan mærkes af alle i familien i samme grad 

(Goffman 1975:16-17). 

”Det drejer sig i alle de nævnte tilfælde om et individ. Som i almindeligt socialt samkvem ville være 

blevet accepteret uden vanskelighed, men som besidder en egenskab, der ikke kan undgå at 

tiltrække opmærksomhed, og som får de af os, der møder ham, til at vende sig bort fra ham og til at 

se bort fra hans øvrige egenskaber – egenskaber, som ellers kunne berettige ham til et fællesskab 

med os” (Goffman 1975:17). 

Mennesker som ikke afviger negativt fra de specielle forventninger der eksisterer i et givent 

samfund, betegnes derfor som normale og inkluderet i fællesskabet (Goffman 1975:17-19). De unge 

hjemløse er, i forhold til de tre ovenstående kategorier, ikke stigmatiserede på grund af fysiske 

misdannelser, men deres stigmata skal derimod ses ud fra karaktermæssige fejl. De indsamlede data 

rummer blandt andet informationer omkring misbrug, sindslidelse, manglende uddannelse, 

fængselsophold, kriminalitet samt dårlig opvækst, heri dårlig socialisering. I vores dataindsamling 

er vi ikke, selvom disse udgør ca. en fjerdel af alle unge hjemløse, stødt på unge hjemløse med 

anden etnisk baggrund end dansk. Disse unge ville, formentlig i kraft af hudfarve, religion med 

mere, opleve stigmatisering ud fra de slægtsbetingede stigmata. Tøj er en måde, hvorpå de unge kan 

være med til at skjule deres stigma. Eftersom de unges stigma, her hjemløsheden ikke er synligt 

med det blotte øje, er de unges tøj, en måde hvorpå de yderligere kan skjule denne. En af vores 

informanter beskrev, hvorledes han i kraft af sin påklædning kunne ’skjule’ sin hjemløshed overfor 

folk idet hans påklædning ikke stemte overens med de forventninger, der var til hvordan en hjemløs 

gik klædt ” ’Nej gud’ og’ Nå men, man kan jo ikke se at du er hjemløs’ og’ Jeg vidste da ikke at 

sådan en [hjemløs]… altså du har jo Levi’s busker og du har en Adidas trøje og… Jamen du har da 

et par dyre sko’[…]” (Dan, appendiks 8:103). Når man som person er blevet stigmatiseret, er der 

forskellige måder, hvorpå man kan forholde sig til sit stigma på. Det kan i visse tilfælde være 

muligt for den stigmatiserede at rette op på det, der anses som den objektive årsag til den 

stigmatiseredes ufuldkommenhed. Eksempelvis kan personer med fysisk deformitet få kosmetiske 

operationer. Den boglige svage kan modtage undervisning i læsning og skrivning. Alkoholikerne 

kan få hjælp til sit alkoholmisbrug og den hjemløse kan få en bolig etc. Til trods for disse tiltag 

opnår den stigmatiserede alligevel ikke samfundets fulde accept, idet vedkommende, blot 

                                                
60 Disse bedømmes ud fra den pågældendes fortid og nutid., eksempelvis misbrug af enten alkohol og eller stoffer, 
dårlig socialisering, hjemløshed etc. 
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efterfølgende vil blive betragtet som en person, der har frigjort sig fra sine fejl. Desuden kan den 

stigmatiserede også indirekte forsøge at forbedre sin position ved at gøre store anstrengelser for at 

beherske aktiviteter, som grundet personens stigma, anses for værende umulige. Endeligt kan den 

stigmatiserede, som kompensation for sit nederlag, udnytte sit stigma til at sikre en sekundær 

gevinst61 (Goffman 1975: 22-23). Ifølge Goffman er der visse situationer, hvor alle vil søge at 

skjule deres stigma til at opnå fordel. For de unge kan det for eksempel være i arbejdsrelaterede 

situationer, hvor en synliggørelse af deres stigma i visse situationer, vil kunne udelukke dem fra at 

få et arbejde. 

 

6.2 At være hjemløs og udenfor 

Da de unge ikke, som mange andre afvigende grupper, fremstår som synlig afvigende i 

gadebilledet, har det været interessant at undersøge, hvilke fænomener der er i spil mellem 

omverden og den hjemløse, der skaber følelsen af social afvigelse. Howard Becker62 er 

grundlæggeren af den såkaldte ’stemplingsteori’. Hans teori om afvigelse findes i konstruktionen, 

som opstår i den subjektive interaktion mellem mennesker. Stemplingsteorien, eller den 

interaktionistiske tilgang til studiet af afvigelser63, beskæftiger sig med, hvordan visse handlinger 

og adfærd bliver stemplet som afvigende. Ifølge Becker  

”…  er afvigelse ikke en egenskab ved den handling, personen begår, men snarere en konsekvens af 

andres anvendelse af regler og sanktioner i forhold til en ’regelbryder’ ”(Becker 2005:29-30). 

Alle vores informanter har i mere eller mindre grad praktiseret kriminalitet og/eller misbrug. 

Adfærd der bryder med det gængse samfunds regler og normer, og som derved betragtes som 

afvigende adfærd. Becker arbejder ud fra teorien om, at sociale afvigelser er samfundsskabte, idet 

det ikke er den specifikke handling der betragtes afvigende, men at det er det omgivende samfunds 

reaktion på regelbryderens adfærd og bruddet med reglerne, der stempler den regelbrydende som 

afvigende. Altså er det ikke de hjemløses handling, idet de for eksempel misbruger eller begår 

kriminalitet, som fører til afvigelse, men snarer omverdens reaktion på regelbruddet. 

 

De unge hjemløse har haft forskellige syn på, hvordan de betragtede deres egen situation. Forskel i 

disse forskellige opfattelser kan belyses ud fra Beckers sondring af fire typer af afvigende adfærd: 

                                                
61 Eksempelvis kan hjemløse i Danmark blandt andet modtage gratis tandlægehjælp. 
62 Ligesom Goffman fandt Becker mødet mellem mennesker interessevækkende, hvilket også fremhæves i hans 
analyser, der ligeledes er møntet på ansigt - ansigt relationen. 
63 Becker mener ikke, at stemplingsteorien er en teori, men en måde at betragte et generelt område af menneskelig 
adfærd på. Ifølge ham er det en interaktionistisk afvigelsesteori (Becker 2005:179). 
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Regelefterlevende adfærd  Regelbrydende adfærd 

Opfattet som afvigende      1)Uforskyldt anklaget                             3) Åbent afvigende 

Ikke opfattet som afvigende            2) Konform                              4) Hemmeligt afvigende 

 

Den konforme og den åbent afvigende er hinandens modsætninger. Den konforme adfærd er den 

adfærd, hvor reglerne overholdes til fulde, hvorimod den åbent afvigende er den adfærd, der 

åbenlyst overtræder og bryder med reglerne. De to andre typer er lidt mere komplekse, idet den 

uforskyldte adfærd opstår, når en person dømmes og betragtes, som en der har udført en utilladelig 

handling, og derfor stemples som afvigende uden, at vedkommende egentlig har overtrådt reglerne. 

Den sidste type afvigelse, den hemmeligt afvigende, er formentligt den type afvigelse, som 

forekommer oftest. Den hemmelige afvigende adfærd findes i den type adfærd, der overtræder 

reglerne i den skjulte og derfor ikke opdages eller registreres af nogen (Becker 205:39). For at en 

person overhovedet skal kunne indgå i en afvigelse, må vedkommende indgå i en afvigende kultur, 

en subkultur, hvor medlemskabet indgås ved, at vedkommende enten identificerer sig eller bliver 

identificeret som en afviger (Becker 2005:12). I studiet af individer eller grupper, der er stemplet 

som afvigere, er det dog væsentligt at være opmærksom på, at der ikke er tale om en homogen 

enhed, idet udstødte er lige så forskellige som alle andre. ”For at blive stemplet som kriminel, skal 

man blot begå en enkelt kriminel handling, og dette er alt, hvad termen formelt refererer til (Becker 

2005:51). 

Om en handling behandles som afvigende, afhænger blandt andet af folks reaktion og hvem, der 

udfører handlingen. De unge hjemløse, vi har haft kontakt med, har på mange måder forskellige 

historier, og derfor også forskellige opfattelser af deres adfærd som værende afvigende eller ej. 

Oftest betragtede de unge deres afvigende adfærd som enten åbent afvigende eller hemmeligt 

afvigende. Et par af de unge har endog udtrykt sig uforskyldt anklaget, idet de i kraft af deres 

hjemløshed har følte sig fastlåst og placeret nederst i systemet i bås med kriminelle og misbrugere 

”jeg føler, at man lidt for ofte bliver afvist, når man som beboer på et forsorgshjem, især unge 

beboere, henvender sig til kommunen (Axel, appendiks 2:33). De unge hjemløse kan, grundet deres 

baggrundserfaring med eksperimenterende stoffer eller grundet plettet straffeattest, nemt blive offer 

for en uforskyldt anklage eller decideret stempling i det offentlige system. En pædagog på Bjergby 

beskriver, hvorledes de unge, i kraft af deres ophold på boformen, ofte ved kontakt til skadestuen 

eller lignende bliver mødt med stempling og fordomme. ”Hvis de siger, de bor på forsorgshjemmet 

Bjergby, så vil de ik have noget med dem at gøre. Nej, så lægevagten og den del af det. De er det 
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[dømmende]. Og det er simpelthen noget med misbruget at gøre […] hvis vi kom med en af vores 

beboere og siger, at de faldt om, jamen så siger de…”hvad har de taget?” Det er jo ikke sikkert de 

har taget noget, altså. For det meste er det da derfor, det ved vi da godt. Men altså,… det er det 

første de spørger om. Så på den måde ikke… der er de [dømmende]” (Pædagogisk medarbejder på 

boformen Bjergby, appendiks 16:223). I tillæg til personalets oplevelse af de unges stempling64, 

findes det interessant i denne sammenhæng, om de unge ligeledes bemærker og oplever denne 

stempling i deres ageren med samfundet, eller om stemplingen foregår i det skjulte og ubevidste. I 

interviewene med de unge blev der blandt andet spurgt ind til, om de i kraft af deres hjemløshed 

oplevede sig udenfor. Der var forskellige svar på, hvordan de unge følte, men flere gav udtryk for, 

at en tilkendegivelse af ophold på boformen, kunne udløse en stempling. André berettede om en 

såkaldt ’bykrig’, der havde udviklet sig mellem beboere fra Bjergby og resten af byens indbyggere 

og oplevede, at stemplingen betød, at man som hjemløs på Bjergby ikke var vellidt i resten af byen, 

og at denne ’modstand’ ofte resulterede i, at unge fra Bjergby var blevet tæsket, udelukkende på 

grund af deres situation som beboer på boformen ”der er også mange heroppe fra, som får tæv af 

folk dernede fra byen. Bare fordi de kommer heroppe fra” (André appendiks 14:199). Oplevelser 

som denne kan være grunden til, at de unge i nogle tilfælde vælger at skjule deres adfærd eller deres 

hjemløsesituation. 

 

Det karakteristiske for de unge, vi har mødt, har været, at de ikke umiddelbart ser ud eller fremstår 

som afvigende. De er pænt klædt på og afslører ikke på udseende eller adfærd, at de har været 

involveret i kriminalitet, misbrug, sindslidelse eller den realitet, at de er unge hjemløse. Nogle af de 

unge beretter om vigtigheden af at se ordentlig ud. De vil ikke sammenlignes med gadebumser og 

alkoholikere og sætter derfor ekstra fokus på, at deres ydre er præsentabelt. De er, som før nævnt, 

ofte klædt i modetøj og er soignerede at se på. Becker udlægger det således ”At blive opdaget og 

stemplet som afviger har under alle omstændigheder betydningsfulde konsekvenser for ens videre 

deltagelse i sociale sammenhænge og for ens selvbillede” (Becker 2005:50). Hvis de unge først en 

gang har haft negative oplevelser og reaktioner på deres hjemløshed, kan dette resultere i, at de 

ønsker at holde deres afvigelse hemmeligt for omverdenen. Heraf blandt andet hjulpet på vej af 

deres velplejede og ikke afvigende ydre (udseendet). Hvis de unge vælger at holde deres 

                                                
64 Det findes dog interessant, at personalet selv her afslører en svag tendens til stempling, idet personalet upåagtet 
udtrykker øget sandsynlighed for, at der er stoffer involveret hos størsteparten af Bjergbys beboere”[… ]Det er jo ikke 

sikkert, at de har taget noget, altså. For det meste er det da derfor [at de er faldet om]det ved vi da godt. Men altså...” 
(pædagogisk medarbejder på boformen Bjergby, appendiks 16:254) - Det er dog vigtigt at nævne, at personalet på 
forhånd kender beboernes individualiteter og derfor muligvis knytter konklusionen dertil.  
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hjemløshed skjult for den sociale omverden, minimerer de deres risiko for at blive stemplet som en 

afvigende identitet. En stempling som er vanskelig at komme af med, hvis den først har fundet sted. 

Desværre er de unge i en situation, hvor størstedelen er afhængig af hjælp fra det offentlige system. 

Hvis stempling ligeledes foregår i det offentlige, som de ansatte på Bjergby oplever, kan de unges 

forsøg på at undvige stempling ved hemmeligholdelse af afvigelsen i det sociale udenfor boformen, 

være vanskelig at undgå til fulde. Modsat den hemmeligt afvigende blev den åbent afvigende 

adfærd set hos de unge, som ikke syntes det var flovt eller pinligt, at de var hjemløse og opholdte 

sig på en boform for hjemløse. Nogle fremtrådte ’afklarede’ eller ligefrem ligeglad i forhold til 

deres situation, mens andre nærmest betragtede deres situation som en sjov erfaring ”Nu har jeg 

simpelthen nået det sted der, hvor de tager hjemløse ikke […]Det var lidt et personligt nederlag ikk  ́

” (Robert, appendiks 1:18-19). ”Jeg har livet for mig, vi kommer videre, det her bliver en sjov 

historie til min 50 års fødselsdag” (Anne, appendiks 11:158).  

 

6.3 At afvige fra normalen 

Hvorfor nogen søger til afvigende adfærd, kan ifølge Becker ikke nødvendigvis forklares ud fra 

hverken psykologiske teorier om tidligere oplevelser, der frembringer et ubevidst behov hos 

individet eller ud fra sociologiske teorier om socialt strukturerede spændinger i samfundet, sociale 

positioner, som er koblet sammen med modstridende krav, som individet søger en illegitim måde at 

løse på. Becker mener, at alle mennesker i et eller andet omfang besidder afvigende impulser, men 

at de som oftest forbliver ved fantasien. Det er derfor ikke kun de afvigende mennesker, der 

besidder disse impulser. Når dette er sagt, findes det interessant at se på, hvad der forhindre de 

’normale’ mennesker i at få udlevet deres impulser. 

 

Mennesker opvokser i det ’normale’ samfund op med forpligtelser over for en række af 

konventionelle institutioner, regler og normer. Typisk vil den ’normale’ tilbageholde sine erfarede 

impulser ved at fokusere på konsekvenserne af en eventuel udlevelse og dermed overtrædelse af de 

konventionelle regler. Når de unge hjemløse overtræder reglerne, begår kriminalitet eller 

påbegynder et misbrug, kan forklaringen findes i, at de gennem barndommen ikke er blevet 

konfronteret med de konventionelle regler og normer, og dermed ikke føler forpligtelser og pres til 

at kontrollere sine impulser. Den unge hjemløse, der gennem barndommen ikke har oplevet 

stabilitet og fået sat grænser og faste rammer, vil ikke føle sig indviklet i alliancer med det 

konventionelle samfund, og vil gennem sin opvækst derved føle sig fri til at følge sine impulser 
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(Becker 2005:45ff). ” Det [opvæksten] har været… meget blandet. Flyttede meget rundt, og… 

været meget fri, kan man sige. Bare lavet det, jeg havde lyst til[...] De [forældrene] har ikke haft 

meget indflydelse, nej” (André, appendiks 14:194). Udover at flere af de unge føler, at de har haft 

en opvækst, hvor regler og normer ikke har været en realitet, hvor de har følt, at de var herre over 

eget liv, og selv kunne bestemme hvad de lavede, da der ikke var nogen der blandede sig, så har 

personalet på boformerne ligeledes oplevet, at netop mangel på grænser og kendskab til normer og 

regler har været en stor mangel, som de unge efterfølgende har lidt under ”De har ikke lært det! 

Enten er der ingen, der har lært dem det, fordi de kommer fra et hjem, hvor man kan sige, at man er 

funktionsløs. Fordi mor og far de ordner det hele og der ikke er brug for én, i den her 

familiesammenhæng. Eller også kommer man fra et behandlingshjem, hvor man heller ikke har lært 

det” (Pædagogisk medarbejder på Huset, appendiks 15:204). 

 

De fleste mennesker, der hengiver sig til en ukonventionel handling, bliver forfulgt af en følsomhed 

over for de konventionelle adfærdsregler og må derfor finde strategier til at bekæmpe denne 

følsomhed på. I artiklen ’Techniques of Neutralization: A theory og Delinquency’ påpeger de to 

amerikanske sociologer David Matza og Gresham Sykes, at småkriminelle oftest er præget af stor 

lyst til at overholde de konventionelle adfærdsregler, og derfor må bekæmpe denne lyst med det de 

har kaldt ’The Techniques of Neutralization’.  De såkaldte neutraliseringsteknikker handler om, at 

lovovertræderen retfærdiggør afvigelsen, og betragter retfærdiggørelsen som gyldig, trods 

uoverensstemmelse med det resterende samfund. Der skelnes mellem fem typer af 

neutraliseringsteknikker 

• Denial of responsibillity (Benægtelse af ansvar). Lovovertræderen vil ved benægtelse af 

ansvar, opleve at effekten af individets misbilligelse drastisk reduceres. 

• Denial of injury (Benægtelse af skade). Lovovertræderen vurderer det urigtige i handlingen, 

ud fra hvorvidt noget har lidt tydelig skade på grund af hans afvigelse.  

• Denial of the victim (Benægtelse af offeret). Lovovertræderen kan retfærdiggøre sin 

afvigelse ved, at kriminaliteten blev påført en regelbryder (for eksempel vold udført mod en 

pædofil). 

• Condemnation of the condemners (Fordømmelse af de fordømmende) Lovovertræderens 

angreb på andre kan tage fokus fra egen afvigelse. 
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• Appeal to higher loyalities (Appel til højere loyaliteter). Lovovertræderen angiver en 

loyalitet over for andre betydningsfulde grupper eller personer som en årsag til afvigelsen 

(Sykes og Matza 1957). 

Praktisering af neutraliseringsteknikker anvendes af de unge som en integreret del af deres hverdag. 

Igennem interviewene blev disse ofte anvendt i helt basale sammenhænge, blandt andet når 

emnerne kriminalitet eller misbrug blev berørt. Dan gjorde os opmærksomme på at misbrug ikke 

var skadeligt på samme måde som mange andre ting. Han benyttede neutraliseringsteknikken 

’fordømmelse af de fordømmende’, idet han ved fordømmelse af sin mormors kaffeforbrug kunne 

nedtone egen misbrugsadfærd. ”[…] jeg har selvfølgelig også et misbrugsproblem. Det hedder det 

nu her i Danmark, når man ryger. Når man ryger sådan hash, så er det et misbrugsproblem. Det 

forstår jeg så ikke helt, fordi at jeg har snakket med min mormor om det engang og hun sagde, 

j́amen Dan, du er misbruger for du ryger hash hver dag’. Så sagde jeg, ’jamen mormor, hvor 

mange kopper kaffe drikker du om dagen?’. Så lukkede hun ligesom munden fordi, der snakker vi 

ikke kopper. Så sagde hun ’jamen Dan, der snakker vi jo ikke kopper’. Så havde jeg ligesom sat min 

pointe. Jeg ved godt, at det ikke er lige så skadeligt og sådan noget, men jeg er sikker på, hvis hun 

drikker 5 kander kaffe om dagen og jeg ryger et halvt gram om dagen så er jeg sikker på næsten, at 

hun er mere mærkelig end jeg er. Så det er sådan noget med at skelne det på den måde” (Dan, 

appendiks 8:101). Desuden fandtes det interessant, at informanterne ligeledes tog afstand fra egen 

position, idet de ved reference til hjemløse og andre problematikker forbundet dertil, ikke anvendte 

sig selv som repræsentant, men henviste til ’de andre unge’ og ’deres problemer’ ”Vi skal have 

motiveret nogle flere unge mennesker til at tage nogle uddannelser ikke” (Robert, appendiks 1:16). 

 

Anvendelse af neutraliseringsteknikkerne kan begrundes i de unges forsøg på at minimere følelsen 

af at blive behandlet som en uden for samfundet. Norbert Elias har i sin undersøgelse af et 

lokalsamfund, W inston Prava65 set på de relationer og magtkampe, der opstår mellem de såkaldte 

etablerede og outsidere. Hans undersøgelse tog udgangspunkt i et studium af grupperinger i et lille 

lokalsamfund, opdelt i gamle beboere og tilflyttere. Hans undersøgelse resulterede i en belysning af 

de sociale processer med generel signifikans for menneskelige relationer og sammenhold, og 

hvorledes mennesker anvender magtrelationer til at udelukke og stemple medlemmer fra en anden 

gruppe. Hans teori kan anvendes til at opnå forståelse for, hvordan de sociale processer mellem de 

                                                
65 W inston Parva, er et kvarter i Leicester i England, hvor Norbert Elias udførte sine empiriske studier, som førte til 
bogen ’The established and the Outsiders’ (Elias 1999: x-xi). 
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unge hjemløse og omverdenen kan forstås. I Elias’s undersøgelse fandt han frem til, at de ældste 

borgere i byen havde svært ved at accepteret og inkludere de nytilkomne. De ældste borgere dømte 

de nye til at sikre bevarelse af identitet samt beholde eksisterende regler og normer, der ansås i fare 

for at blive ændret af tilflytterne (Elias 1999:xxx). Elias betragter samfundet som skabt ud fra 

strukturer mellem individer. Vi har alle en funktion, der har betydning for og er med til at skabe det 

andet individ “And it is this network of the functions wich people have for each other, it and 

nothing else, that we can call ’society” (Elias 1999:xiii). Kernen i dette forhold mellem de to 

grupper kan karakteriseres ved en ujævn magtbalance samt de spændinger, som denne magtbalance 

giver (Elias 1991:16). I W inston Parva stemplede de ældste indbyggere de nye ved at tillægge dem 

anomiske egenskaber for at hævde sig selv. Resultatet af de sociale processer, som Elias fandt frem 

til, kan betragtes som en universel figuration og kan anvendes til at forklare, hvad der sker mellem 

de unge hjemløse og det omkringværende samfund (Elias 1999:xxiv). 

 

Mange af de unge hjemløse giver udtryk for, at de ikke betragter sig selv som værende en del af det 

omkringværende samfund. Nogen udtrykker direkte, at de ser sig selv som en adskilt gruppe fra den 

resterende samfundsgruppe66. Andre har en mere indirekte måde at udtrykke det på, idet de ikke 

direkte beretter om en følelse af at være ekskluderet fra samfundet, men til gengæld selv føler foragt 

over egen situation. De føler, det er nedværdigende og ønsker af denne grund at praktisere 

hemmelig afvigende adfærd, når de er i kontakt med andre mennesker. I et interview med Axel 

bliver der spurgt ind til, hvorvidt han nogensinde i kraft af sin hjemløshed havde oplevet at blive set 

ned på. Han fortæller ”Nej tværtimod… Mange har fortalt mig, at det ikke er noget man skal være 

flov over, og når jeg har sagt til dem, at det ikke er noget, jeg gider at snakke om, fordi jeg har det 

ikke fedt med det, så har de fortalt mig, det ikke er noget, man skal være flov over og så videre… 

Hvorvidt folk så siger det, fordi de mener det, eller fordi… de prøver at ligge en form for plaster på 

såret, jeg ved det ikke… Men har ikke oplevet noget negativt, når jeg har fortalt folk jeg er hjemløs. 

Det er kun mig selv, der synes det er flovt…” (Axel appendiks 2:31). Han føler, at det er ham, der 

har et problem med sin hjemløshed, og ikke folk omkring ham. Og udfra Elias har de mennesker 

som omgiver Axel en afgørende betydning for, hvordan han selv føler det og har det.  

”One must start from the the structure of the relations between individuals in order to understand 

the ”psyche” of the individual person” 

(Elias 1994:37). 
                                                
66 I informantgruppen var der fire der direkte gav udtryk for at de grundet ophold på boformen adskilte sig  fra normalen 
(Jf. André, appendiks 14, M ikkel, appendiks 10, Dan, appendiks 8 og Henrik, appendiks 7). 
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Når Axel beretter om sin egen flovhed skyldes det, at han ser sig selv i relation til andre, og 

konfronteres dermed med, at han lever et liv, der afviger fra og hermed ikke lever op til de normer 

og standard, som det resterende samfund har. Hans flovhed kan derfor betragtes som en indirekte 

indikation af, at han føler sig som udenfor samfundet, hvor flovheden udelukkende opstår på grund 

af den anden gruppes funktion og eksistens og ikke på grund af ham selv. Denne figuration dannes, 

når komplementariteten mellem den ene gruppes værd (karisma) og den anden gruppes ’ikke værd’ 

forstærker gruppernes selvbilleder på grund af hinandens modsætninger (Elias 1987:47-48, Elias 

1994:xxvi-xxvii, Elias1999:xxxi) ”give a group a bad name and it is likely to live up to it” (Elias 

1994:xxviii). Det, som ofte ligger til grund for, at de unge føler sig udenfor samfundet, er effekten 

af den moralske differentiering, som den etablerede overlegne gruppe, ’the established’, anvender 

som et vigtigt instrument til, at de kan beholde deres overlegenhed i forhold til den underlegne 

gruppe, ’the outsiders’. Den moralske differentiering spiller en vigtig rolle for at opretholde den 

ujævne magtbalance mellem de to grupper. De overlegne tildeler hele gruppen af underlegne de 

dårligste karakteristika for gruppen og modsat tenderer de etableredes selvbillede til, at tage 

udgangspunkt i de mest attraktive og eksemplariske individer i gruppen. De overlegnes 

sammenhold forstærkes derved, hvilket skaber større udelukkelse for de underlegne. Den 

strukturelle regelbundethed hos de to grupper resulterer i, at de overlegne tillægger sig selv gode og 

bedre egenskaber, hvilket resulterer i, at de underlegne som et modbillede dertil ubevidst tillægger 

sig selv de dårlige egenskaber. Denne proces er selvforstærkende og resulterer i, at de underlegne 

føler afsavn efter den gruppekarisme som de overlegne besidder. Et afsavn der opretholdes gennem 

de overlegnes sladder og fordomme, og som får de underlegne til at længes efter den 

gruppekarisme, som de overlegne har67. Dette afsavn sætter dem selv i en position, hvor de føler sig 

mislykket på grund af figurationen og den ujævne magtbalance imellem de to grupper (Elias 

1999:xiii).   

 

Henrik er en af de unge, som meget tydelig føler sig utilstrækkelig, fordi han ikke besidder de ting, 

som den etablerede gruppe har ”Nej det synes jeg ikke [føler sig som en del af samfundet]… Nej 

altså det gør jeg sgu ikke. Jeg savner, at man har en dagligdag, og det … synes jeg ikke, at jeg har 

[...] Jamen… det man normalt gør. Altså, står op. Går på arbejde. Man har den der faste rutine, 

som alle folk har. Deres morgenritual for eksempel. Svinge benene ud af sengen… ryger deres smøg 

                                                
67 Flere af de unge nævner selv de fordomme, som eksisterer i samfundet, og som kan være med til at opretholde den 
moralske differentiering (jf. Axel appendiks 2:35, Kian appendiks 3:59, Henrik appendiks 7:111, Dan appendiks 8:124, 
André, appendiks 14:227). 
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…[…] Det man nu end gør” (Henrik, appendiks 7 side:97). De unge føler sig uden for samfundet på 

grund af afsavn efter det, som de etablerede har. Ofte karakteriserer de ’det normale liv’ med hus, 

job, familie og ikke mindst en almindelig hverdag, som det de lider størst savn efter. I Henriks 

tilfælde er det nævneværdigt, at de ting han savner mest, ryge smøg osv. overvejende er ting, som 

han selv kan tilføje sin egen hverdag, hvis det ikke allerede indgår i den. Det interessante her består 

i, at Henrik på en meget tydelig facon udtrykker længsel efter noget, han ikke ved, hvad egentligt 

er. Han har sat sig i en underlegen position, hvor han er overbevidst om, at hans hverdag ikke 

rækker til det, som de etableredes besidder. Han ønsker blot at opnå de forhold, som indgår i den 

etablerede gruppes normale liv ’Det man nu end gør’, som han selv udtrykker det. Stemplingens 

fordomme og den moralske differentiering kan have efterladt dybe spor, der præger hans selvbillede 

og efterlader ham med en evig længsel efter noget, han ikke har. Indirekte eller direkte, så er der 

ingen tvivl om, at de unges selvbillede påvirkes og styres af individets sociale strukturer med 

omverdenen.  

 

6.4 Normalitetens symbolske orden 

I ethvert samfund hvor normalitet68 findes, findes udstødelse. For at normaliteten kan fungere skal 

den opretholdes og bekræftes. Dette sker i hverdagslivet hver gang folk ser skævt til, stempler eller 

afskærer udsædvanlige mennesker fra en almindelig accepteret identitet. Det er i mødet med de 

hjemløse, misbrugere og sindslidende, at folk kan føle sig normale. Hver gang vi kigger væk fra 

posedamen på strøget eller hver gang vi går en stor bue uden om flokken af højtråbende øldrikkere 

på det lokale torv, bekræftes vi i vores normalitet69.  

”I det øjeblik vi lægger mærke til dem, definerer vi os selv som forskellige fra dem. Det er i mødet 

med de usædvanlige mennesker som hjemløse, sindslidende og misbrugere, folk kan føle sig 

normale” (Bech-Jørgensen 1999:13). 

Til trods for at normaliteten er en betingelse for flertallets måde at leve på, er den ubemærkede. 

Viden om normaliteten er både en tavs og en praksis viden, idet den er indbygget i kroppen og 

gennem daglige rutiner og vaner opretholdes og fornys hver dag. Mennesker, der adskiller sig fra 

samfundets givende normalitetsopfattelse, kan hurtigere end før blive sat udenfor. Vi udstøder og 

stempler andre i samfundet, for eksempel de hjemløse, idet vi igennem deres afvigelse bliver 

                                                
68 Normalitetsopfattelse er som folk er flest og er det, de fleste finder normalt, uden at tænke særligt meget over dets 
betydninger (Bech - Jørgensen 1999:17-18). 
69 Normalitetsområdet udvides og indsnævres alt efter hvem der defineres som udstødte og dette er der historisk 
betingede forskelle på (Bech-Jørgensen 1999: 23,49). 
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bekræftet i egen normalitet. Vi har med andre ord brug for de hjemløse, de er uundværlige, idet de 

danner baggrunden for normaliteten og er hermed med til at opretholde samfundets eksisterende 

normalitetsbillede. Et billede der gør, at vi kan føle os normale (Bech-Jørgensen 1999:14-23).  

 

Normalitetsbilleder er upåagtede. De er der som det mest naturlige i verden og er en del af den tavse 

viden om, hvordan vi skal få vores hverdagsliv til at fungere og hænge sammen. Normalitetsbilleder 

er forestillinger om, hvad der er normalt. Normalitetsbillederne er indbygget i institutionerne og 

samler forskellige tanker, følelser, erfaringer og forventninger til helheder. Besiddelse af bolig, 

familie og arbejde betragtes af flertallet som ’det normale’. De unge havde også en klar opfattelse 

af, hvad der var normalt og ikke normalt. Dan og Henrik udtrykker det således ”Når folk spørger 

mig hvad normal er, så siger jeg, det er jo flertallet. Flertallet her i Danmark, jamen de bor jo i et 

rækkehus eller et hus, ikke. Og de har en hund, de har en bil, de har et arbejde, de har et par børn 

og sådan noget. Så det er et normalt liv for mig[…] Sådan som flertallet lever det, simpelthen” 

(Dan, appendiks 8:108).   ”Jamen hr. og fru Danmark i den forstand, altså. Folk der kan… der har 

deres lejligheder. Der har… jamen der har et fast arbejde. Der har deres omgangskreds. Altså folk 

der ikke har de problemer, hvad hedder det, som os, hjemløse. Som jeg render rundt med” (Henrik, 

appendiks 7:99).  

 

Det kan være svært at ændre de dominerende normalitetsbilleder og opfattelsen af, hvad der er 

normalt, idet disse opretholdes af et komplekst væv af vaner og rytmer, normer og værdier samt 

symboler og betydninger. Bech – Jørgensen kalder dette væv normalitetens symbolske orden70. En 

symbolsk orden af normalitet gør det muligt for individet at identificere og fortolke verden som 

normal. At kunne sætte sig i andres sted og forestille sig dem i ens sted, og at kunne vurdere 

forskellige sandsynligheder samt at få hverdagslivet til at hænge sammen. Der lægges ikke mærke 

til normalitetens symbolske orden, idet den er upåagtet og selvfølgelig og netop fungerer gennem en 

ubemærket opfattelse af, hvad der er normalt og ikke-normalt. Det, der ordner normaliteten, er for 

det første de fundamentale værdier, som godt og dårligt, rigtigt og forkert, sædvanligt og 

usædvanligt etc. Det normale liv anses af de fleste, som det gode og rigtige liv – et liv vi alle bør 

leve. Normerne er direktiver for, hvordan det normale og gode liv skal leves, således at individerne 

kan indrette sig herefter og leve sammen med andre. Sagt på en anden måde, handler det om at gøre 

                                                
70 Normalitetens symbolske orden er et område indenfor selvfølgelighedens symbolsk orden. Selvfølgelighedens 
symbolsk orden handler om alt det, vi ikke lægger mærke til, alt det der forekommer som en selvfølgelighed (Bech-
Jørgensen 1999:36). 
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som flertallet71. En anden faktor, der opretholder normaliteten, er, at normaliteten ordnes symbolsk. 

Det er gennem forskelle, at normaliteten leves og udtrykkes, og det er disse forskelle, der ordnes 

symbolsk. Gennem sproget formuleres normaliteten og hermed bekræftes den også, men forskellen 

mellem normalitet og ikke-normalitet udtrykkes også kropsligt gennem blikke, bevægelser, 

påklædning og måden at tale og være sammen på. De fleste kan nok blive enige om, at 

normalitetsbilledet ikke er den usoignerede mand med barnevognen, der overnatter på bænken i 

parken. På grund af sin tilstedeværelse afviger han fra det samfundsskabte billede af normaliteten. I 

kraft af sin synlige afvigelse fra normaliteten, bryder han med normerne, og bliver herved offer for 

offentlighedens skarpe blik. De unge hjemløse indgår dog heller ikke i normalitetsbilledet, men 

adskiller sig fra manden i det foregående eksempel, idet deres hjemløshed ikke synligt afviger fra 

det samfundsskabte billede af normaliteten. Først i det øjeblik at de unge fortæller, at de bor på en § 

110 boform, kan de i højere grad få offentlighedens blik at føle. At være hjemløs og tilmed ung 

anses nemlig ikke for normalt. De forandrer vores normalitetsbilleder. Som en sidste faktor, ordnes 

normaliteten gennem de daglige gentagelser, primært gennem vaner og rutiner. Værdier, normer og 

symboler der er blevet udtrykt i normalitetsbilledet kropsliggøres i hverdagslivet. At handle ind og 

lave mad foregår, for de fleste mennesker, som en del af de daglige gentagelse men for de unge 

foregår disse gentagelser ikke altid dagligt og selvfølgelig (Bech-Jørgensen 1999:24-26).  

 

6.5 Delkonklusion  

Som belyst i samfundsafsnittet er samfundet i dag præget af en større individualisering end 

nogensinde før. Dette betyder, at den enkelte i højere grad er ansvarlig for eget liv. Mange er af den 

opfattelse at de unge selv er skyld i deres hjemløshed, de kan bare tage sig sammen, få et arbejde, 

og et sted at bo. Men det er her vigtig at pointere at ingen med overlæg og egen fri vilje vælger at 

blive hjemløs. At vi kan tro det hænger sammen med en tilbøjelighed til kun, at se på de ydrer, 

synlige problemer (stigma) hos den enkelte unge, problemer og stigma som for mange af vores 

informanter er skjulte. Synligheden af de unges afvigelse fra samfundet og stigma bliver en realitet i 

det øjeblik de fortæller, at de bor på en § 110 boform for hjemløse. De unge differentierer sig 

herved fra det gennemgående og dominerende billede af hjemløse, idet det ikke med det blotte øje 

er til at se, at de unge er hjemløse. De unge vi har talt med har oplevet stigmatisering fra flere sider 

og forklaringen på dette skal ses i lyset af at de unge, grundet deres situation som hjemløse ikke er i 

stand til at opnå samfundets fulde accept og vi ser her individernes behov for stempling som en af 
                                                
71 Normerne er stabiliserende betingelser for de fællesskaber, som ingen mennesker kan leve uden (Bech-Jørgensen 
1999:17). 
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de store konsekvenser ved individualiseringen. Den samfundsmæssige stempling af de unge skal ses 

som forstærkende for vores egen normalitetsopfattelse, hvilket dermed resulterer i at de unge på 

baggrund af deres hjemløshed i højere grad afskæres fra samfundets fællesskab.  

 

I kontakten med de unge på landets § 110 boformer, er vi gennem interviewene blandt andet 

kommet omkring om de unges tilknytning til samfundet og om de, i kraft af deres hjemløshed, har 

følt sig udenfor samfundet. Der har fra de unges side været ambivalente beretninger herom, 

beretninger der enten direkte eller indirekte har afsløret indikationer på, at de unge ikke i samme 

grad som flertallet føler samhørighed med samfundet. Den moralske differentiering, der gennem 

stemplingen forekommer, skal herved ses som en årsagsforklaring i forhold til at fastholde en 

distance mellem samfundets ’established’ og de unge hjemløse ’outsiders’. Forklaring på at de unge 

ofte vælger at holde deres hjemløshed hemmelig skal ses i lyset af, at når andre først har stemplet de 

unges adfærd som værende afvigende, kan det være svært for de unge at vende denne stempling og 

hermed blive inkluderet i samfundet igen. Neutraliseringsteknikkerne kan ses som et redskab de 

unge kan anvende til at opnå indirekte tilgang til det omgivende samfund, men da 

neutraliseringsteknikken ikke direkte er et redskab, der hjælper de unge til at kontrollere deres 

afvigende adfærd, vil neutraliseringsteknikken ikke resultere i, at den unge fuldt ud accepteres i 

samfundet, men snarer føre til stilstand hos den enkelte, idet neutraliseringsteknikkerne 

udelukkende anvendes af den unge til retfærdiggørelse af egen afvigelse. Mulighederne for 

inklusion i samfundet eller mindre grupper og fællesskaber forekommer herefter mere sandsynlig 

for den enkelte, end det reelt vil forekomme i praksis. Den unge kan gennem øget bevidsthed og 

kendskab til egen afvigende adfærd, optimerer sine muligheder for adgang til samfundet, men en 

total frigørelse af den afvigende fortid, vil ikke være muligt. Omgivelserne opfattelse af de unge 

hjemløse vil bestandigt tage udgangspunkt i den tilsyneladende identitet, der overvejende vil være 

påvirket af den unges stigma og tidligere adfærd. I mødet med andre, fastholdes de unge i en 

underlegen position og vi mener figurationen medfører, at de har svært ved at vende socialiseringen, 

idet de gennem samfundets overlegenhed forstærkes i deres underlegenhed og omvendt. At de unge 

distancerer sig selv fra deres position som hjemløse, ved at omtale det at være hjemløse i 3 person, 

mener vi kan være fremmende for deres muligheder for resocialisering, idet en distancering fra 

deres underlegenhed, kan have positiv betydning for deres selvopfattelse og selvværd, idet et større 

selvværd afføder en større lyst til at indgå i samfundet og de sociale fællesskaber. 
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7. Opvækstens betydning for de unges hjemløshed 

De fleste mennesker er i dag bekendt med begrebet social arv72 og bruger det i daglig såvel som i 

faglig tale. Der har gennem de senere år været en del polemik omkring begrebet social arv, idet det 

har været en udbredt antagelse at børn arver deres forældres sociale problemer, hvilket dermed 

betyder, at den negative sociale arv skyldes en række belastende forhold i børnenes opvækst. 

Ovenstående stemmer også overens med undersøgelser73 der belyser, at der ved en lang række 

belastningsfaktorer hos forældrene er tale om en markant risikoforøgelse hos børnene i forhold til at 

’arve’ en eller flere af forældrenes tunge sociale problemer. Det er i denne sammenhæng vigtigt at 

pointere, at en stor del af de børn og unge, der gennem deres barndom oplever belastningsfaktor, 

alligevel formår at overvinde eventuelle konsekvenser, så opvæksten ikke senere hen vil få 

betydning for deres udvikling og liv. Sociolog Morten Ejrnæs belyser, at selvom der er påvist en 

flerdobling af risiko for belastningsfaktorer hos børn senere hen i livet, så medfører fokuset på 

signifikans og odds – ratio en overbetoning af sammenhængen mellem forældrenes og børnenes 

tunge sociale problemer. Baggrunden for dette er, at der ofte er tale om en meget lille andel, hvilket 

medfører at risikoen for at ’arve’ forældrenes tunge sociale problemer sjældent bliver højere end 10 

procent (Ejrnæs m.fl. 2004:15-24). Det er derfor snarere en undtagelse end reglen, at alle børn i 

belastede familier får sociale problemer af samme sværhedsgrad som deres forældres. Langt de 

fleste børn der vokser op i socialt belastede familier synes uberørt af forældrenes problemer og 

vokser op og bliver velfungerende voksne (Ejrnæs m.fl. 2004:24, 35), (Ploug 2003:15). 

Overhyppigheden og heri hjemløsheden rammer derfor kun en mindre del af de børn og unge som 

gennem opvæksten har været udsat for belastede forhold. De børn og unge hvis forældres 

komplekse og sammensatte sociale problemer har stået på i en længere periode, som måske er 

blevet permanente og hvor forældrenes ressourcer ikke slår til, rammes betydeligt hårdere end andre 

børn. Fremtiden for disse børn, opleves derfor ofte uden udsigter til forbedringer (Ejrnæs m.fl. 

2004:24, 35), (Ploug 2003:15).  

 

Hjemløshed hænger ifølge Brandt fast sammen med en tilværelse, der begynder med udsættelse for 

svært belastende følelsesmæssige svigt, tidlige psykosociale reaktioner, problemmæssig adfærd og 

skoleproblemer samt tidligt udviklede misbrugsproblemer. Hjemløshed er ikke udløst af en enkelt 

                                                
72 Det var den svenske børnepsykiater Gustav Jonsson der i slutningen af 1960’erne introducerede begrebet social arv. 
Hans definition på begrebet er den mest udbredte blandt fagfolk som pædagoger, sygeplejersker, lærere og 
socialrådgivere (Ejrnæs m.fl. 2004:7).  
73 Her henvises til M ogens Nygaard Christoffersen undersøgelse fra 1999 ’Risikofaktorer i barndommen’ samt Niels 
Plougs undersøgelse ’Vidensopsamling om social arv’ fra 2003. 
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begivenhed men en konsekvens af mange forskellige faktorer, hvori den sociale arv også indgår. 

Idet vores undersøgelse ikke har haft fokus på om informanternes forældre ligeledes har været 

hjemløse, er det derfor ikke muligt at sige noget om sandsynligheden for, at børn af hjemløse har 

større risiko for selv at blive hjemløse (Brandt 1999b:6-10). Men der fremstod ikke overraskende et 

overordnet billede af, at de unges livshistorier bar præg af ustabile og triste barndomserfaringer. De 

biografiske fortællinger efterlader et indtryk af, hvilke forskellige belastningsfaktorer de unge har 

været udsat for under deres opvækst, og specialet ønsker derfor i det følgende at belyse 

sammenhængen mellem de unges opvækst i socialt belastet kår og deres senere livssituation.  

 

• Familieopløsning 

Undersøgelser af betydningen af børn og unges opvækst i socialt belastet familier viser, at 

belastningsfaktorer under opvæksten har indflydelse på de unges senere livssituation. De 

biografiske fortællinger af specialets informanter efterlader et indtryk af unge mennesker, der har 

oplevet opvækstvilkår præget af diverse belastningsfaktorer. Blandt andet havde størstedelen af de 

unge hjemløse gennem opvæksten været udsat for familieopløsning på den ene eller anden måde og 

i det hele taget karakteriserede flere af dem deres opvækst som præget af ustabilitet og manglende 

kommunikation mellem dem og deres forældre. Undersøgelser peger i retning af, at netop børn der 

har oplevet familieopløsning oftest udsættes for yderligere belastninger. Barnet kan fanges i et 

krydspres af uforenelige krav mellem far og mor samt blive påvirket af et øget konfliktniveau 

mellem forældrene. Der ses øget risiko for anbringelse uden for hjemme hos disse børn samt større 

sandsynlighed for at denne gruppe oplever vold i familien. Man kan dog ikke afgøre, hvorvidt det er 

de konfliktfyldte konsekvenser af familieopløsningen, eller om det er forældrenes separation i sig 

selv, der forsager dette, men man kan dog konstatere, at der blandt børn fra separerede familier ses 

en øget risiko for ungdomsarbejdsløshed, selvmordsforsøg, psykiske lidelser og voldskriminalitet 

sammenlignet med deres jævnaldrende. Det er dog vigtigt at understrege, at ikke alle børn og unge 

der oplever familieopløsninger påvirkes i en sådan grad, at deres senere livssituation bærer præg 

deraf. Processen bag familieopløsningen er af afgørende betydning, idet en god og stabil og 

samarbejdende kommunikation mellem forældrene og støtte omkring barnets hyppige kontakt med 

samværsforælderen ikke påvirker barnets senere livssituation i samme grad (Ploug 2003:28-31).  
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• Vold  

En anden nævneværdig belastningsfaktor, der ofte fremtræder i de biografiske fortællinger, er de 

unges beretninger om ustabile opvækstvilkår, enten som følge af vold mellem forældrene indbyrdes 

eller imod den unge selv gennem opvækstperioden. Psykolog Edith M. Bootsmans gennemgang af 

forskellige undersøgelser samt supplerende udenlandske undersøgelser om oplevelser af vold i 

barndommen viser, at dette i voksenlivet kan vise sig i form af overhyppighed af psykiske 

problemer, herunder depressive symptomer samt aggressioner. Vold i barndommen efterlader 

ligeledes større sandsynlighed for, at de unge udvikler lav grad af selvkontrol, hjælpeløshed, følelse 

af tomhed samt vaklende identitet. Trods undersøgelser efterlader indtrykket af, at vold avler vold, 

idet at cirka 30 % af børn der har oplevet vold under barndommen, selv i voksenlivet udviser 

voldelig adfærd, er det vigtigt at belyse, at det stadigt er cirka 60 % af alle de børn, der har oplevet 

vold i barndommen, der ikke udviser voldelig adfærd i voksenlivet (Nygaard 1999:61-61).   

 

• Misbrug 

Misbrug er endnu en af de tunge belastningsfaktorer, som indgår i de unge hjemløses biografiske 

fortællinger, idet 8 ud af de 14 informanter har oplevet misbrug (alkohol eller narkotika) gennem 

opvæksten hos den ene eller begge forældre. Barnet kan under opvæksten påtage sig ansvaret for 

forældrenes misbrug gennem fornægtelse, og grundet forældrenes personlighedsændringer og 

inkonsekvent adfærd, udvikler denne sig til specialist i afkodning af forældrenes følelser for ikke at 

opleve svigt. I denne proces får barnets opfattelse af forældrene en vigtig betydning for opbygning 

af barnets identitet. Forældrenes misbrug gennem barndommen synes at fremstå udslagsgivende for 

den senere adfærd i ungdommen. Særlig kan forældrenes misbrug være udslagsgivende for 

drengenes voldelige adfærd, der måske senere i ungdommen resulterer i en voldsdom. Som mange 

andre belastningsfaktorer, kan et forældremisbrug gennem barndom ofte knyttes til andre belastende 

vilkår under opvæksten. Psykisk lidelse, arbejdsløse forældre, udstødning fra det almindelige 

samfundsliv, kriminalitet og stigmatisering er nogle af de sociale belastningsfaktorer i opvæksten, 

som forældrenes misbrug kan medføre. Misbruget øger sandsynligheden for, at disse forhold 

yderligere mindsker forældrenes ressourcer og overskud til at varetage de unges opvækst. Ligeledes 

kan man, ifølge de danske forløbsundersøgelser, konstatere en forøget hyppighed af selvdestruktive 

adfærdsformer, herunder stofmisbrug, idet risikoen for at den unge selv udvikler et misbrug, 
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vurderes som to gange så stor for børn af misbrugere, som hos de jævnaldrende uden misbrugende 

forældre (SFI 1999:126-128), (Ploug 2003:33-34, 39). 

Sammenhæng mellem forældres misbrug i opvækst og den unges senere adfærd i ungdommen, kan 

være udslagsgivende for voldelige adfærd hos drengene. Selv om en af vores informanter, Mikkel, 

ikke tillægger sin faders misbrug nogen betydning, kan begrundelse for hans senere voldelige 

adfærd forklares med, at han har haft behov for at supplere sit ellers ’normale’ liv med afvigende 

handlinger. Risikoen for, at de unges livssituation påvirkes af belastningsfaktorer i barndommen, 

øges nemlig i takt med antallet af belastningsfaktorer som de udsættes for under opvæksten.  

 

7.1 Delkonklusion 

Selvom det langt fra er alle de børn der oplever belastningsfaktorer i barndommen, der ender i 

hjemløshed, mener vi dog, at det er væsentligt at være opmærksomme på konsekvenserne for de 

unges livssituation, hvis de gennem barndommen udsættes for belastningsfaktorer af forskellig 

grad. I gennem interviewene med de unge fremstod der ikke overraskende et billede af, at de unges 

opvækst i større eller mindre grad havde været præget af opløste familieforhold, forældrenes 

misbrug, vold i hjemmet, psykiske lidelse etc. Årsagen til at de unge er endt i hjemløshed og ender 

med at opsøge en § 110 boform, mener vi derfor ikke kun kan tilskrives dem selv, men må forklares 

ud fra et ud fra et større perspektiv og kan belyses ud fra en sammenkobling af de forskellige 

belastningsfaktorer som de unge gennem opvæksten har været udsat for. I søgningen efter en 

årsagsforklaring til de unges hjemløshed er det derfor vigtigt at fokus ikke kun rettes mod de 

individuelle faktorer men, at der også tages udgangspunkt i den unges opvækstbetingelser. De unge 

vælger at opsøge boformen, da de her i højere grad kan få ro på deres tilværelse, en ro de ikke kan 

finde derhjemme grundet ovenstående faktorer. For at hindre at de unge igennem deres barndom 

udsættes for belastningsfaktorer, er det derfor altafgørende at indsatsen sættes ind så tidligt som 

muligt, således at følgevirkninger efter forældrenes splittelse, deres misbrug samt volden i hjemmet 

ikke forplanter sig hos de unge og hermed forhøjer deres risiko for at ende i hjemløshed.  
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8. At være ung og hjemløs i det moderne samfund  

I en sociologisk forståelse bliver det enkelte menneske kun et menneske i fællesskab med andre. 

Det er i fællesskabet og i kraft af de sociale relationer med andre, at vi udvikler en selvstændig 

identitet og lærer normer, værdier og moralbegreber, der er acceptabelt eller uacceptabelt i den 

kultur vi færdes i. Det er gennem indlæring af de normer, der har betydning for de grupper vi indgår 

i, at vi socialiseres til gruppelivet. Simmel beskriver i sit essay ”Moden”, de drivende kræfter i 

moden som værende socialiserende og differentierende. Det paradoksale består i, at moden både 

opfylder et behov for social tilslutning og lydighed og ligeledes muliggør et behov for individuel 

differentiering og udskillelse fra andre (Simmel 1998:16,105). Moden lader individet fremstå som 

selvstændigt, men omvendt knytter moden også individerne sammen i en gruppe (Svendsen 

2005:121), (Juul 1999:12). Moden betegnes af Simmel som klassemode og findes kun i samfund, 

hvor der er sociale klasser. En grundmodel i redegørelsen for modens udvikling kan belyses ud fra 

Simmels såkaldte ’dryppe-nedad’ – teori. Med denne teori menes, at moden altid foregår fra de 

højere samfundslag og ned til de lavere samfundslag. I det øjeblik hvor de lavere samfundslag, her 

for eksempel de unge hjemløse, begynder at tilegne sig modetendenser oppe fra, distancerer de 

højere samfundslag sig ved at vende sig mod nye modetendenser. Moden er derfor en 

overklasseopfindelse, hvis formål er at skabe afstand mellem de forskellige samfundsklasser 

(Simmel 1998:49,106). De unge informanter kan i forlænges af ’dryppe-nedad’ - effekten og på 

baggrund af mangel på økonomiske midler blive forstærket i deres mangel på tilhørsforhold til det 

omgivende samfund, idet de er underlagt modetendenser, der ubevidst udvikles i de højere 

samfundslag.  

 

Som tidligere nævnt lever vi et samfund, der er under hastig forandring og at kunne klar sig i 

samfundet er af fundamental betydning for individet. De unges identitet, mening og personlige 

relationer udspringer ikke længere af en given social sammenhæng, men er blevet et refleksivt 

projekt for den enkelte. Det moderne samfund er, ifølge Ziehe, kendetegnet ved en opløsning af de 

sociale og kulturelle bånd. Opløsning af værdier og traditioner bevirker, at en stadig mindre del af 

tilværelsen forekommer selvfølgelig. Vi er ikke længere styret af traditioner, slægt eller religion, 

men er blevet frisatte. Ziehe kalder denne udvikling for ”kulturel frisættelse”. Frisættelsen fordrer 

nye muligheder for de unge, idet deres identitet ikke længere er noget, der er fastlåst fra generation 

til generation. Det er ikke som tidligere, den kulturelle eller sociale baggrund, der angiver hvordan 

den enkelte unge skal handle og forstå sig selv. Dette betyder, at de unge nu har alle muligheder for 
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at forme deres eget liv. Det gælder blot om at træffe de rigtige valg. Den kulturelle frisættelse udgør 

dog en ambivalens. På den ene side giver det de unge en større mulighed for at skabe deres egen 

tilværelse, men på den anden side mindsker den også deres sikkerhedsfølelse ved at være bekendt 

med tilværelsens forventninger. Kravene til de unge øges, idet ansvaret for hvordan den enkeltes liv 

former sig i højere grad bliver et personligt anliggende. Desto mindre ens livsperspektiver og 

afgørelser kan fastlægges ud fra traditioner, desto mere vigtigt bliver de unges individuelle 

beslutninger og valg og jo mere sætter de sig selv i fokus (Ziehe og Stubenrauch 2008: 30-31), 

(Jacobsen 1999 84-85). 

 

Ungdommen er en fase i livet, hvor de fleste mennesker tilbringer meget af deres tid i 

uddannelsessystemerne. Koblingen mellem uddannelse, den unges placering i forhold til 

arbejdslivet og de grundlæggende levevilkår etableres i ungdommen. Ungdomsperioden kan 

betegnes som en midlertidig disintegrationsperiode, idet løsrivelsen fra barndommens roller og 

sociale bånd skaber en mere åben situation for den enkelte. Den samfundsmæssige udvikling ligger 

vægt på den personlige valgfrihed og har medført, at den unges valgmuligheder er blevet væsentligt 

forøgede. De unge bombarderes dagligt af nye valgmuligheder74, hvilket medfører, at det kan være 

svært at vælge retning, idet ansvaret og risikoen for at vælge forkert påhviler den unge (Raasborg 

1999:30). På det personlige plan skal de unge nu forholde sig til en udvikling, som giver mulighed 

for selv, at skabe og definere personlige relationer. Der er ingen faste regler for, hvordan 

relationerne mellem mennesker skal være, da disse i enhver henseende er åbne for forhandlinger. 

De unge har en frihed til selv at regulere deres nære relationer75, men med friheden medfører også 

muligheden for uoverensstemmelser, konflikter og sammenbrud i de nære relationer (Rasmussen 

1997:42,47), (Zeuner 1994:17,47). Ungdomsperioden siges at have karakter af spændingsforhold 

mellem tre elementer. For det første de unges baggrund, ressourcer og ønsker. For det andet 

uddannelsessystemet med dets forskellige strukturer og institutionstyper, og for det tredje 

mulighederne og vilkårene i samfundslivet. Spændingsforholdet og de efterfølgende 

integrationsproblemer for de unge kan være et resultat af, at de 3 elementer ikke harmonerer 

hinanden imellem. Dette kan resultere i, at personer eller grupper befinder sig i en delvis 

desintegreret situation. Reintegrationsperioden finder som regel sted i slutningen af 

                                                
74 Idet de unge har større muligheder for at prøve forskellige valgmuligheder, betegnes samfundet som et zapper 
samfund (Raasborg 1999:30). 
75 De vigtigste erfaringer, omkring de nære relationer, får de unge igennem familien. Det er i familien de unge lærer, at 
regler er noget man forhandler om og at regler altid kan ændres (Zeuner 1994:51). 
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ungdomsperioden, men for de unge vi har snakket med, har denne reintegration endnu ikke fundet 

sted (Rasmussen 1997:47-49).  

Når unge skal finde deres plads i samfundet, konfronteres de straks med krav om viden. Evnen til at 

begå sig i samfundet afhænger nemlig i høj grad af omfanget af den enkeltes viden. Viden bliver en 

forudsætning for, at de unge kan begå sig i og være en del af samfundet. Formidlingen af viden sker 

primært gennem uddannelse76, idet det er her, de unge skal lære at arbejde med viden og 

herigennem udvikle deres vidensramme. De fleste unge i samfundet lever med forskellige krav og 

muligheder på såvel det samfundsmæssig som på det personlige plan. De unge, som ikke har 

forudsætninger eller mulighederne for at tilegne sig ny viden og ikke kan leve op til de mange krav 

som samfundet stiller, vil ofte både af samfundet og af dem selv blive opfattet som tabere. Dette 

kan fra den unges side resultere i en negativ selvforståelse (Zeuner 1994:38ff).  

 

Forløbsundersøgelser af langtidsvirkninger peger i retning af, at belastningsfaktorer i barndommen 

kan have betydning for individets indlæring og sociale forudsætninger i såvel ungdoms- som 

voksenlivet. Misbrug, vold, psykiske lidelser, fattigdom med mere er nogle af de faktorer, som kan 

præge barnet både gennem opvæksten og senere hen i livet (Socialministeriet 2003:25-40, 57). En 

af de gennemgående belastningsfaktorer, som de unge informanter gennem opvæksten har været 

udsat for, har været misbrug i hjemmet hos enten den ene eller begge forældre. Forældrenes 

misbrug kan resultere i, at barnet eller den unge gentagne gange oplever svigt, idet 

personlighedsændringer hos de primære omsorgspersoner, kan medvirke til uforudsigelig og 

inkonsekvent adfærd over for barnet eller den unge. Hvis den unge gennem opvæksten, af sine 

forældre eller andre i dets betydningsfulde sociale netværk, har oplevet belastningsfaktorer og ikke 

er blevet behandlet med respekt, accept og deltagelse, kan dette medføre forskellige reaktioner som 

blandt andet kan have afgørende betydning for den unges udvikling af selvtillid. Hvis den unge 

oplever, at det ikke kan ændre den negative selvforståelse, kan det medføre, at den unge ikke er i 

stand til at skabe sig selv og sin egen tilværelse. Konsekvensen af dette kan resultere i, at den unge 

herefter bliver handlingslammet og vender samfundet ryggen enten gennem destruktiv adfærd77 

over for andre eller gennem selvdestruktiv adfærd78. Den selvdestruktive adfærd kan dog hurtigt 

                                                
76 Folkeskolen bidrager til udviklingen af en generel vidensramme for de unge i forhold til de samfundsmæssig og 
kulturelle forhold (Zeuner 1994:38). 
77 Et eksempel på den destruktive adfærd over for andre kan være kriminalitet. Den kriminelle adfærd kan virke som et 
alternativt til det, det normale samfund tilbyder (Zeuner 1994:76). 
78 Den selv destruktive adfærd retter sig mod den unge selv og eksempler på dette kan være misbrug, sucidal adfærd etc. 
(Zeuner 1994:77). 
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flyde over i en destruktiv adfærd. Dette eksemplificeres ud fra følgende: Den selvdestruktive adfærd 

som den unge hjemløs misbruger praktisere kan udvikle sig til destruktiv adfærd i det øjeblik 

vedkommende bliver nødsaget til at begå kriminalitet for at få penge til stoffer. Adfærden bevæger 

sig fra at være rettet mod den unge selv til at blive rettet mod samfundet. Idet den destruktive 

adfærd er en trussel mod alle i samfundet, hvorimod den selvdestruktive adfærd ”kun” er en trussel 

mod den unge selv, bliver den samfundsmæssige reaktion stærkest ved den destruktive adfærd 

(Zeuner 1994:81), (Christoffersen 2005:110). Sat lidt på spidsen kan det udlægges således: Så 

længe de unge hjemløse vender samfundet ryggen ud fra selvdestruktiv adfærd, vil den 

samfundsmæssige reaktion have mere afdæmpet karakter. Først ved en destruktiv adfærd, vil 

samfundet reagere og betragte adfærden som et samfundsproblem.  

 
8.1 Ungdommens betydning for de unges hjemløshed og socialisering 

Individets tilstedeværelse i samfundet kan anskues som er et resultat af sammenspillet med andre 

mennesker. Ungdomsperioden betragtes som en særlig interessant fase, idet de unge i denne periode 

træder ud af barndommen og ind i en fase af livet, hvor der i højere grad stilles såvel individuelle 

som samfundsmæssige krav til den unge. Med individet som refleksivt projekt står de unge over for 

en lang række valgmuligheder, hvor netop udfaldet af deres valg kan være af afgørende betydning 

for deres videreudvikling og livsudfoldelse. I ungdommen kan der opstå et spændingsfelt mellem 

betydningsfulde forhold i den unges liv, idet de unges familiebaggrund og ressourcer kan have 

afgørende betydning for deres muligheder og vilkår for videre livsudfoldelse. Her kan forekomme 

uoverensstemmelse mellem de ressourcer og ønsker den unge har, idet belastningsfaktorer i 

opvæksten kan have konsekvenser for den unge. Eksempelvis kan følgevirkningerne af et 

forældremisbrug resultere i uforudsigelig og ustabil opvækstvilkår. Hos over halvdelen af 

informanterne har opvæksten været præget af misbrug hos enten den ene eller begge forældre (jf. de 

biografiske fortællinger afsnit 3).  

 

En stabil familiemæssig baggrund og opvækst betragtes som grundstenene for at opnå et ’normalt’ 

79 livsforløb. Hvis disse grundsten ikke støbes gennem barndommen, vil den unge opleve 

uoverensstemmelse mellem individets ønsker og kompetencerne og de samfundsmæssige krav, der 

kendetegner ungdomsperioden. Denne uoverensstemmelse kan særligt komme til udtryk i forhold 

til videnssamfundets skærpede krav til de unges uddannelsesmæssige kvalifikationer og de unge 

                                                
79’Normalt’ anvendes her i betydningen, hvor normalitetsopfattelse er som folk er flest (Bech – Jørgensen 1999:17-18) 
(jf. afsnit 6.4) 
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informanters kompetencer dertil.  Der er 8 af vores informanter, der i ungdommen har truffet et valg 

om påbegyndelse af en specifik erhvervsmæssig uddannelse, men kun 3 der har klaret at fuldføre 

denne uddannelse. En stor del af dem oplevede, at deres tillærte og erhvervede kompetencer ikke 

honorerede de uddannelsesmæssige krav. Det store frafald kan være en indikation på at der hos de 

unge hjemløse kan forekomme uoverensstemmelse mellem ønsker, valg og ressourcer. De unges 

nederlag kan komme til udtryk i såvel den selvdestruktive som den destruktive adfærd. En ustabil 

og utryg barndom kan påvirke den unges selvopfattelse, som starter en negativ udvikling, hvor den 

unges adfærd forværrer mulighederne for at blive reintegreret i samfundet. I det følgende 

eksemplificeres dette med afsæt i Bo’s biografiske fortælling. 

 

" Dårlig opvækst med mors misbrug " Laver småkriminalitet/ballade " Plejefamilie "Ophold på kollegium" 

Flere mislykkede uddannelsesforsøg" Stofmisbrug" Starter HF" Depression" Dropper ud af HF " M ister 

lejemål og står uden bolig" Hjemløs " ophold på Bjergby " 

 

Bo’s livsforløb illustrerer, hvorledes en utryg og ustabil opvækst kan have indflydelse på individets 

senere livsudfoldelser. Denne antagelse kan ikke betragtes som udelukkende determinerende, men 

gennem interviews med de unge fremstår der et billede af, at en ustabil opvækst skaber en øget 

risiko for forringede livsudfoldelser og socialiseringsmuligheder. Denne risiko kan resultere i, at 

den unge indfanges i en såkaldt negativ cirkel, hvor den unges nederlag fører til gentagne nederlag, 

som yderligere forringer den unges muligheder for resocialisering. Denne proces kan betegnes som 

en negativ socialiseringscirkel (se nedenstående figur 8.1).  

  Figur 8.1. 

1.Dårlige 
Sociali-
serings-
muligheder 

2.Negativ 
selv-

forståelse 

3.Destruktiv
/selv-

destruktiv 
adfærd 
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Idet de unge ikke formår at blive socialiseret i samfundet for eksempel via uddannelse, svækker den 

negative cirkel de unges muligheder for at reintegration og socialisering i samfundet. De kan som 

en modreaktion derpå søge at hægte sig fast i de potentielle muligheder, til at opnå den 

menneskelige trang til socialisering og derved blive anset som en del af samfundet. En måde hvorpå 

de unge kan afdække deres behov for anerkendelse, er at søge accepten i et lokalt perspektiv. Ved at 

holde sig opdateret inden for betydningsfulde fænomener der kendetegner ungdommen, kan de 

unge derigennem opnå følelsen af at være accepteret i et fællesskab. En accept som de ikke tidligere 

har haft succes med. Moden kan her bruges som et særligt redskab, hvorigennem de unge kan 

erhverve denne følelse af accept. Under interview med informanterne var der flere, som gav særlig 

udtryk for vigtigheden af deres påklædning. Den rette påklædning kan betragtes som et redskab for 

de unge til at fastholde følelsen af samhørighed med samfundets resterende ungdom. Selvom denne 

samhørighed ikke reintegrerer de unge i samfundet, bidrager den dog til, at de opnår følelsen deraf. 

Moden må dog betragtes som en ’falsk tryghed’, da de grundet ’dryppe-nedad’ – effekten ikke har 

indflydelse på de aktuelle modetendenser, som er dikteret af overklassen. Den såkaldte ’dryppe-

nedad’ – effekt resulterer desuden i, at moden konstant udvikles og ændres. En faktor som øger de 

unges risiko for ikke at kunne følge med, og kan resultere i, at de på længere sigt må se sig ’slået 

ud’ af samhørigheden, grundet overklassens indflydelse.      

 

8.2 Delkonklusion 

I forbindelse med samfundsændringer og ungdommens frisættelse fra tidligere generationers 

traditioner er presset på den enkelte for selv at forstå og præstere ligeledes forøget. Ud fra den 

betragtning er den enkelte i højere grad selv ansvarlig for eget liv, og dette individuelle projekt 

medfører at de unge vi har talt med, der ikke besidder kompetencerne som samfundet kræver, oftere 

falder igennem. Ungdomsperioden kan betragtes som den betydningsfulde fase i de unges liv, hvor 

tidligere livserfaringer og kompetencer til at mestre voksenlivets udfordringer nu for alvor skal 

afprøves. Igennem interviewene fremgik det, at de unge i denne ansvarsfulde periode ikke har 

opnået eller erhvervet samfundets påkrævede kompetencer, hvilket derfor gør dem særlig sårbare. 

Som belyst i ovenstående er ungdommen netop den fase i livet, hvor de fleste tilbringer meget af 

deres tid i uddannelsessystemerne, ligesom koblingen mellem uddannelse og de unges placering i 

forhold til arbejdslivet, samt de fundamental levevilkår etableres. Ud fra interviewene tegner der sig 

et billede af, at de unges manglende sociale integration indenfor samfundets kerneinstitutioner for 

en stor dels vedkommende kan forklares ud fra de belastningsfaktorer, de gennem barndommen har 
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været udsat for. Belastningsfaktorer der har betydet et dårligt forhold til deres forældre, manglende 

skolegang samt en sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet. Eftersom de unge ikke tilstrækkeligt 

har indgået i de kerneinstitutioner, hvor inklusionsprocesserne har fundet sted befinder de sig derfor 

i den negative socialiseringscirkel og hermed udenfor samfundet. Mulighederne for at de unge får 

vendt deres position og hermed bliver reintegreret i samfundet, vurderer vi ikke som værende 

særlige store, idet de unge grundet manglende praktiske og sociale færdigheder er sat bagud. Deres 

situation forværres yderligere idet størstedelen af dem er uden uddannelse, har været involveret i 

kriminalitet, har en psykisk lidelse eller er i et misbrug. Alle belastningsfaktorer der gør det svært 

for den unge at få vendt socialiseringscirkelen. Gennem interviewene med de unge er vi blevet 

opmærksomme på hvilken betydning tøj og heri mærketøj har for de unge, idet de unge netop 

fremhæver tøj som en måde, de indgår i sociale relationer med andre, ikke hjemløse, unge. Før i 

tiden var tøjmærkerne generelt små, og placeret på indersiden af tøjet, i dag er de derimod for de 

unge mere synligt placeret, eksempelvis i form af store tryk på T-shirts med tøjmærkets logo. 

Synligheden i form af logoer kan ses som en afspejling på individet og dennes identitetsdannelse og 

vi mener, at moden herved bliver en måde, hvorpå de unge kan forsøge at skjule deres position som 

hjemløs. Men sammenholdes dette med Baumans teori i det foregående afsnit omkring forbruger og 

den defekte forbruger betegnes de individer, der befinder sig i de højere samfundslag som 

forbrugerne og de der tilhører de lavere samfundslag, som de defekte forbrugere. De individer som 

Simmel’s ’dryppe nedad’-effekt ikke påvirker eller kun perifert bliver ramt, kan derfor betegnes 

som defekte forbrugere. Ud fra interviewene med de unge fremstod der et billede af, at de unge ikke 

har midlerne til at ’blive ramt’ og de går derfor i kraft af deres position som 

kontanthjælpsmodtagere under betegnelsen defekte forbrugere. Eftersom de unge ikke har 

ressourcer og midlerne til at blive resocialiseret kan man godt frygte, at så længe de unge opholder 

sig på § 110 boformerne, hvor de er gemt væk og i kraft af deres selvdestruktive adfærd, ikke udgør 

en trussel mod samfundet, lige så længe vælger samfundet, at se bort fra det faktum, at der er unge 

mennesker, der grundet belastningsfaktorer i barndommen ikke har andre alternativer end at søge 

ophold på en § 110 boform.  

 

Trods der kan afspejles et generelt billede af bagvedliggende faktorer, som medvirkende til de 

unges hjemløshed, er det væsentligt at bemærke, at det samlede antal unge hjemløse på landsbasis 

blot udgør en lille del af det samlede antal unge, som har været udsat for diverse 

belastningsfaktorer. Det findes derfor relevant i specialets del 3, at afdække det særlige i det 



 79 

samlede datamateriale, der belyser, hvad der netop ligger til grund for, at nogle af specialets 

informanter adskiller sig fra flertallet, idet de er endt i hjemløshed (Jf. de biografiske fortællinger, 

kapitel 3). 
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DEL 3 – En abduktiv tilgang 
 

9. Omsorgssvigtede eller atypiske hjemløse 

I specialets del 2, har vi belyst de unges hjemløshed ud fra et top-down perspektiv, hvor vi i del 3 

ud fra et buttom-up perspektiv, med udgangspunkt i interviewene, ønsker at opnå forståelse for og 

indsigt i hvad de unge selv fortæller, der ligger til grund for deres hjemløshed. Gennem såvel den 

teoretiske belysning som gennem interviewene fremstod der umiddelbart et klart billede af, at de 

unge der stifter kendskab til hjemløsheden alle i mere eller mindre grad gennem barndommen havde 

været udsat for belastningsfaktorer af forskellig art. Vi er dog gennem fænomenologisk tilgang til 

empirien blevet opmærksomme på, at der forekommer variationsbredde i de unges beretninger om 

opvækst og barndom som årsagsforklaring til deres hjemløshed. 8 af vores i alt 14 informanter 

omtaler deres barndom som værende mangelfuld og ustabil, mens de resterende i modsætning 

beskriver deres opvækst som tryg og stabil. Vi vil derfor i del 3 sætte fokus på den variation, der 

fremstår hos de unge informanter, idet vi i modtætning til den teoretiske del, anser at der fremstår 

andre årsagsforklaringer hos de unge end blot en belastet barndom. Med udgangspunkt i 

informanternes udsagn, vil vi derfor efterfølgende belyse to markante og forskellige tendenser, som 

fremstår i forhold til de unges egne forklaringer på hjemløsheden.  

 

9.1 ”M in opvækst var helt af helvedes til”  

Sådanne beskrivelser blev vi ofte mødt med, når vi talte med de unge informanter på § 110 

boformerne. Bo beskrev selv sin opvækst som sådan. Han var en af de 8 informanter, som alle 

refererede til opvæksten ud fra et negativt syn og hvor flere af de unge berettede om en opvækst 

præget af diverse belastningsfaktorer, såsom misbrug, vold, svigt med mere.” […] egentligt var de 

også ligeglade med, om jeg gik i skole eller ej[…], mig og mine søskende har altid måttet klare os 

selv” (Axel, appendiks 2:28), ” […] jeg blev for hurtig voksen […]” (Henrik, appendiks 7:89), 

”været meget fri, kan man sige. Bare lavet det jeg har lyst til.”(André, appendiks 14:194), ” til at 

starte med der var det… der blev jeg overladt til mig selv og til sidst var det selvvalgt… der gad jeg 

simpelthen ikke, at prøve at skabe kontakt til min mor”(Bo, appendiks 13:183). Disse er udtalelser, 

der afspejler deres forhold og kontakt til forældrene under opvæksten, idet de omtaler deres 

opvækst og ikke mindst deres forældre ud fra negative vendinger og dermed refererer åbent til den 

belastning, som de er vokset op under. De unge beretter om barndommen ud fra en følelse af svigt 

og bitterhed. ”Hun sad bare og drak sig stiv så og når man kom hjem til middag, så var hun pisse 
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fuld mand, sad bare og så ’Horton sagaen’, hvor plat, så… så det har sgu aldrig været særlig godt” 

(Bo appendiks 13:182). Grundet barndommens svigt kommer dette ligeledes til udtryk, idet de 

unge, ikke har respekt over for deres forældre og derfor ofte har fravalgt kontakten. ”Jeg har ikke 

nogen familie, andet end min datter, altså jo min mor lever, min far lever, men jeg har ingen 

kontakt til dem (Trine Appendiks 6:82) og som Kurt stærkt udtrykker vedrørende hans forhold til 

familien ”Min mor, det er bare et emne, det gider jeg slet ikke ind på [...] Undskyld jeg siger det, 

det er pinligt, men I kan ligeså godt høre det, råt for usødt. Hun er en billig luder”(Kurt, appendiks 

4:57, 69). Fælles for disse unge er, at de under interviewene alle har fortalt åbent og dybdegående 

omkring episoder i opvæksten, der indirekte beskriver svigt i forskellige grader. Når André 

beskriver sin opvækst som meget fri ”Bare lavet det jeg har lyst til” (André, appendiks 14:194) 

fortæller det ligeledes, at han gennem opvæksten ikke er blevet pålagt at efterleve regler og 

grænser. At han har været vant til at skulle klare sig selv og sætte egne grænser, mener vi, forklarer 

hvorfor han senere hen oplever gentagne nederlag i mødet med den institutionelle omverdens 

normer og regler. Han beskrev folkeskolen som noget ’rigtigt lort’ og blev efterfølgende under sin 

uddannelse som gartner smidt ud skolehjemmet. ”Jeg blev smidt ud fra kostskolen, da jeg var ret 

alkoholisk anlagt”(André, appendiks 14:194). André konfronteres her med, at hans frie liv, ikke 

kan kombineres med skolens regler. Han besidder ikke de tillærte kompetencer, som det 

institutionelle samfund kræver af ham og oplever derved nederlag på grund af sin frie opvækst. 

Andrés historie illustrerer, hvordan denne gruppes beretninger om en belastet barndom og 

manglende mestringsevner, øger risikoen for, at de unge ligeledes gennem ungdommen oplever 

nederlag, og søger tryghed i sekundære afvigende miljøer gennem misbrug og kriminalitet. Disse 

faktorer kan være med til at optimere de unges risiko for at stifte bekendtskab med hjemløsheden og 

hvoraf den ustabile opvækst kan være medvirkende forklaringen på deres nuværende situation. 

Denne gruppe af unge afspejler alle det generelle billede af årsagsforklaring på de unges 

hjemløshed, hvor mangel på omsorg gennem barndommen, ses som stor betydning for de unges 

senere livsudfoldelser. På baggrund af, at disse unge deler fælles opfattelse af opvækstvilkår, hvor 

de beretter om en opvækst præget af manglende kærlighed og tryghed, som medvirkende faktor til, 

at de har stiftet kendskab til hjemløsheden, har vi valgt at placere dem under kategorien ’de 

omsorgssvigtede unge hjemløse’. 

• ’De omsorgssvigtede unge hjemløse’ 

De unge informanter repræsenterer den ene ende af empiriens variationsbredde. Idet de unge 

gennem interviewene omtaler deres opvækst som værende præget af ustabilitet i form af vold, 
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misbrug og manglede omsorg. Følgende informanter repræsenterer denne gruppe: Axel (appendiks 

2), Kurt (Appendiks 4), Trine (appendiks 6), Henrik (appendiks 7), Danny (appendiks 9), Anne 

(appendiks 11), Bo (appendiks 13), André (appendiks 14). 

 

9.2 ” Jeg har haft en perfekt opvækst” 

I modsætning til de omsorgssvigtede unge, har de resterende informanter ikke omtalt deres opvækst 

ud fra et negativt perspektiv, men som Mikkel i overskriften udtrykker, har de refereret til 

barndommen, som værende en tryg og ’normal’ opvækst. ”Tryg og stabil, det har det været” 

(Morten, appendiks 12:163), ”Det var sådan stille og roligt og gode omgivelser og totaltryghed og 

sådan” (Kian, appendiks 3:45), ”Jeg har været et normalt barn altså, haft en perfekt opvækst, og 

haft en god mor og far” (Mikkel, appendiks 10:136), ”jamen jeg har haft det godt altså” (Robert, 

appendiks 1:4). Med disse udtalelser har de unge i interviewene omtalt deres opvækst som positiv 

og derfor gennem interviewene, ikke givet udtryk for at opvæksten har været udslagsgivende for at 

deres hjemløshed. Morten beskriver igennem interviewet hvorledes hans opvækst har været præget 

af trygge rammer. At hans liv pludselig tager en uventet drejning der gør, at han ender i hjemløshed, 

er ligeledes kendetegnet hos de resterende informanter i denne gruppe. Det særligt interessante der 

fremstår ved denne gruppe er netop, at de i modsætningen til de omsorgssvigtede unge hjemløse, 

adskiller sig fra social arv-perspektivet, idet der med afsæt i de unges opfattelse af opvæksten som 

tryg og stabil, ikke findes indikationer i deres udsagn, der antyder at de ikke besidder de 

fundamentale kompetencer og færdigheder der skal til for at mestre samfundets krav og hermed 

undgå hjemløsheden. Kendetegnet, der fremtræder hos denne gruppe er netop, at de, i 

modsætningen til de omsorgssvigtede unge, i højere grad har forsøgt eller gennemført en 

uddannelse og/eller haft en længere tilknytning til arbejdsmarkedet og derved forinden 

hjemløsheden, har levet en ’normal’ tilværelse. Trods denne gruppe alle beskriver og fortæller om 

opvæksten ud fra en positiv synsvinkel, er vi under interviewene blevet bekendte med to 

informanter, der trods egen positiv fortælling om opvæksten og dennes indflydelse ligeledes 

fortæller om belastningsfaktorer i barndommen ”Min mor havde et alkoholproblem dengang […] 

hun har lidt under en mand, der har været voldelig engang. Hun har vist ikke haft en… skide sjov 

barndom, hun havde noget psykisk noget hun skulle igennem. Mens jeg voksede op og hun havde 

det problem der… der tog jeg mig lidt… der tog jeg mig meget af mine søskende. Men det hjalp 

også med, at vi fik nogle stærke bånd som søskende[…] Jeg har altid godt kunnet lide at stå og lave 

noget ordentligt at spise til mig og min familie” (Robert, appendiks 1:20). Trods Robert åbenlyst 
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fortæller hvorledes han er blevet udsat for belastningsfaktorer gennem moderens misbrug og 

manglende tilstedeværelse, betragter han ikke dette som en afgørende faktor, der har haft 

medindflydelse på hans senere hjemløshed. Mikkel beskriver ligeledes sin opvækst som værende 

perfekt, trods det, at hans far har et alkoholmisbrug. ”min far var alkoholiker, men det generede ikke 

mig altså, det har det aldrig gjort” (Mikkel, appendiks 10:136). Da denne gruppe af unge enten 

ikke har været udsat for belastningsfaktorer gennem barndommen eller som i Robert og Mikkels 

tilfælde ikke betegner det som udslagsgivende for deres hjemløshedssituation, ses det derfor særligt 

interessant at belyse hvilke faktorer, der ligger til grund for at deres liv pludselig ændres og at de 

efterfølgende opsøger en § 110 boform. Da disse unge i højere grad repræsenterer den anden side af 

empiriens variationsbredde i form af det uventede som årsagsforklaring på hjemløsheden, har vi 

dermed valgt at betegne dem som ’de atypiske unge hjemløse’. 

• ’De atypiske unge hjemløse’ 

De atypiske unge hjemløse adskiller sig fra de resterende informanter, idet disse repræsenterer den 

gruppe unge, der beskriver deres opvækst som tryg og stabil. De atypiske unge hjemløse belyser en 

anden tendens, idet de i modsætningen til de omsorgssvigtede unge hjemløse i højere grad har 

forsøgt eller gennemført en uddannelse og har haft en længere tilknytning til arbejdsmarkedet og 

derved forinden hjemløsheden levet en ’normal’ tilværelse. Følgende informanter repræsenterer 

denne gruppe:   

Robert (appendiks 1), Kian (appendiks 3), Hans (appendiks 5), Dan (appendiks 8), Mikkel 

(appendiks 10), Morten (appendiks 12). 

 

Med udgangspunkt i informanternes udsagn om egen opvækst, ser vi to fremtrædende tendenser, 

der skildrer dem som værende de omsorgssvigtede eller atypiske hjemløse. Det findes dog vigtigt at 

benævne, at en sådan skildringen mellem de to grupper ikke kan foretages komplet, idet der altid, 

trods informanternes udsagn, vil findes unge, der besidder elementer fra begge grupper idet, der er 

tale om individuelle livshistorier. Dog vil denne opdeling belyse to fremstående tendenser der 

repræsenterer variationsbredden i de unges udsagn, som er behjælpelig med at sætte fokus på hvilke 

årsagsforklaringer, der kan ligge til grund for de unges hjemløsheden. Grundet den lille 

sandsynlighed for at ende i hjemløsheden, hvad enten man anses som omsorgssvigtet eller atypisk, 

findes det interessant at identificere, hvad der netop ligger til grund for, at disse unge, til forskel fra 

mange andre, alligevel er endt i hjemløsheden. Særligt for gruppen af atypiske hjemløse findes det 

interessant at belyse, hvad der har været udslagsgivende for, at det er gået galt for dem, idet de selv 
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beretter om en tryg og stabil opvækst, der umiddelbart har givet dem optimale forudsætninger til at 

indgå i samfundet og hermed undgå hjemløshed. 
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10. Hvorfor hjemløshed?  

Misbrug har med en enkelt undtagelse været et gennemgående træk hos de unge. At misbruge er 

ikke ens betydet med at ende i hjemløshed, dog har der hos vores informanter været flere 

indikationer på, at netop misbrugets følgevirkninger har været medvirkende og i nogle tilfælde 

udslagsgivende for, at de unge er endt, hvor de er. Der har dog vist sig store variationer i de unges 

fortællinger om misbrugets betydning. For de omsorgssvigtede unge, der er vokset op uden særligt 

omsorg, har størstedelen af dem i en relativ tidlig alder stiftet kendskab til miljøer med fællesskab 

omkring stofferne. Grunden til, at netop de omsorgssvigtede unge har søgt stofferne, kan ses som et 

behov for at opleve en følelse af samhørighed og fællesskab, noget de gennem barndommen har 

manglet. ”Jamen altså, grunden til at jeg begyndte på stofferne sådan som jeg selv synes, det var på 

grund af… jeg blev for hurtig voksen. Altså mine forældre de satte mig til at passe mine brødre og 

jeg havde ikke noget socialt liv og sådan nogle ting og sager der og … Jamen jeg følte mig ikke 

elsket og… jeg var bare den der, gjorde oprør som jeg kunne. Far han tog mig aldrig med ud og 

fiskede og… Jo det var hvis mor åbnede munden og sagde ’kom skal vi ikke en tur i tivoli’ og det 

var utrolig sjældent ikke, altså når hun havde ferie. Far han var pensionist og sad også nogle gange 

i fængsel, så... Aldrig nogensinde har han foretaget noget med os, altså kun et par gange har vi 

været ude og fiske ikke. Hvor lang tid er det på 18 år altså. Så jeg valgte den forkerte 

omgangskreds … og, jamen der var stoffer og jeg havde det jo generelt dårligt. Jeg havde ikke 

nogen venner, og ikke noget som helst og ... jamen det var nemt at skjule, det vi gjorde i 

omgangskredsen med stofferne og alt det der og… jamen, det var ganske enkelt og simpelt, så det… 

det er derfor (Henrik, appendiks 7:89). ”De fleste misbrugere er følsomme mennesker inde bag ved 

kernen, inde bag ved deres panser ikke også (Kurt, appendiks 4:58). Mangel på omsorg og 

opmærksomhed fra omsorgspersoner i barndommen, kan ses som en afgørende faktor for, at de 

unge omsorgssvigtede vælger at søge fællesskab og anerkendelse via stofferne. Samhørigheden som 

de her opnår, fører dog ofte andet med sig idet de unge på længere sigt enten stifter kendskab til 

kriminalitet på grund af fællesskabet ”Altså det kriminalitet jeg har lavet, det har ik været noget, 

hvor jeg skulle skaffe penge til stoffer. Overhovedet ikke. Det har bare været drengestreger 

[griner]” (Danny, Appendiks 9:120) eller direkte for at finansiere misbruget ”så ser vi en lille 

købmand der hedder Spar ikke, og … vi er på Amf [amfetamin] alle sammen ikk  ́og …  jeg ved ikke 

hvor meget I kender til stoffer, men… en god bil… og så vil man gerne lave nogle penge ikke, og 

altså fyrer den lige af nogle flere gange. Der skal penge til når du er på stoffer... jeg har lavet 

mange rudeknusere (Kurt, appendiks 4:62). For de omsorgssvigtede unge anser vi det tidlige 
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kendskab til stoffer som særligt begrundet i barndommens mangel på samhørighed og omsorg, hvor 

de unge derfor vælger at søge kompensation for dette gennem misbruget og kriminaliteten. For 

fleres vedkommende har dette kendskab resulteret i, at de derfor senere stifter bekendtskab med en 

§ 110 boform i en relativ ung alder, idet gennemsnitsalderen for første ophold hos de atypiske er 21 

år (20,6)80.  

 

Hos de atypiske unge fremstår et andet mønster ”Jeg har en uddannelse HH og butik og jeg har 

været butikschef og så kokser jeg lige en gang imellem hvor jeg tager stoffer og kører helt ud på et 

sidespor, så ryger jeg ind og sidde og … kun været inde og sidde en gang så [...] jeg har ikke lavet 

så meget ballade altså, jeg har gået i byen og måske slået nogle folk ned eller jeg har fået tæsk… 

ikke med indbrud og sådan noget, det er mere med stoffer at gøre… handle og sådan noget og så, ja 

så kokser jeg nogen gange, når jeg tager for mange stoffer. Så bliver du underlig oveni skallen og 

det gør du overfor alle mennesker. Du kan ikke passe dit arbejde. Så var det en voldsdom jeg fik, så 

vil ham der ejede butikken ikke lade mig blive, fordi det var en voldsdom, tænk hvis jeg nu gjorde 

noget ved kunder, men det gør jeg jo ikke, sådan er det jo (Mikkel, appendiks 10:132,135). Mikkel, 

som repræsenteres i gruppen af atypiske, beskriver ikke sit misbrug som sammenhængende med 

søgen efter fællesskab, men snarer som et middel til at afkoble fra hverdagen. Mikkels historie 

illustrerer, hvorledes de atypiske unges bevæggrunde for at misbruge adskiller sig fra de 

omsorgssvigtedes, hvilket kan anvendes til at klarlægge variationer i faktorer som medvirkende til 

de to gruppers hjemløshed. Dette mener vi har sammenhæng med, at der ligeledes ses en 

forskydning i gennemsnitsalderen for, hvornår de atypiske stifter kendskab til hjemløsheden i 

forhold til de omsorgssvigtede, idet gennemsnitsalderen for første kontakt med en boform hos de 

atypiske informanter først etableres omkring 25 års alderen (25,3)81. Denne forskydning kan være 

med til at sætte fokus på, at de atypiske unge har stiftet kendskab til misbruget og hjemløsheden ud 

fra andre faktorer end de omsorgssvigtede.  

      

10.1 Når de ’tilkoblede’ omsorgssvigtede unge skal ’afkobles’ systemet  

Ved at kigge nærmere i vores empiriske materiale fremstår der, særligt hos de omsorgssvigtede 

unge, eksempler på at informanterne, der har fået kontakt med en boform på baggrund af, at de 

gennem opvæksten har været tilknyttet de sociale myndigheder i forbindelse med familiepleje, 

psykiatrisk behandlingshjem eller afsoning i fængsel. ”jeg er aldrig kommet særlig godt ud af det 

                                                
80 Se bilag 3, tabel 1 
81 Se bilag 3, tabel 1 
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med min mor. Hun har altid… hun har altid drukket og sådan noget. Så jeg har jo aldrig rigtig haft 

det godt med hende… og stedfar har jeg heller aldrig rigtig… har aldrig rørt mig på nogen som 

helst måde. Så jeg har aldrig rigtig haft det sådan særlig godt med at være hjemme. Jeg har altid 

været ude og lave ballade og sådan noget i stedet for” (Bo, appendiks 13:182). Trods moderens 

alkoholmisbrug og Bo’s mistrivsel opvoksede han hos forældrene og blev først sent i opvæksten 

anbragt hos en plejefamilie ”Jeg blev fjernet hjemmefra, da jeg var 16. Så fjernede kommunen mig 

hjemmefra, fordi det var sådan helt af helvedes til. Så blev jeg sat ud i en plejefamilie til jeg var 17, 

og så flyttede jeg så til (sydsjællandsk by) og begyndte i skole og sådan noget.  Så satte de mig over 

på et kollegium og det var da også fint nok, lige bortset fra, at jeg ikke lige var klar til bare at blive 

smidt ud på et kollegium, men det… jeg havde ikke rigtigt noget valg” (Bo, appendiks 13:182). Den 

sene indsats kan være årsagen til, at Bo føler sig overrumplet af systemets pludselige indtræden. 

Han udtrykker følelsen af, at han ikke er blevet taget med på høring, idet han føler sig ’sat’ over på 

et kollegium’ selvom han ikke var klar til det. Han har derfor ikke selv har haft den store 

indflydelse på, hvad der skulle ske med ham efter anbringelsen ”så har jeg boet ude siden… klarer 

mig selv og sådan noget. Det er fint nok, men til sidst så fik jeg den der depression[...] jeg har 

manglet en helvedes masse fra min barndom[ ...]at jeg bare var blevet smidt ud og skulle klare mig 

selv og sådan noget og så har jeg så måtte gøre det jo og alle sådan nogle ting og det er så blevet 

for meget til sidst så… det er derfor jeg kom herind. Skulle bo her lidt og få styr på det hele, få 

bearbejdet alle de her ting jeg nu manglede, før jeg er helt klart til at komme ud og så starte helt på 

en frisk (Bo, appendiks 13:182). 

 

De psykiske problemer har ligeledes været fremtrædende for Anne, men ikke i en sådan grad, at hun 

har fundet det nødvendigt, at supplere tilværelsen med et misbrug, selvom hun tidligere har stiftet 

sporadisk kendskab til misbrugsmiljøet. Hendes tilknytning til det psykiatriske system begynder 

som 16-årig, da sagsbehandleren vil fjerne hende fra hjemmet. ”Der havde jeg den ene snottede 

sagsbehandler efter den anden, som sagde at jeg skulle fjernes fra hjemmet - altså ikke fjernes 

sådan med tvang, men fordi at min psykiske tilstand var meget meget dårlig, hvilket jeg aldrig rigtig 

har givet dem ret i […] til sidst fik de mig overtalt til, at jeg skulle videre hjemmefra” (Anne, 

appendiks 11:150). Ifølge Anne, har moderen altid kæmpet med en psykiske lidelse, dog uden at 

modtage behandling ” jeg har boet… ja indtil jeg var et år, ja sammen med begge mine forældre og 

så døde min far og så, har jeg boet sammen med min mor, der har været lidt ustabil. Ikke fordi, som 

sådan, at hun er helt pip gak og render rundt med tepotter på hovedet eller sådan et eller andet, 
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men… men det er bare sådan, du behøver ikke råbe af kaffemaskinen, altså det er sådan 

lidt[…]Hun har altid lige kunne holde det der, hvor ingen andre kunne se det ud over lige mig, der 

sådan rendte rundt og var der hele tiden” (Anne, appendiks 11:150-151). Anne har været alene 

med sin mor’s psykiske lidelse. Siden Annes anbringelse for 2 år siden har hendes liv været præget 

af diverse psykiatriske opholdssteder, hvor hun aldrig har følt sig tilpas eller vellidt. Erfaringerne 

derfra betragter hun dog i dag som en fordel, idet hun ikke lader sig skræmme af mennesker, der 

opfører sig anderledes på boformerne. ”det er ikke noget nyt for mig, at bo sammen med mennesker, 

der måske ikke lige har det perfekt” (Anne, appendiks 11:50). Anne modtager penge i arv efter sin 

afdøde far og efter ophold på et psykiatrisk bosted, bor hun sammen med sin nye kæreste. De 

bruger her alle pengene på lejlighed, druk og materielle goder, og ifølge Annes udtalelser, har det 

været kæresten, der har stået for at administrere pengene. ”Ja så kom jeg herhen, da hun ikke 

betalte huslejen” (Anne, appendiks 11:152). Da Anne for første gang bor alene, oplever hun, at hun 

har brug for hjælp til at administrere sin hverdag ”jeg har brug for noget støtte i hverdagen. Jeg er 

pisse god til at rode, så det virkelig roder, og jeg er ikke særlig god til at gøre rent efter mig selv, 

og jeg er ikke særlig god til sådan at komme i gang” (Anne, appendiks 12:156). Den manglende 

støtte i hverdagen, kan ses som det udslagsgivende for, at Annes hverdag bryder sammen, idet hun 

efterfølgende mister sin lejlighed og vælger at opsøge boformen. Anne har i løbet af interviewet 

gentagende gange udtrykt foragt overfor det offentlige system, hvorfor det umiddelbart virker 

underligt, at hun vælger ophold på boformen, frem for at søge hjem til sin mor ”det var faktisk ikke 

meningen, at hun skulle vide det[...] jamen jeg synes at jeg har været til nok besvær med alle mine 

indlæggelser og alt mit pladder og alle mine mærkelige følelser, så jeg gad ikke lige sige […] ’ ja 

mor,… du havde ret… hende der pigen der, hun var så dejlig. Nu har hun ikke betalt husleje og … 

ja … jeg var dum, ja jeg giver dig ret. For resten, jeg skal bo på et forsorgshjem nu… sammen med 

nogle mærkelige typer og det kommer sikkert til at gå fantastisk... hej hej” Det lyder ikke som den 

ting man vil have af vide af sin datter vel, det er sådan lidt… ja øv [griner]” (Anne, appendiks 

12:154). Hendes umiddelbare ønske om at skåne moderen, ser vi som et tegn på, at Anne gennem 

barndommen altid har taget hensyn til moderens behov. ”På en måde kunne jeg godt tænke mig min 

egen lejlighed og på en måde kunne jeg ikke, fordi jeg har brug for noget støtte i hverdagen […]jeg 

er ikke særlig god til sådan ligesom at komme i gang og komme ud og sige ’halli halløj’ til folk og 

sådan noget” (Anne, appendiks 11:156). Efter at hun har mærket, at hun ikke besidder de 

fundamentale færdigheder, der skal til for at kunne klare sig selv i egen bolig, har hun indset, at hun 

har brug for støtte i hverdagen så hun kan lære hvordan man administrerer sin hverdag. Når denne 
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støtte ikke kan findes hos moderen, kan Annes ophold på en § 110 boform kan derfor begrundes i, 

at hun som det første får mulighed for, at distancere sig fra moderens psykiske problemer og i stedet 

koncentrere sig om sig selv og at hun desuden oplever, at boformen kan give hende den støtte i 

hverdagen, hun føler behov for. 

  

10.1.1. Hvorfor går det galt for de omsorgsvigtede?? 

Såvel Bo som Annes historier illustrerer på hver sin måde, at de grundet manglende erhvervede 

kompetencer igennem barndommen, oplever vanskeligheder ved at klare sig, når de pludselig 

slippes ud i voksenlivet. Den sociale indsats er for begge vedkommende blevet sat ind i en relativ 

sen periode i opvæksten og begges historier illustrerer hvad der kan ske, når omsorgssvigtede børn 

og unge bliver voksne og bliver afkoblet det system de gennem barndommen har været tilkoblet, 

grundet familiepleje eller i Annes tilfælde, psykiatrisk behandling. Når en anbragt ung træder ind i 

de voksnes rækker og bliver 18 år, skal der forinden og i øvrigt i samarbejde med den unge, 

vurderes om der skal tilbydes efterværn til den unge82 eller hvad der ellers skal ske efterfølgende, 

idet den unge ikke længere har krav på ’særlig støtte til børn og unge’. Begge informanter giver 

udtryk for, at de ikke har følt sig klare til at honorere voksenlivet, selvom de var rundet de 18 år. 

Anne er grundet manglende færdigheder, hverken moden eller ansvarlig nok til at stå på egne ben 

da hun flytter i lejlighed, men grundet hendes fyldte 18. år bliver hun ’sluppet’ fri, hvilket frigivelse 

af arven ligeledes symboliserer. Bo beskriver ligeledes, hvordan han følte sig sat over på et 

kollegium, selv om han ikke følte sig klar og at han kort tid efter udviklede en depression, idet han 

ikke kunne magte at passe sin uddannelse og sit nye hjem. De unge, som har været udsat for 

belastningsfaktorer og derfor gentagende gange har lidt nederlag gennem barndommen, kan 

efterfølgende have svært ved objektivt at vurdere egne behov og evner.  

   

Anne og Bo, er begge først kommet i kontakt med det offentlige system, relativt sent i deres 

barndom og er først blevet tilknyttet henholdsvis psykiatrisk behandlingshjem, samt plejefamilie 

som 16-årige. De har derfor kun haft 2 år, at tillære sig de nødvendige færdigheder i, inden de er 

blevet lukket ud i voksenlivet. De unge betragtes ved det fyldte 18 år som voksne, der nu skal være 

i stand til at tage ansvar over for sig selv. Vejen til Bo og Annes hjemløshed bliver en realitet, i det 

øjeblik de afkobles det etablerede system og de i overgangen til voksenlivet konfronteres med deres 

manglende evner til at leve op til samfundets krav til individet. Vi ønsker ikke at kritisere det 
                                                
82 Ifølge SEL § 46, stk. 5, har det offentlige pligt til vurdere om der skal ydes efterværn til unge mellem 18 og 23 år. 
Hvis den unge ikke vil samtykke dette, kan det offentlig ikke hjælpe (Socialministeriet 2007). 
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offentlige system, men mere påpege de huller der kan opstå, i forbindelse med overgangen fra det 

17. til det fyldte 18. år. De unge bevæger sig fra en beskyttet verden, hvor de sociale myndigheder 

har taget hånd om dem, over i en verden, hvor de pludselig bliver mødt med øgede krav og 

forventninger. Størstedelen vil grundet erhvervede mestringsevner være i stand til at kunne klare 

dette ansvar, men de unge der gennem barndommen har været udsat for belastningsfaktorer, oplever 

mødet med samfundets krav til individualisme og autonomi med en magtesløshed, de ikke besidder 

midler til at kontrollere. 

 

Som tidligere belyst, har Hans ligeledes været tilknyttet det offentlige system. Han repræsenterer 

dog de atypiske unge, idet hans historie adskiller sig fra Anne og Bo’s. Hans blev som lille udsat for 

belastningsfaktorer idet moderen var misbruger, men der blev foretaget en tidlig indsats, idet han 

allerede som 2-årig, blev anbragt i en plejefamilie, som han efterfølgende voksede op i. Han har 

derfor gennem opvæksten haft gode forudsætninger for at tillære sig de fundamentale kompetencer, 

der skal til for at honorere de samfundsmæssige krav, han bliver konfronteret med i voksenlivet. 

Trods mistrivsel hos plejefamilien og evig angst for ikke at slå til, oplever Hans ikke afkoblingen 

fra systemet som et nederlag, idet han gennem opvæksten hos plejefamilien har tillært sig de 

fundamentale kompetencer, der skal til for at honorere de samfundsmæssige krav, der stilles i 

voksenlivet. Han gennemfører uddannelse og lever et velfungerende liv med såvel job og lejlighed. 

Grundet tidlig indsats, var det ikke mangel på mestringsevner, der førte Hans ud i hjemløsheden, 

men udviklingen af et misbrug kombineret med psykiske problemer der førte ham ud i en tilværelse, 

som han havde svært ved at opretholde. Med udgangspunkt i de unge informanter, hvis opvækst 

ikke har været præget af belastningsfaktorer, vil vi efterfølgende belyse hvad der ligger til grund 

for, at de atypiske unge hjemløses er endt i hjemløshed.  

 

10.2 Videregående uddannelse eller på vej - hvorfor så pludselig hjemløs? 

Mikkel er en af de unge som repræsenterer de informanter som har en relativ atypisk historie forud 

sin hjemløshed, idet han har levet et liv som på mange punkter til forveksling ligner andre 

jævnaldrende unges liv. Trods det, at han gennem barndommen har været udsat for én 

belastningsfaktor i form af faderens alkoholmisbrug, mener han ikke selv, at dette misbrug har 

påvirket hans trivsel i barndommen og derved heller ikke har haft betydning for hans senere 

livsudfoldelser ”Der har jeg været et normalt barn, altså. Haft en perfekt opvækst og haft en god 

mor og far og… min far var alkoholiker, men det generede ikke mig, altså. Det har det aldrig 
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gjort[…]”. Han har haft egen lejlighed, hvor han boede med sin kæreste og barn, han har 

gennemført en uddannelse og gennem flere år været ansat som butikschef i fast stilling. Han har på 

mange måder haft gode forudsætninger for, at undgå at positioner sig selv som hjemløs, men 

hvorfor er det så gået galt? ”jamen der havde jeg en lovende fodboldkarriere, jeg spillede i Næstved 

på superligaen, dengang de spillede i superliga og gik på handelsskole og havde de bedste venner 

og jeg ved ikke lige hvorfor det koksede for mig, det gjorde det bare, så synes jeg det var interessant 

med piger og stoffer og så kom jeg over i den dur i stedet for […] ja jeg begyndte at være sammen 

venner, der begyndte at tage stoffer og … og så har jeg altid godt kunne snakke […] så jeg har haft 

den der kriminelle løbebane lige siden jeg var 20 eller…” (Mikkel, appendiks 10:132). Grunden til 

at hans liv pludseligt forandredes fra en såkaldt ’normal’ tilværelse med job, kæreste og lejlighed til 

en tilværelse som hjemløs med kriminel baggrund, begrunder han med ”så begynder man med 

piger, og så begynder man… så er det sejt og tage stoffer. Så køber man fede biler og, jeg har 

stadigvæk en Golf VR6- bil og sådan noget, det er alt det der smarte. Man har overhovedet ikke 

brug for det. Jeg tænker også, når jeg ser sådan en ’smart-ass-bil’, altså, det er helt hul i hovedet. 

Pisse smart. Det er kun det, de tænker på, så… det er ikke mig mere. Men nu er jeg også ved at 

være gammel, nu er jeg ikke 20 år mere” (Mikkel, appendiks 10:137). Når Mikkel nævner det pres, 

man som ung indirekte udsættes for i de sociale venskabskredse i ungdommen, kan det forbindes 

med den usikkerhed, de unge konfronteres med i det moderne samfund. Med modernitetens krav til 

individet og med den kulturelle frisættelse står de unge over for en, hvor alle tænkelige muligheder 

for at forme eget liv og identitet står åbne og hvor der ligeledes opstår risiko for at træffe de forkerte 

valg. Som Mikkel beskriver, kræver søgen efter identitet meget selvdisciplin og standhaftighed for 

at modstå de fristelser, der findes i ungdommen. Når han selv giver udtryk for, at man slet ikke har 

brug for alle de materielle ting, han selv i tidligere i ungdommen har kæmpet for at nå, ser vi det 

som et udtryk for, at han igennem ungdommen har famlet sig frem mellem de mange muligheder og 

har prøvet at afdække utrygheden over de mange valgmuligheder ved at søge tryghed hos det 

misbrugende og kriminelle fællesskab. Hvis man ved siden af dette pres fra fællesskabet, prøver at 

opretholde en stabil tilværelse med job og forpligtelser, kan det være svært at finde balancen. De 

unge står imellem valget om at vælge trygheden i fællesskabet eller fravælge fællesskabet og 

dermed søge utrygheden ved at stå på egen ben. I Mikkels tilfælde vælger han at forene de to 

livsstile og sikrer sig derved en sikkerhed og tryghed i fællesskabet, på samme tid som han gennem 

sin rolle som butikschef, far og kæreste stadig udlever samfundets krav om autonomi og 
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individualitet. Mikkel har fra han var 20 til 29 år levet dette såkaldte dobbeltliv83, hvor han har søgt 

tryghed i fællesskaberne omkring misbrug og kriminalitet, sideløbende med at han har levet op til 

det moderne samfunds forventninger til individet via uddannelse og job som butikschef. ”[…] jeg 

tog stoffer efter jeg var 20 og det kunne jeg godt de første par år, det var ikke problemer med det. 

Jeg kunne sagtens gå på arbejde og tage stoffer og… men det bliver værre og værre og du får et 

større og større misbrug. Til sidst kokser du helt ud og du begynder at lave ballade” (Mikkel, 

appendiks 10:136). Efter flere år med at få tingene til at fungere, begynder hans liv som 

misbrugende butikschef at vanskeliggøre foreningen og opretholdelsen af de to forskellige livsstile, 

hvilket kommer til udtryk i interviewene, hvor Mikkel flere gange beskriver perioderne hvor han 

”koksede ud engang imellem og blev ligeglad med tingene” (Mikkel, appendiks 10:134). Mikkel 

bruger udtrykkene ’kokse ud’ og ’ligeglad’, som en måde at koble sig fra det liv han har haft som 

butikschef. Idet han sideløbende har et misbrug bliver de daglige forpligtelser gradvist mere og 

mere vanskelige for ham at opretholde, og behovet for at koble fra sit ansvar og tage afstand fra 

forpligtelserne som butikschef øges. Disse perioder kan ses som et udtryk for, at samfundets krav 

fordrer for meget usikkerhed for Mikkel, og han derfor i perioder har brug for at søge sikkerhed og 

tryghed ved at hellige sig fællesskabet i de afvigende miljøer. Men søgen efter sikkerhed og tryghed 

hos fællesskaberne gennem de såkaldte ’afkoblings-perioder’ får sine konsekvenser, da han grundet 

en pludselig voldsdom opsiges på jobbet. ”Så blev jeg fyret … Så man kan godt kalde mig hjemløs 

på et eller andet sted, men det… altså… men det der med familie og sådan noget, det gider jeg ikke. 

Jeg skal først finde mig selv, inden jeg skal begynde på alt det der”[ ]”Det er mig selv der har sat 

mig i denne her situation, jeg kunne stadigvæk have været sammen med min søns mor og, men jeg 

tog stoffer og hun gik fra mig til sidst” (Mikkel, appendiks 10:134,137). Han mister kæreste, job, 

indkomst og lejlighed og inden han ved af det, er tilværelsen for alvor vendt på hovedet. Mikkels 

hjemløshed ser vi ligge til grund for, at han pludselig får denne dom. Han har gennem 9 år været i 

stand til at leve dette dobbeltliv og forenet de to livsstile, og det er først ved dommen - 

konsekvenserne af dobbeltlivet – at han mister forbindelsen og kontakten med ’det normale 

liv’.”[…] det var det det eneste sted jeg kunne komme hen fordi min mor er dagplejemor og sådan 

noget, så jeg kunne ikke lige flytte hjem og havde ikke nogle penge efter at jeg have siddet inde. 

Starte helt forfra. Så det er derfor jeg er her[…] Min mor hun har altid været… hun har altid betalt 

for mig. Hvis jeg kom hjem og manglede penge, så har jeg altid fået penge, sådan er det […] Hun er 

                                                
83 Når vi anvender betegnelsen dobbeltliv, hentyder vi til, at den unge har valgt at kombinere to forskellige livsstile, der 
hver opfylder forskellige behov hos individet. 
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faktisk glad for, at jeg er her, så ved hun da, hvor jeg er henne” (Mikkel, appendiks 10:132,139). 

Når Mikkel ikke vælger at søge hjem til sin forældre efter endt afsoning, men i stedet vælger at søge 

ophold på en boform, kan dette forklares ud fra, at han, trods oplevelse af god opvækst, beskriver 

den familiære støtte, som noget der forbindes med økonomisk støtte. Eftersom Mikkel ikke længere 

har kontakt med faderen, har han derfor ikke set et ophold hos familien som et alternativ 

 

Morten er en anden af de atypiske hjemløse, som har haft en stabil opvækst, men som adskiller sig 

fra Mikkel og de andre atypiske unge hjemløse, idet han meget tidlig i ungdommen stifter kendskab 

til hjemløsheden. ”startede tidligt med at ryge hash også [...] som 13-årig…” (Morten, appendiks 

12:162). Han fortæller efterfølgende, at hans første debut med stofferne, fandt sted på en 

kælkebakke sammen med nogle, han ikke på forhånd kendte, der tilbød ham en rum-te [ectasy i te]. 

”tja… jeg blev mobbet meget i skolen! Når man er ordblind [...] men alle dem der har drillet mig, 

har jeg gjort hævn på (Morten, appendiks 12:164). De mange nederlag ser vi som det 

udslagsgivende for, at Morten i mødet med samfundet krav og den kulturelle frisættelse er blevet 

forstærket i sin usikkerhed. Mobningen er derved blevet årsagen til, at han ikke har fået gennemført 

sin uddannelse og beskriver skolegangen som ”kedeligt!”(Morten, appendiks 12:163), men den har 

ligeledes resulteret i, at han haft særligt behov for at søge anerkendelse og fællesskab blandt de 

’forkerte venner’, der efterfølgende har introduceret ham for kriminaliteten og misbruget Her var 

der ingen, der stillede spørgsmålstegn til Mortens kunnen. ”fordi man keder sig […] det har været 

sammen med andre. Vold, stjæle, lave indbrud…”(Morten, appendiks 12:167). Mortens erhvervede 

kompetencer, som han har haft med sig gennem sin stabile opvækst, har fastholdt ham i tanken om, 

at man her i samfundet skal yde noget og tage ansvar for eget liv. Han søger derfor andre måder end 

skolebænken til at honorere samfundets krav på og starter derfor i lære som bager. På dette 

tidspunkt begynder Morten at køre et dobbeltliv, idet han fortsætter sit misbrug. Som 19-årig mister 

han pludselig sin fader og derefter går det ned af bakke for ham. Han kan på mange måder have 

oplevet samme pres som Mikkel, idet han på grund af misbruget, har haft svært ved at leve op til 

dobbeltlivet og ansvaret som lærling. Mikkel tager selv konsekvensen af sit dobbeltliv og giver efter 

for det pres samfundet stiller til ham. Han stjæler fra praktikstedet og vælger efterfølgende at blive 

væk. Som i Mikkels tilfælde, bliver hans liv herefter mærket af konsekvensen af kriminaliteten, idet 

han idømmes 5 måneders fængsel for gadevold. Dommen kan igen betragtes som det udfald, der 

hiver den unge ud af tilværelsen, for herefter at miste fodfæstet med ’det normale’ liv. Trods 

Morten prøveløslades før tid og tilkobles en støttebolig gennem Kriminalforsorgen, mister han dog 
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hurtigt boligen, idet han ikke kan holde sig fra stofferne og flytter herefter på Bjergby. ”Min mor 

hun skulle flytte, og der var ikke plads i den lejlighed til, at der kunne bo tre mennesker der”( 

Morten, appendiks 12:170). Ved spørgsmål til hvordan moderen har det med hans ophold på § 110, 

svarer han ”det ved jeg ikke… hun vil vel håbe, at jeg er her… hun ønsker bare det bedste for mig. 

At jeg får en lejlighed” (Morten, appendiks 12:173). Ud fra Mortens udtalelser, ser vi at forholdet 

til moderen er præget af hans tidligere kendskab til det kriminelle og misbrugende miljø, i en sådan 

grad, at hun gennem en periode har udvist konsekvente sanktioner i forhold til hans normafvigende 

adfærd ”jeg er 23 år, og jeg gider ik […] jeg gider ikke alle de regler” (Morten, appendiks 12:173). 

Idet Morten fortæller, at han netop har haft fødselsdag og trods sit knap 2-årige ophold på 

boformen, endnu ikke har haft besøg af sin mor, ser vi dette som et tegn på, at moderen ikke har 

nemt ved at tackle hans situation, hvilket vi ser som årsagen til, at han derfor opholder sig på 

boformen frem for hos familien. Mortens forventninger til sig selv træder igen i kraft, da han 

fravælger at flytte hjem til sin moder. Han er en ung fyr, hvis opvækst har været præget af trygge 

omgivelser og rammer, og når han ender på en § 110 boform, kan det have sammenhæng med flere 

faktorer. Nederlag i skoletiden har fået ham til at søge tryghed og anerkendelse hos de ’forkerte’ 

venner i en tidlig alder. Grundet stabil opvækst har han i en periode kunne mestre sit dobbeltliv, 

hvor særligt faderens pludselige død kan betragtes som det udslagsgivende for, at han vælger 

fællesskabet omkring misbrug og kriminaliteten. Han har kompetencerne til at mestre et dobbeltliv, 

men først da han overtræder samfundets konventionelle regler og modtager en dom, kan han derfor 

ikke opretholde dobbeltlivet.  

 

Hans er vokset op i plejefamilie og har både uddannelse og arbejdet i flere år ”Jeg har gået i skole 

i… ja afsluttede min HF og jeg tog 10. klasse med og… det er sådan set det, nej så tog jeg også en 

social og sundhedshjælper uddannelse og… det har jeg så arbejdet indenfor i omkring 6 år”(Hans, 

appendiks 5:78). Han fremstår umiddelbart som en helt almindelig ung fyr, der grundet anbringelse 

i en tidlig alder, har haft en stabil opvækst. Han beskriver dog, at han aldrig har følt sig som en del 

af familien. Det kun var moderen han følte kærlighed fra, da han følte sig nedværdigende i forhold 

til faderen og søsteren i huset (Hans, appendiks 5:80). Han flytter fra plejefamilien som 18-årig, bor 

i egen lejlighed og er i fuld gang med uddannelse. Selv om Hans har haft en stabil opvækst, har han 

altid været bange for ikke at slå til ”[…] til gengæld har jeg stillet endnu større forventninger til 

mig selv […] og så har mine evner ikke helt kunne følge med samtidig med, at jeg ryger hash hver 

dag, som for eksempel når det gælder uddannelse… et stressende arbejde, fuldtid, så begyndte det 
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også at blive svært” (Hans, appendiks 5:78). Han gennemfører sin uddannelse, men slider 

efterfølgende med psyken ”Selvom jeg var vellidt, så var jeg nok alligevel, sådan lidt meget inde i 

mig selv, inde i mit eget hoved, hvor jeg altid tog problemerne med hjem og tænkte over dem der. 

Det kunne jo heller ikke blive ved, at jeg skulle få de tanker til at gå væk, ved at jeg skulle sidde og 

ryge hash eller heroin” (Hans, appendiks 5:79). Når Hans søger misbruget til at få tanker på afstand 

og til at kompensere for den usikkerhed, han har til sig selv, kan dette ses som en måde, hvorpå han 

søger midler til at håndtere de krav og forventninger, der stilles til ham fra samfundets side. Hans 

stress og usikkerhed ser vi igen som et tegn på, at de unge atypiske, der konfronteres med 

samfundets krav og forventninger, føler sig pressede til at leve op til noget, de ikke kan. De skal 

hele tiden præstere og være i stand til at navigere og træffe de rigtige beslutninger ud fra mange 

muligheder.  

 

Hans er endnu en af de informanter, der derfor praktisere dobbeltliv, fordi han sideløbende med det 

utrygge pres og ansvar, føler behov for at søge tryghed.  Hans er dog meget bevidst omkring at 

dobbeltlivet kræver en ekstra indsats af ham - noget han i kombination med sit stigende misbrug, til 

sidst fandt svært at efterleve. Hans besidder mange gode mestringsevner, grundet opvækst og 

succesfulde uddannelsesforløb, men hans psykiske problemer fristede ham til at vedholde sit 

hashmisbrug, da dette fører problemerne på afstand. ”jeg var i og for sig i stand til at kunne passe 

et arbejde, sådan nogenlunde. Men jeg var da selvfølgelig sådan lidt mere psykisk… hvad skal man 

sige, indadlukket … indadvendt… og så i nogle få øjeblikke, der var jeg udadvendt. Men det var 

også nemmere, når man kan bibeholde en professionel facade overfor dem, man kommer hos og 

skal servicere. Så er det måske sværere overfor arbejdskollegaerne, fordi at… det var noget andet, 

der følte man mere, at man kun være sig selv, og så var jeg nok mere indadvendt (Hans, Appendiks 

5:79). Bevidstheden omkring samfundets krav til individet, motiverer Hans til at videreudvikle sig 

og udfordre dobbeltlivet. Efter 6 års arbejde som social- og sundhedshjælper og i samråd med 

psykolog, begynder han derfor at læse til lærer. Her bliver han konfronteret med dobbeltlivets 

konsekvenser. ”selvom det så måske ikke var mere end max et år jeg røg heroin, så var det alligevel 

lang tid for mig, fordi jeg mistede meget der, kunne jeg mærke [...] Jeg begyndte på lærerseminariet 

og… jeg kunne godt følge med i timerne, men jeg havde svært ved at holde den selvdisciplin og 

koncentration i længere tid af gangen og det overraskede og måske lidt i forhold til, da jeg tog min 

HF, hvor at jeg kunne gå igennem de 2 år uden og lave ret meget og alligevel få top karakter. Så 

lige pludselig skulle jeg præstere en hel masse og sætte en masse tid af til det og være disciplineret 



 96 

og det var… det var enormt svært for mig. At strukturere en hverdag er svært og så lige pludselig 

og skulle være sat under det pres” (Hans, appendiks 5:79). Han overraskes over at misbruget har 

kostet ham koncentrationsevnen og oplever her for første gang, at det var svært at bevare det 

dobbeltliv han i mange år har kunnet praktisere ”Så jeg følte ligesom, der var lige lang vej i forhold 

til den jeg måske i virkeligheden er… eller den jeg er blevet, fordi jeg har røget hash i så mange 

år” (Hans, appendiks 5:79). Først da han mærker at evnerne ikke kunne følge med længere, går det 

for alvor op for Hans, at han får vanskeligt med at leve op til samfundets forventninger. Kravene på 

læreruddannelsen kunne ikke harmonere med det han nu repræsenterede, og han konfronteres med 

egen situation og misbrugets indvirkning på hans drømme ”man får nogle urealistiske opfattelser af 

virkeligheden, når man er skæv” (Hans, appendiks 5:79). At det kunne ende så galt for ham, at han 

endte på en boform, forklarer han ”hashmisbrug og… heroinmisbrug, også fulgte det andet med, 

med at man havde færre penge og gøre med, når man havde brug for det og brugte det på det 

forkerte og… altså, det var sådan. Det kom lige så stille og roligt og så lige pludselig så, så sidder 

man i problemer, før man ved af det” (Hans, appendiks 5:77). At Hans bliver konfronteret med, at 

han ikke længere er i stand til at leve op til samfundet krav, bliver det afgørende, der får ham til at 

miste forbindelsen med det ’normale liv’. Han mister troen på sig selv og den sociale deroute 

begynder for alvor at indtræde. Han mister sideløbende sin lejlighed og eftersom han nu allerede 

føler sig utilstrækkelig i forhold til det resterende samfund, vælger han at nedtone forventningerne 

til sig selv for en periode. Han svindler herefter med dankort for at finansiere det stigende misbrug, 

han efterfølgende tillægger sig ”så saksede jeg egentligt bare frem, for jeg var afhængig af heroin i 

et halvt år, indtil jeg så fik hjælp på Misbrugscenter[…] og derefter kom jeg på Subotex og… det 

hjalp mig effektivt, hurtigt, måske også fordi, at det i virkeligheden aldrig inderst inde havde sagt 

mig så meget at ryge heroin, så var jeg i stand til at komme ud af det i løbet af en måned” (Hans, 

appendiks 5:78). At Hans overhovedet ender i et heroinmisbrug, kan forekomme absurd, når det 

aldrig egentligt har sagt ham noget. Dette mener vi dog illustrerer, at han netop har søgt stofferne i 

hans famlen efter identitet og ståsted. Han har følt sig utilstrækkelig i plejefamilien, på arbejdet og 

herefter utilstrækkelig i samfundet, hvilket har resulteret i, at han efterfølgende har søgt efter noget, 

der kunne give ham den ro, han inderst inde havde brug for. Hans har ikke fortalt sin familie, at han 

er stoppet på læreuddannelsen, da han ville føle det som et nederlag, hvis de fik det af vide. Måske 

netop af den grund, har han heller ikke søgt ophold hos familien, idet han i forvejen her føler sig 

utilstrækkelig ”ja så besluttede jeg mig for at det ikke kunne blive ved og jeg havde også overnattet 
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nogle nætter nede på (nat værested), så … ja, så jeg betragtede mig selv som boligløs, idet at jeg 

kun havde en postadresse til min post” (Hans, appendiks 5, 77).  

 

Hos Hans, var det de psykiske problemer, der har fastholdt ham i sit misbrug, hvorefter han måtte 

sande, at konsekvenserne deraf ikke kunne forenes med det liv han oprindeligt ønskede. Den 

efterfølgende dom for dankortsvindel har siden hen fastholdt ham i det sociale system, da hans gæld 

og afventende afsoning forhindrer ham i at stifte en normal tilværelse igen. Hos flere informanter, 

blandt andet Mikkel og Morten, er det ikke dobbeltlivet, men konsekvensen deraf i form af dom og 

den efterfølgende afsoning, der bliver den afgørende faktor for, at de ender i hjemløshed. De var 

førhen ’almindelige’ unge, men konfronteres nu via afsoning eller en fyreseddel med en helt ny 

tilværelse. Facaden, de tidligere har kunnet opretholde, krakelerer, og de tvinges til at tage del i den 

tilværelse, der ikke hører til i det ’normale’ liv. Flere af de unge giver udtryk for, at der er 

vanskeligt at undgå stofferne i miljøet under afsoning eller på boformerne ”[…] hvis vi tager det her 

som udgangspunkt. Der kommer en 18-21-årig ind nu, lad os sige i morgen, der bliver et frit 

værelse i morgen og... ja, så løber han hurtigt ind i klientellet her. Hvis han nu har bare... lidt svage 

nerver, lidt skrøbelig, let at overtale, har lidt penge på lommen og muligvis allerede ryger hash, 

hvor længe tror du så der går, før han vil sidde på et af værelserne og snakke med os gutter” (Kurt 

appendiks 4, 77-78). Når der i gruppen af atypiske unge hjemløse har fremstået flere informanter, 

der frivilligt har modtaget misbrugsbehandling, vidner dette om, at de alle besidder en stærk 

motivation for at afvænne sig stofferne, men at det findes vanskeligt for dem at gennemføre, så 

længe de i kraft af deres afsoning eller ophold på boformen fastholdes den ’unormale del’ i deres 

dobbeltliv.  

 

10.2.1 Evnen til at håndtere et dobbeltliv – men hvor længe?  

Fællestrækket for de atypiske unge hjemløse er, at de alle er vokset op under stabile opvækstvilkår 

og derfor haft gode forudsætninger for at tillære sig de mestringsevner, der kræves, når det moderne 

samfund stiller krav om individualisering. Høj repræsentation af gennemførte uddannelser betragtes 

derfor som en indikation på, at disse unge igennem opvæksten har erhvervet sig de kompetencer, 

der skal til for at mestre en sådan udfordring. Men samfundets øgede krav til individet findes 

vanskeligt at leve op til og de unge fyldes med store forventninger til dem selv, som de stresser over 

at skulle nå. Der ses gentagende eksempler på, at de atypiske unge overrumples af konsekvenserne 

af deres ’drengestreger’, hvorefter deres eksistensgrundlag brat rives væk under dem og forening 
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med ’den normale’ tilværelse vanskeliggøres. Som konsekvens af samfundets øgede krav til 

individets autonomi og ansvar for eget liv betragter vi de såkaldte drengestreger som måder, hvorpå 

de unge søger efter tryghed og identitet. Under denne søgen præges de unges liv af sociale 

bekendtskaber i de afvigende miljøer som, gennem fællesskab om misbrug eller kriminalitet, giver 

dem følelsen af tryghed og sammenhold. Noget de i mødet med samfundets krav og den kulturelle 

frisættelse savner. Stofmisbruget har fungeret som et ’afbræk’ fra hverdagen, hvor de unge har 

kunnet distancere sig fra forpligtelser og ansvar og grundet deres kompetencer og erhvervede 

mestringsevner, har det været muligt for dem at praktisere misbruget ved siden af studie og arbejde. 

De fastholder derfor kontakten til denne fællesskabsfølelse ved at praktisere et dobbeltliv. Først ved 

konfrontationen af dette dobbeltliv, stifter de unge kendskab til hjemløsheden, idet de udelukkes fra 

det ’normale liv’ og fastholdes i systemet grundet etableret gæld eller afsoning. 

  

10.3 Opsummering af medvirkende faktorer til de unges hjemløshed 

Ud fra de unge informanters udsagn kan der anskues forskellige betydningsfulde faktorer, der kan 

betragtes som medvirkende til, at de unge har stiftet bekendtskab med hjemløshed. De 

omsorgssvigtede unge har i større grad været tilkoblet det offentlige system gennem barndommen, 

og når de unge ’tilkoblede’ skal ’afkobles’ i overgangen fra barn til voksen, har det vist sig hos flere 

informanter, at de grundet en sen social indsats, ikke har erhvervet de mestringsevner i form af 

sociale og praktiske færdigheder, der skal til for at honorere samfundets krav til voksenlivet. De 

unge har derfor i mødet med voksenlivet oplevet nederlag grundet mangel på praktiske og sociale 

færdigheder og grundet ustabil eller ingen kontakt til familien, har de efterfølgende måtte søge til § 

110 boformerne. At hovedparten af de unge informanter er misbrugende, kan ikke ses som en 

forklaring i sig selv, dog har de omsorgssvigtede i mødet med voksenlivet, søgt fællesskabet 

omkring misbrug, idet det har fungeret som en erstatning for det afsavn de unge har manglet under 

deres opvækst. Den efterfølgende kriminalitet som er fulgt med det øgede misbrug, er oftest 

foregået i fællesskab med andre og har kunnet bidrage med følelsen af samhørighed. Misbrug og 

kriminalitet er ikke det afgørende for, at de unge er endt i hjemløshed, men for nogle af de 

omsorgssvigtede er den kriminelle løbebane resulteret i en afsoning. Tiden efter afsoningen med 

gæld og manglende lejlighed, bliver vanskelig for de unge, idet en stor del af de omsorgssvigtede 

har afbrudt forbindelsen med familien, og de finder derfor ophold på boformen som eneste 

mulighed. 
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For de atypiske unge tegner der sig et lidt andet billede. Her har en opvækst med erhvervede 

mestringsevner og kompetencer medført, at de i ungdomsårene har levet som andre jævnaldrene 

unge med uddannelse, job og lignende. Grundet det moderne samfunds øgede krav til individet, ser 

vi indikationer på, at de unge sætter høje forventninger til sig selv. I søgen efter identitet 

eksperimenteres der med stoffer og småkriminalitet. Grundet ressourcer fra barndommen har de 

atypiske unge kunnet opretholde dette dobbeltliv, men efter flere år med dobbeltliv er 

konsekvenserne af det hårde liv begyndt at vise sig. Fyreseddel, koncentrationsvanskeligheder på 

drømmestudiet, mistet lejlighed, kæreste eller dom for kriminalitet, er nogle af de konsekvenser de 

atypiske unge hjemløse pludselig bliver konfronteret med som følge af deres dobbeltliv. Trods 

mange gode ressourcer bliver disse konsekvenser af stor betydning for deres hjemløshed, da de 

fastholdes i et system, der vanskeliggør deres vej tilbage til ’det normale liv’.  

 

Specialets informanter har alle gennemsnitlig opholdt sig på boformen i 139 dage, hvilket svarer til 

over 4 måneder (se bilag 3, tabel 4). Det findes derfor interessant at belyse hvilke faktorer, der har 

indflydelse på at de unge alligevel vælger at opholde sig på en § 110 boform, idet størstedelen af 

dem ikke betragter sig selv som hjemløse.  

 

10.4 Hvis ikke hjemløs – hvorfor så opholde sig på en § 110 boform?? 

Forud for interviewene, havde vi umiddelbart forestillet os, at de unge ville fortælle os hvor elendigt 

og dårligt de havde det med at bo på boformen. Her blev vores fordomme dog umiddelbart gjort til 

skamme. At flertallet af de unge udtrykker begejstring for deres ophold på boformen, er dog ikke 

nødvendigvis grundet i deres trivsel som sådan, men kommer mere til udtryk ud fra hvilke fordele, 

de drager nytte af under deres ophold.  

 

10.4.1 Det økonomisk fordelagtige 

En fremtrædende faktor, vi gennem analyse af interviewene er blevet bekendt med er, at det 

økonomiske aspekt betyder mere end som så. Flere af de unge antyder forskellige tendenser til at et 

ophold på § 110 anses som det mest fordelagtige for dem rent økonomisk ”jeg bor her blandt 

andet, fordi jeg har meget dårlige tænder efter stoffer i så mange år og kommunen vil hjælpe mig 

med det og jeg må ikke få et arbejde, så længe jeg søger om at få lavet mine tænder, fordi så kan 

jeg jo selv betale, hvis jeg har et arbejde og jeg skal have lavet for 30.000, fordi jeg har taget 

stoffer i 10 år ikke, og det har jeg ikke råd til og lægge på en gang og så for at kommunen vil 
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hjælpe mig med det, så må jeg ikke arbejde”(Mikkel appendiks 10:135). Mikkel begrunder sit 

ophold med, at hans tænder er blevet ødelagt efter mange års misbrug og for at han kan få den hjælp 

til at få ordnet tænderne, så det ikke skal gøres på egen regning, finder han det nødvendigt at 

opholde sig på boformen og lade være med at arbejde ”Jeg kunne sagtens have gået ud og fået mit 

eget sted og fået et arbejde altså, jeg har ikke nogen psykiske lidelse eller ... men for, at jeg skal 

have lavet mine tænder, nu kan vi lige så godt snakke om det, de er dårlige i forvejen ikke, så bliver 

jeg nødt til at være her, indtil jeg får lavet det. Det er sådan lidt underligt ikke, at man ikke bare 

kan arbejde og have sit eget sted og så alligevel få hjælp, det ved jeg jo godt er mit eget problem 

altså, men sådan er det. Det er nok den største grund til at jeg sidder her i dag ..., så, sådan er det 

(Mikkel appendiks 10:135). Mikkel giver systemet skylden for, at han ser sig nødsaget til at blive 

på boformen, idet han ved ophold i egen bolig fratages fordelen om gratis tandlægehjælp til 

hjemløse, og dermed vil blive pålagt egen betaling via afdragsordning. ”jeg skylder 300.000 væk 

måske… til banker og sådan noget ikke[...]jeg prøver at søge gældsanering, men det kan jeg ikke 

lige nu, fordi jeg ikke har en fast bopæl og fast indtjening (Mikkel, appendiks 10:145). At Mikkel er 

bevidst i forhold til sine kompetencer, ser vi som årsagen til at han tillægger systemet skylden, at 

han grundet fortidens store gæld, finder det fordelagtigt at indgå i betegnelsen for gruppen af 

hjemløse, indtil hans tænder er ordnet. Da det først derefter kan ’betale sig’ at flytte i egen bolig, 

idet han forklarer at ansøgning om gældssanering kræver egen adresse84, kan Mikkels begrundelse 

for ophold på boformen, derved forklares ud fra, at han finder det mest fordelagtigt, at få ordnet sine 

tænder på kommunens regning, inden han flytter ud, og ikke at det er systemets skyld at han må 

blive der. Opholdet ses som en nødvendighed i forhold til, at han får ordnet tænderne, men gennem 

interviewet fremstod der flere økonomiske fordele, ved at opholde sig på boformen.  

 

Vi mener, at Mikkel ser opholdet, som en mulighed for at benytte sig af al den økonomiske 

offentlige støtte han overhovedet kan til at nulstille sin gæld ”Så kan du få en ny chance i samfundet 

og sådan noget, så hjælper regeringen med et eller andet. Men det skal… det er ikke for at nasse på 

samfundet, det er for at få en ny chance [...]Jeg vil bare gerne have en ny chance [...]så man ikke 

skal gå og tænke på at man skylder penge til højre og venstre” (Mikkel, appendiks 10:145). Når 

Mikkel føler at hans gæld fastholder ham og han derfor gerne vil have mulighed for at starte forfra 

inden han påbegynder kontakten med det normale liv, er det fordi at Mikkel er bevidst om 

samfundets reaktion på regelbrydende adfærd, hvor netop gælden bliver det afgørende tegn på 
                                                
84 Ifølge Projekt Udenfor’s materiale om Gæld og Gældsernæring, kan hjemløse kun søge om gældsernæring i det 
omfang, at de udviser stabilitet i form af fast bolig eller jobansættelse. (Erkan 2007:5) 
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Mikkels brud med de konventionelle regler, som omverden vil stemple ham ud fra. Hvis han skal 

have mulighed for at blive resocialiseret i samfundet igen finder han det altafgørende, at alle spor 

der kan lede til hans normafvigende adfærd slettes, så han begrænser risikoen for stempling i det 

normale liv. Med stemplingen opstår nemlig faren for, at han grundet figurationen fastholdes i sin 

afvigende adfærd og derfor hurtigt bringer sig selv ind i et afvigende adfærdsmønster ”Hvis jeg skal 

give 30.000, det kan jeg jo ikke selv finde… så skal jeg gå ud og lave ballade for at finde pengene 

og det har jeg ikke lyst til mere, så ryger jeg ind og sidde igen [...] ”jeg kunne selvfølge også bare 

gå ud og få et arbejde og sådan noget, men så skal man tænke på… her kan man gøre det på 2 

måneder og så betaler kommunen. Jeg ved godt man ikke skal nasse på kommunen, det gør alle 

andre unge, hvorfor kan jeg ikke gøre det (Mikkel, appendiks 10:143). Offentlig støtte og gratis 

tandlægehjælp som økonomisk incitament for at blive på boformen er ikke det eneste. Flere af de 

unge beretter enten direkte eller indirekte om de økonomiske fordele, der trods alt findes i, at 

opholde sig på en § 110 boform, hvoraf flere tydelig udviser stor begejstring ved at fortælle bredt 

og detaljeret om de økonomiske fordele de særligt findes i forhold til kost og logi. Størstedelen af 

de unge, der bor på boformen modtager kontanthjælp og som Mikkel beskriver ”der er gode penge i 

det[…] Jeg kan godt forstå, at der er mange, der ikke gider, at flytte ud herfra… de får jo alt 

serveret. […] vi er jo forkælet på en eller anden måde” (Mikkel, appendiks 10:143). 

 

Anne modtager laveste kontanthjælp på 4000 kroner, derudover modtager hun yderligt 2000 kroner 

i pension efter sin afdøde fader. ”lige nu kan jeg godt [få det til at hænge sammen] fordi, der er ikke 

de store udgifter… jeg har det faktisk dejligt, fordi jeg har råd til tøj, der er råd til billet hjem til 

mor og der er råd til computerspil og sådan lidt” (Anne, appendiks 11:154). Anne føler ikke, at de 

faste udgifter er så store, når hun opholder sig på boformen, derfor ser hun fordele, ved at opholde 

sig her, sammenlignet med da hun boede i egen bolig. Hun trives her, har en hverdag og stadigvæk 

finder hun råd til at krydre hverdagen med noget ekstra til sig selv. Netop fordelene ved, at den 

økonomiske udgift bliver trukket fast hver måned, kan i sig selv betragtes som en stor hjælp for 

mange af informanterne, idet de før fandt det vanskeligt at administrere økonomien. Dan fortæller 

”Nu er jeg så bare heldig at, jeg bare kører et kort igennem, og så betaler jeg via computer og 

sådan noget, og kommunen de trækker helt selv. Så de penge jeg får på min konto, det er kun til mig 

selv. Det er det jo ikke, når jeg kommer ud i det virkelige liv. Så har jeg lige pludselig de her 5000 

på en konto og så skal jeg jo selv sørge for, at jeg betaler husleje og sådan noget og der er det, hvor 

jeg nogle gange tænker, ’nej okay, fuck det i den her måned’, men så er den jo dobbelt i næste 



 102 

måned ikke og det tænker man jo ikke lige på og så kommer det jo bare til… så er det en ond cirkel 

(Dan, appendiks 8:105). Flere af de unge ved, at de har svært ved at administrere egen økonomi, 

hvilket opholdet på boformen hjælper dem med at kontrollere. Mikkel har kun opholdt dig på 

boformen af 2 gange 14 dage, men han efterlader et stærkt indtryk af, at han som ung desuden 

betaler en billig pris, for at få god service. ”vi kan ikke brokke os her over penge […] vi mangler jo 

ingenting […] jeg har 8500 kroner om måneden udbetalt, ved at bo her, og de 4000 af dem ryger så 

til bolig og det… så har jeg resten… så har jeg en bil… men det er så det. Vi mangler ingenting. Og 

hvis vi skal på weekend og sådan noget, så får vi kostpengene med altså (Mikkel, appendiks 

11:142). 

  

Når vi fremhæver den økonomiske fordel som en betydelig årsag til, at de unge opholder sig på 

boformen, skal det ikke ses som en forklaring på hvorfor de har søgt boformen, men snarer som en 

medvirkende faktor, vi mener, der påvirker længden af deres ophold.  

 

10.4.2 Kontinuitet og service i hverdagen 

Udover den økonomiske fordel, som de unge på boformerne fortæller om, udtrykker størstedelen af 

informanterne ligeledes, at de har det godt på boformen. Under interviewene opstod der flere 

indikationer på, at netop boformens tilbud om kontinuitet i hverdagen kunne betragtes som en af 

årsagerne til, at de unge nød godt af at være der. Henrik fortæller ”Jamen altså, jeg kan godt lide og 

være social blandt folk, så det er blandt andet derfor, at jeg ikke sådan har valgt og søge en 

lejlighed og så videre ... og jamen så er det også nogle… jeg har problemer med og holde orden, 

altså hvis jeg ryger i lejlighed. Det har jeg prøvet før og det… det går også helt af helvedes til, så 

ryger… så har jeg siddet på arbejde og taget direkte hjem og altså, generelt fortsat med det 

misbrug jeg har… men det er jo ikke særlig godt, hvis det hindrer en i… jamen ordne de simple ting 

og sager i dagligdagen, altså tage opvasken og… selvfølgelig kommer man ud og handle ind, men 

… ja, vaske tøj og sådan nogle ting og sager. Det kan jeg simpelthen bare ikke magte, det… Jeg kan 

godt, hvis jeg er sammen med andre folk og ... tage mig sammen der (Henrik, appendiks 7:88). Han 

udviser begejstring for at han via sit ophold netop får ordnet de ’simple ting og sager’, som han ikke 

formår at udføre når han bor alene i egen lejlighed, og vi ser derfor at han opnår en anden ro, ved at 

opholde sig på boformen, idet han ikke selv skal forholde sig til alle de krav og forventninger der er 

til ham. Her oplever han ikke nederlag og usikkerhed ved at stå alene med ansvaret, men via 
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boformens hjælp guides han sikkert gennem hverdagen hvilket giver ham en tryg og sikker følelse 

af, at være på rette vej.   

 

Mange af de unge har før levet en livsstil som har været aldeles krævende for dem idet de på grund 

af misbrug eller psykiske lidelser, har fundet det uoverskuelig håndtere hverdagslivet såsom at 

handle ind, lave mad og så videre. ”Det er en god hjælp man får her. Man får hjælp til det hele, alt 

det du vil, ikk [́…] hjælp som jeg ikk  ́ka… få hjemmefra” (Danny, appendiks 9:113). På boformen 

oplever flere, at de får hjælp, måske endda forplejning, i en sådan grad, at der reelt vil være tale om 

et såkaldt tilbagefald når (og hvis) de flytter i egen lejlighed, da de igen konfronteres med 

manglende evne til at håndtere hverdagen, idet de da selv skal ordne de daglige gøremål, samt få 

mad på bordet. Og netop mad på bordet er en af de faktorer, som de unge bruger meget energi på at 

fortælle os om. Der er ingen tvivl om, at kvaliteten af god daglig servering af mad betragtes som en 

luksus, især de unge fyre sætter stor pris på. Maden bliver nemlig særligt fremhævet når der spørges 

ind til, hvordan det er at bo på en boform. ”Vi får noget godt at spise her[…] Maden er lækker. 

Privat kok på, ik’…” (Robert, appendiks 1:2), ”Vi har det godt. Vi har 4000 kroner til mad om ugen 

og vi er 10 mennesker, og der er måske 5 der spiser med[…] Du får mad hver dag, og det eneste du 

selv skal sørge for, er cigaretter… eller hvad du nu skal have” (Mikkel appendiks 10:136, 142). At 

maden kan have en betydelig funktion for de unges ophold på boformen, kan måske lyde absurd, 

men når de selv vælger at fremhæve det som værende af stor betydning, ser vi det som en indikation 

på, at det ikke er noget de selv får praktiseret i deres dagligdag uden for boformen, og at opholdet 

på boformen og den daglige kost derfor tillægger deres hverdag en højere grad af luksus end hvis de 

boede selv.    

 

10.4.3 Tryghedsbasen 

Ud over økonomi- og forplejningsfordele ved ophold på § 110 boformerne, har flere af 

informanterne ligeledes begrundet opholdet ud fra et behov om tryghed. Nogle af informanterne har 

direkte søgt skjul på boformen, idet de er eftersøgt af tæskehold, rockere eller lignende ”Jeg har 

fået tæsk og blev jagtet helt vild. Så tog jeg på (boform i Jylland) for at falde til ro. Efter et par uger 

viste det sig så, at de var på jagt efter mig dernede, så…[…] den eneste mulighed var, at jeg røg til 

København, ind på (boform i Københavns centrum)” (Danny, appendiks 9:113). Axel begrunder 

ligeledes sit første ophold med ”jeg blev taget i en større narkosag og en større våbensag og var 

derfor tvunget til at flytte ud af byen, ud af det kriminelle miljø. Så skulle jeg vælge en anden by at 
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bo i og jeg kendte ikke nogen i andre byer[…] så for mig var det bare ligesom at starte forfra… og 

så var det et forsorgshjem…” (Axel, appendiks 1:26). At Alex er tvunget til at flygte fra sin fortid 

er først og fremmest forbundet med en direkte fare men ud over dette, betragter vi ligeledes hans 

ønske om at starte forfra, som en indikation på at han gerne vil undgå at blive stemplet for sin 

afvigende adfærd. Han har i en længere periode på cirka et år levet fuldstændig i skjul, hvor ikke 

engang familien har været bekendt med hans fysiske tilstedeværelse. Internt på boformen møder 

Axel ikke denne stempling og han betragter derfor boformen som et sted hvor han, for det første, 

opnår sikkerhed for den fare der direkte truer uden for boformen, mens han med ønsket om at starte 

forfra ligeledes anvender boformen til at distancere sig fra den afvigende adfærd han er blevet 

påstemplet i hjemegnen.    

 

Mikkel nævner flere gange, at han er nervøs for at politiet finder ud af mere fra hans kriminelle 

fortid og han føler at politiet opsøger ham mindre, når han opholder sig på boformen ”De kommer 

tit og besøger mig så… ikke hernede, efter jeg har været inde at sidde […]det er en tryg barre… det 

er ikke, altså hvis der kommer nogen, så ryger de ud igen, hvis det bliver ballade og sådan noget” 

(Mikkel, appendiks 11:134,146). Han føler sig ikke opsøgt af politiet, så længe han er under ophold 

på boformen og derfor giver opholdet på Bjergby ham en tryghedsfornemmelse. Denne 

fornemmelse må dog betragtes som midlertidig, da politiet formentlig ikke vil holde sig tilbage, 

hvis de skulle finde behov for at kontakte ham. Mikkel har bare ikke oplevet det endnu, hvilket dels 

kan skyldes, at han kun har været løsladt i 14 dage og i den periode ikke har noget at lavet ’ballade’ 

eller at politiet ikke har beviser på kriminaliteten, som han har begået før i tiden. I det øjeblik 

Mikkel træder ved siden af lovens rammer, kan han dog være sikker på at politiet ikke tilbageholder 

sig, hvad enten han bor i egen lejlighed eller på en § 110 boform.  

 

I tillæg til de unge, der direkte søger tryghed på boformen fordi de er på flugt, ses der også en 

indirekte søgen efter tryghed, idet at flere af de unge påpeger den hjælp, de modtager i hverdagen, 

som de ikke selv får til i eget hjem. Når de ikke opholder sig på boformen, konfronteres de med 

samfundets mange valgmuligheder, som de selv må tage stilling til. Med ophold på boformen 

navigerer de ikke alene iblandt de mange valgmuligheder, men rådgives og hjælpes frem til at 

træffe de rigtige beslutninger. Vi ser derfor, at opholdet kan give de unge den sikkerhed og 

tryghedsfornemmelse de savner, når de står over for samfundets krav om evnen til at træffe valg 

over eget liv. Når vi derfor ser indikationer på, at opholdet på en § 110 boform kan begrundes i en 
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søgen efter tryghed, kan det forklares ud fra, at flere af informanterne betragter boformen som en 

sikkerhed i forhold til de trusler, som de direkte eller indirekte føler sig udsat for i den ’virkelige’ 

verden. 

 

10.5 De unges syn på egen hjemløshed  

Som udløber af det uventede i de unges selvopfattelse samt de foregående afsnit, vil vi i dette afsnit 

belyse hvorvidt, der kan findes sammenhæng mellem de medvirkende faktorer til de unges 

hjemløshed og deres eget syn derpå. Det har for os været bemærkelsesværdigt, at flertallet af de 

unge, til trods for, at de alle opholder sig på en § 110 boform for hjemløse, omtaler de hjemløse i 

tredjeperson. Der kan derfor ses en tendens til, at de unge i første omgang ikke identificerer dem 

selv som værende hjemløse. ”En hjemløs det er jo dem man ser der kommer med deres … 

vagabonden, der kommer med deres hunde, der godt kan lide og vandre langs landevejen … at de 

selv har valgt det altså” (Henrik, appendiks 7:95). Hjemløse er for dem billedet af narkomanen 

eller vagabonden, der sover på gaden. Nogle af de unge mener, at de til forskel fra de unge på 

boformen, selv har valgt at leve livet på gaden som hjemløs, mens Danny i sin beskrivelse udviser 

direkte sympati for de hjemløse ”jamen det… er jo en der sover på gaden… hver dag. Ikke har 

penge til mad eller… ja, der er mange af dem ikk’. Det er sørgeligt når man ser dem” (Danny, 

appendiks 9:124). Når de unges selvopfattelse og -forståelse findes interessant at belyse, er det fordi 

at informanternes forståelse for sig selv og egne behov, kan have betydning i forhold til tilpasning 

af den sociale indsats, der skal forhindre at de unge ender i en permanent hjemløshed.  

 

Trods de unges overordnede afstandstagen fra at identificere sig selv som hjemløs, fremstår der 

alligevel forskellige tendenser i henholdsvis de omsorgssvigtede og de atypiske unges oplevelser af 

opholdet på boformen. Generelt betragter de unge ikke sig selv som hjemløse, hvilket forklarer 

hvorfor en stor del af informanterne, trods økonomiske fordele med videre, finder opholdet på 

boformen pinligt og nedværdigende. Dette kommer blandt andet til udtryk, idet en stor del af de 

unge ikke ønsker at oplyse, såvel nye som gamle bekendtskaber, at de opholder sig på et hjem for 

hjemløse. Axel fortæller ”Jeg er flov over at bo sådan et sted som her… Det er ikke noget jeg synes 

er fedt… men det er alternativet til den situation jeg er i og så må jeg leve med det” (Axel, 

appendiks 2:30). Det findes interessant, at de få informanter der ikke føler behov for at skjule deres 

ophold, alle fremstår i gruppen af omsorgssvigtede unge. Henrik fortæller, hvordan han fortæller 

folk, at han bor på en boform ”jeg bor sgu på et herberg og det gør jeg på grund af, at jeg ikke kan 
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magte og bo i en almindelig lejlighed. Jeg vil gerne have det sådan, at jeg bor blandt sociale folk, 

på et kollegium eller ja, altså generelt et kollegium, sådan nogen steder der, hvor man kan komme 

rundt og være social. Alt andet det fungerer ikke” (Henrik, appendiks 7:93). Trods overvejende 

flertal, der betragter opholdet som pinligt, kan de forskellige tendenser i de unges selvforståelse og 

selvopfattelse, give indblik i, hvordan de unge betragter deres egen situation. Som Dan fortæller 

”altså en hjemløs for mig, der er selvfølgelig dem som vi alle sammen ser som hjemløse, som vi 

andre herude kalder vagabonder og gaderiddere og alt det her. Det er dem som folk ser som 

hjemløse normalt og så er der så også mange folk der tror, at mange af de alkoholiker der sidder 

på bænkene er hjemløse, men det er der faktisk ikke særlig mange alkoholikere der egentligt er, 

eller jo… jo men sådan, mange af dem vi ser sidde ved bænken, der er mange af dem der går hjem. 

Når klokken er 22 går de hjemad, hos dem selv. Så en hjemløs, det kan være dig, det kan være mig 

og det kan være, det kan være hvem som helst, altså” (Dan, appendiks 8:101). Dan er en af de 

atypiske unge som ikke sidestiller sig med rigtige ’hjemløse’, men alligevel trods sin position som 

beboer på en boform giver udtryk for, at denne slags hjemløshed derfor er noget alle kan komme ud 

for. Disse forskellige syn på egen situation vil efterfølgende belyses, idet de unges selvopfattelse 

kan bruges som et redskab til at redegøre for, hvorvidt den sociale indsats til bekæmpelse af 

permanent hjemløshed bør tage udgangspunkt i de to gruppers forskelligheder.      

 

10.5.1 De unge omsorgssvigtedes syn på egen hjemløshed 

Axel og Henrik er to af de unge som omtaler deres barndom og opvækst ud fra meget negative 

vendinger. I forhold til deres syn på egen hjemløshed og skylden derfor, vurderer de begge at 

familien, staten og kommunen bærer en stor del af skylden, men at de selvfølgelig også selv bærer 

en del af ansvaret. I tillæg til dette, mener Axel dog, at det kan være svært at tale om hvorvidt den 

enkelte person bærer skylden for sine problemer ” …  hvis folk de falder i druk og er ved at drikke 

sig ihjel, er du så selv skyld i det? Eller er det fordi du har så sociale problemer, at du ikke kan lade 

være […]” (Axel, appendiks 2:33). Dette perspektiv på den enkeltes situation er interessant, da der 

fremstår indikationer på, at han netop ikke betragter generel hjemløshed eller sine egen som noget 

man direkte selv er skyld i. Henrik, en af andre omsorgssvigtede, beboere udtrykker det således 

”Det kunne jo være fordi man aldrig havde lært det [rydde op og holde et hjem] hjemmefra altså, 

eller sådan et eller andet i den dur”(Henrik, appendiks 7:94). Han giver således udtryk for, at han 

ikke har fået de redskaber med hjemmefra, som der kræves, hvis man vil bo i egen lejlighed, og 

dermed ikke selv bærer ansvaret for, at han ikke har kunnet passe en bolig og derfor er blevet 
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hjemløs. Når Axel og Henrik frasiger sig skylden for egen hjemløshed, kan det forklares ud fra, at 

netop de omsorgssvigtede unge oplever, at de ikke selv har valgt det, men at de ikke har haft andre 

muligheder. De er i mødet med samfundets krav, blevet konfronteret med de manglende 

kompetencer de ikke har fået med sig i barndommen og har derfor følt, at de har manglet 

forudsætningerne til at undgå hjemløsheden. De omsorgssvigtede unges syn på egen situation, 

mener vi kan belyse, at det at være ung og hjemløs ikke kan stilles op sort på hvidt, idet der oftest 

ligger andre forklaringer til grund for unges hjemløshed end blot at mangle en bolig.  

 

Selvom både Bo og Annes begrundelse for, at de opholder sig på en § 110 boform tager afsæt i 

deres psykisk lidelse, differentierer deres syn på tilværelsen sig væsentligt fra hinanden. Bo er af 

den opfattelse at det er hans egen skyld, at han opholder sig på boformen, idet han ikke fik betalt 

sine regninger, hvorimod Anne begrunder opholdet på boformer ud fra hendes psykiske lidelse, da 

den er årsagen til, at hun ikke formår at gøre som samfundet tilskriver ”jeg gør ikke hvad der skal 

gøres, men det er fordi jeg er pimmelim oven i hovedet. Hvis jeg kunne, så ville jeg gerne, men… 

men der er ligesom noget, der holder mig tilbage[...] Altså det psykiske et-eller-andet holder en 

tilbage, sådan lidt ud over det der med og få skrabet 100 kroner sammen, det er sådan lidt… man 

hænger ligesom fast og det er jo ikke så sjovt” (Anne, appendiks 11:157). Bo og Anne er dog enige 

om, at det ikke er særligt fedt at bo på en § 110 boform. Anne betragter dog alligevel opholdet som 

’en sjov fortælling til hendes 50 års fødselsdag’, mens Bo mere ser det som et slag i ansigtet - et 

slag hvorfra det nu kun kan gå fremad. Forklaringen på de to forskellige opfattelser af livet som ung 

og hjemløs, kan blandt begrundes i de to respektives livssammenhænge og psykiske lidelse. Den 

distance som Bo tager til hjemløsheden, kan forklares ud fra at hans psykiske lidelse i form af en 

depression er kommet relativt sent i ungdomslivet hvilket har betydet, at Bo i en årrække har været 

vant til at klare sig selv i egen bolig. Men i det øjeblik hvor depressionen for alvor kommer frem, 

nødsages Bo til at tage ophold på en boform. På baggrund af at Bo i en periode forud sin 

hjemløshed, har levet et stabilt liv, ser vi dette som udslagsgivende for, at han i højere grad har 

svært ved at affinde sig med situationen på boformen, idet han hele tiden føler sig overvåget af 

pædagogerne og ligeledes giver udtryk for, at han bedst kan lide at bo i egen lejlighed. Anne har 

derimod hele livet kæmpet med både sin mors og sin egen psykiske lidelse og ifølge Anne tillægger 

hun derfor sygdommen skylden for, at hun befinder sig i den situation som hun er i nu. Da hun som 

knap 18-årig efter ophold på diverse psykiatriske boenheder flytter i egen lejlighed, mestrer hun 

ikke de krav som samfundet stiller i forhold til at opretholde en bolig. I modsætning til Bo, kan hun 
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godt affinde sig med at være på boformen, idet hun her kan få den støtte i hverdagen, som hun 

grundet sin psykiske lidelse har brug for. I tillæg føles livet på en boform ikke så fremmed, idet hun 

flere gange gennem de seneste to år har opholdt sig på psykiatriske boenheder.  

 

Når de unge omsorgssvigtede primært tager afstand fra skyld om egen hjemløshed, ser vi dette som 

et resultat af den opvækst de har haft. De har alle oplevet forskellige belastningsfaktorer, der har 

indgået som en betydelig faktor igennem deres barndom og deres efterfølgende livsstil har derfor 

betydet, at de ikke kan nikke genkendende til  

  

10.5.2 De atypiske unges syn på egen hjemløshed 

Mikkel har været en af de informanter, som under den indledende kontakt uopfordret har reageret 

med forundring over, at vi rettede henvendelse til ham vedrørende unges hjemløshed. Denne 

forundring kom ligeledes til udtryk under det efterfølgende interview ”Jeg troede at… at I vil 

snakke med sådan en der sov ude i en sovepose […] det vil være sådan en der lå ude og sov i en 

sovepose på gaden, altså med sin lille trækvogn eller et eller andet og gik rundt derude. Det er en 

hjemløs […] der er også nogle der vælger og bo ude på gaden altså, det ser man da tit i 

virkeligheden” (Mikkel, appendiks 10.134,135). Det fremstod tydeligt, at Mikkel forbandt 

hjemløshed med noget der i virkeligheden befandt sig på gaden, og satte dermed lighedstegn med, 

at hjemløshed udelukkende bestod i mangel på tag over hovedet. Eftersom han jo opholdte sig på 

boformen, betragtede han af denne grund dermed ikke beboerne på boformen som rigtige hjemløse 

”det er vel et hjem det her, vi har det jo godt her” (Mikkel, appendiks 10:134). Alligevel udviser 

Mikkel ambivalenthed, da han senere udtaler ”jeg er jo hjemløs… jeg kan jo ikke kalde det her mit 

hjem altså […] men det er det jo p.t. alligevel… så, altså, ja… hvad skal jeg ellers sige” (Mikkel, 

appendiks 10:134). Mikkels ambivalenthed begrundes i, at han i kraft at sit ophold indgår i 

beskrivelsen hjemløs, uden at han reelt føler sig sidestillet med det, han forbinder med at være 

hjemløs. Han påpeger beboernes trivsel samt de fysiske rammer på boformen, som vigtige faktorer, 

der adskiller dem fra reel hjemløshed. Han erkender, at der er forskel på motiver for at opsøge og 

opholde sig på boformerne, at der iblandt beboerne findes nogen, der ikke har mulighed for at få tag 

over hovedet og på den måde kan betragte sig som hjemløse, men at årsagerne til ophold på en § 

110 boform oftest bunder i andre problematikker end reel mangel på bolig. 
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Når de atypiske unge selv mener, at de bærer skylden for deres hjemløshed, men samtidig ligeledes 

tillægger andre faktorer såsom psykiatriske omstændigheder som medvirkende årsager til deres 

deroute, betragter vi det som den overvejende årsag til, at de unge atypiske i højere grad synes det 

er flovt at opholde sig på en boform i forhold til de omsorgssvigtede. Eftersom de unge i denne 

kategori, har levet et liv tæt på ’normalen’ føler det det nedværdigende, at de ikke har kunnet mestre 

at honorere samfundets krav. I det de unge er bekendt med kravene til hverdagslivet, var 

forventningen også at disse unge udviste en større afstandstagen til opholdet på boformen samt et 

mere negativ syn på opholdet. Dette har midlertidigt ikke helt vist sig at holde stik, idet de trods 

flovheden over egen situation, beskriver selve de fysiske forhold på opholdet med stor begejstring. 

Mikkel udtaler ”Tjaa, men vi har det godt sådan nogle steder her, det må jeg sgu indrømme[…] Jeg 

kan godt forstå, at folk bliver her, de har det jo godt, altså” (Mikkel, appendiks 10:146). Årsagen 

til at deres syn på eget ophold er overvejende positivt kan skyldes, at de netop ikke forbinder 

hjemløsheden med ophold på en boform og at de alle forinden deres hjemløshed, har levet en 

normal tilværelse inden de grundet individuelle årsager har oplevet en social deroute. 

  

I Hans’s tilfælde har et overforbrug af hash resulteret i afbrudt studie, ufrivillig opsigelse af 

lejligheden, hvorefter ophold på gaden fulgte efter. I Mikkels tilfælde er hans deroute forekommet i 

kraft af en voldsdom, som blandt andet har resulteret i, at han mistede sit arbejde og efterfølgende 

sin lejlighed, da han skulle ind og afsone. For både Mikkel og Hans er deres boligsituation blevet 

forbedret væsentligt efter de er kommet på boformen, idet det for Hans har betydet, at han nu i 

modsætningen til før, har fået tag over hovedet, mens Mikkel har oplevet en større grad af frihed, 

idet han på boformen, modsat fængslet, selv kan bestemme hvor og hvornår han vil opholde sig der. 

Denne forbedring af situationen kommer til udtryk i deres selvopfattelse og dermed syn på egen 

hjemløshed. Morten er en af de atypiske unge som i modsætningen til de to andre, har et lidt 

anderledes syn på opholdet på boformen. ”jeg har det ik særlig fedt [med at bo på boformen] […] 

Jamen det er stille og roligt, altså men det… er bare, ja… jeg ved ik’ hvordan man skal forklare 

det. Der er jo masse af junkies og pis og lort her altså[…]” (Morten, appendiks 12:162). Inden 

Morten kom til boformen, boede han i en lejlighed under kriminalforsorgen, hvor han havde en 

støttekontaktperson tilknyttet. Grundet vedvarende misbrug bliver han opsagt i lejligheden og 

efterfølgende sat i kontakt med boformen. Når Morten til forskel fra de andre atypiske ikke trives på 

boformen, kan dette forklares ud fra, at han er en af de atypiske unge, der har opholdt sig i længst 

tid på boformen. Hvor de andre atypiske mere betragter opholdet som en midlertidig periode med 
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gode forhold sammenlignet med gadehjemløsheden eller fængselsophold som dobbeltlivet bragte 

dem ud i, så har Mortens nu 2-årige ophold på boformens skabt frustration, idet hans sammenværd 

med ’junkies og pis og lort’ vanskeliggør hans muligheder for at vende sin negative socialisering og 

han føler sig fastlåst i sin situation.  

Når de atypiske unge hjemløse i højere grad betragter deres hjemløshed som deres egen skyld og 

føler en flovhed over at de på trods af besiddende kompetencer og mestringsevner, har fundet det 

nødvendigt at søge ophold på en § 110 boform, mener vi, at dette i sig selv, kan ses som en 

motivationsfaktor for at de atypiske ikke stifter kendskab til en permanent hjemløshed.  

 

De atypiske unge tager i højere grad afstand fra at identificere sig som hjemløse og til trods for, at 

de føler nederlag over opholdet, ser de stadigt positivt på situationen, da de betragter både ophold 

og situation som en midlertidig periode, hvor de lige skal have hjælp økonomisk eller praktisk, til at 

få deres liv på ret køl igen. Disse unge betragter selv deres muligheder for at komme ud af 

hjemløsheden som værende større end hos de ældre hjemløse ”men der er måske lidt mere håb for 

de unge, altså der er lidt større chance for at de kommer videre, end Henrik på 58 kommer ud på 

arbejdsmarkedet igen, altså i forhold til, at mig på 24 kommer ud igen” (Dan, appendiks 8:105). 

Denne tese tilslutter vi os, men er dog ud fra analyse af de to gruppers syn på egen situation 

opmærksomme på, at der kan forekomme stor variation i de unges motivation for at søge ud af 

hjemløsheden. I modsætningen til de atypiske unge, anser de omsorgssvigtede unge ikke deres 

hjemløshed som selvforskyldt. Disse unge er, grundet omsorgssvigt og manglende støtte i 

barndommen, ikke i besiddelse af de ressourcer som samfundet kræver. Opholdet på boformen kan 

for fleres vedkommende sættes i sammenhæng med, at de i barndommen har været tilkoblet det 

sociale system og ved 18 års alderen har oplevet nederlag i mødet med samfundets krav til det 

’afkoblede’ voksenliv. Da de gennem barndommen har været konfronteret med gentagende 

nederlag anser vi ikke, at denne gruppe har de store bekymringer over, at de nu opholder sig på en 

boform for unge hjemløse, idet deres identitet i højere grad er præget af en fortid med utryghed og 

svigt. Når de finder tryghed og accept ved opholdet, ser vi det som en indikation på, at de måske for 

første gang oplever den kontinuitet, stabilitet og tryghed i hverdagen, som de inderligt har behov for 

og har længtes efter. Trods de ikke betragter dem selv som hjemløse, mærker de hvorledes 

boformen kan hjælpe med at afdække deres behov, hvor de desuden ikke i samme grad konfronteres 

med voksenlivet og samfundets krav om autonomi og ansvar. Da denne gruppe gennem ophold på 

boformen oplever en fysisk og psykisk velbefindende og tilmed løbende gennem opvæksten har 
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identificeret sig selv som afvigende, har de ikke i samme grad komplekser over opholdet. 

Anderledes ser det ud for gruppen af atypiske unge, idet deres beskrivelser af trivsel på boformen 

overordnet tager udgangspunkt i de fysiske forhold. De ser mange økonomiske fordele ved 

opholdet, som deres situation ser ud lige nu. Flere sidestiller det, at bo på en boform som at bo på et 

kollegium. De har eget værelse med bad, de får god mad og bor ifølge en stor del af dem tilmed 

billigt. De atypiske unges flovhed over egen situation, mener vi afspejler at de rent psykisk ikke 

trives på stedet men at de fysiske rammer og forhold trods alt er medvirkende til, at de unge 

beskriver opholdet som positivt.    

 

Gennem belysning af de to gruppers syn på egen hjemløshed, afspejler de unges syn sig ud fra to 

perspektiver med udgangspunkt i henholdsvis de unges psykiske og fysiske velbefindende. Vi ser 

forskel i de to gruppers motivation for at søge væk fra boformen, idet de omsorgssvigtedes syn på 

egen situation tager udgangspunkt i såvel deres psykiske samt fysiske velbefindende på boformen, 

mens de atypiskes syn på eget ophold i højere grad tager afsæt i boformernes fysiske forhold. De 

omsorgssvigtedes trivsel på boformen betragter vi som en barriere for, de unges motivation for at 

komme ud af hjemløsheden, idet de på boformerne får den hjælp, støtte og trygge rammer, som de 

har brug for. Opholdet for de atypiske betragtes mere som et midlertidigt økonomisk fordelagtigt 

’pusterum’, der giver dem øget mulighed for at starte på en frisk bagefter, hvorfor vi derfor anser 

motivationen for at komme på ’rette’ spor som væsentlig større, da opholdet ikke harmonerer med 

deres psykiske velbefindende. 

 

10.6 Kan boformerne være med til at fastholde de unge i deres position?   

Der har været stor variation i opholdslængden hos de unge informanter, vi har talt med. 

Gennemsnitligt har de unge opholdt sig over 3 måneder på boformen, hvilket i sig selv ikke er 

alarmerende85 og vidner om, at der for manges vedkommende blot er tale om et kortvarigt ophold. 

Det interessante findes i, at der for fire informanters vedkommende er tale om ophold på over 6 

måneder og helt op til 2 år, hvor 3 af disse befinder sig hos de omsorgssvigtede unge. Det er lang tid 

for en ung at opholde sig på en boform, der tilbyder midlertidig ophold for hjemløse. Med fokus på 

at undgå, at de unge ender i en permanent hjemløshed, findes det derfor interessant, at belyse 

hvorvidt opholdet på § 110 boformerne kan være med til at fastholde de unge i deres position som 

                                                
85 I (en større by i Jylland)’s kommune praktiseres 120 dages reglen, hvilket skal fremskynde en behandlingsplan for de 
hjemløse videreforløb, så de max opholder sig på boformen i 120 dage (afdelingsleder på ’Bjergtoppen’, appendiks 
17:233-234)  
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hjemløs. De unge skal selvfølgelig have optimal hjælp og støtte, mens de opholder sig på boformen. 

Støtte til at erhverve sig de manglende kompetencer og færdigheder der ligger til grund for, at de er 

endt på en boform. At boformerne indirekte kan være med til at fastholde de unge i deres position er 

ikke usandsynligt, men det er vigtigt at påpege, at fordi der netop findes stor variationsbredde i de 

unges bevæggrunde for at opsøge boformen, bør indsatsen også rettes derefter. Afdelingslederen på 

Bjergtoppen fortæller ”så har vi nogle få… vi har lige fået en pige ind[…]hun har ikke noget 

misbrug og går på produktionsskolen og får løn for det. Så hun er sådan lidt atypisk i det her 

system. Hende har vi egentligt prøvet på at arbejde med i dag. Simpelthen finde ud af, hvor det er 

hun lige skal hen og hvad vi vil gøre for hende, for vi synes slet ikke at det er i orden, at hun bor i et 

hus som vores, hvor hun ret hurtigt vil blive klemt. Men hun er atypisk, det er hun”(Afdelingsleder 

på Bjergtoppen, appendiks 17:229). Hos de atypiske, ses der en særlig tendens til, at boformen 

hurtigst muligt vil have dem ud af systemet igen, fordi de ofte besidder kompetencerne til at klare 

sig selv, men at de i manges tilfælde oftest skal hjælpes i gang, inden de sluses for meget ind i 

miljøet på boformen.   

 

Hos de omsorgssvigtede unge hjemløse ses et andet mønster i deres behov. En pædagogisk 

medarbejder på Huset fortæller ”De unge har nogen særlige behov, og nogle andre behov, og det 

kan være rigtig rigtigt svært, at bosætte unge og ældre ved siden af hinanden, fordi den her gruppe 

af unge har en helt anden kultur [...]Mange af dem, de kan ikke de mest basale ting og sådan ser 

det stadigt ud… vi snakker personlig hygiejne. Vi snakker rengøring, vi snakker tøjvask. Vi snakker 

døgnrytme og breve fra det offentlige og sådan noget. Mange af dem er funktionsløse, og det er jo 

problematisk i forhold til at skulle klare sig” (pædagogisk medarbejder Huset, appendiks 15:203). 

Da de omsorgssvigtedes hjemløshed i højere grad skyldes mangel på fundamentale færdigheder 

finder vi det problematisk, at disse færdigheder skal tillæres på en boform, der yder midlertidig 

ophold til hjemløse. Da de unge ikke føler sig rustet til at imødekomme samfundets krav, finder de 

sig nødsaget til at opholde sig på boformen, indtil de da har tillært sig de fornødne kompetencer og 

bliver på denne måde fastholdt i en position som hjemløse, selvom det faktiske problem bunder i 

manglende kompetencer til at mestre hverdage og ikke en konkret hjemløshed. Afdelingslederen på 

Bjergtoppen beretter dertil ”der hvor vi render panden mod en mur, det er, at den støtte de faktisk 

har behov for, den eksisterer ikke[...]nej jeg synes faktisk absolut ikke, at det er nogen god ide, at 

der bor nogen på et forsorgshjem, der er under 25. Overhovedet ikke… selvfølgelig er de voksne, 

men jeg synes også et fællestræk ved dem, det er også umodenhed der gør, at de er letpåvirkelige. 
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De ryger nemt ind i kriminalitet og de ryger nemt ind i misbrug. De er nemme og lokke med… og 

det er dem der står med smerten hver gang” (Afdelingsleder på Bjergtoppen, appendiks 17:229). 

 

Hvis de unges ophold på boformerne forlænges på baggrund af, at de netop her opnår den tryghed 

og stabilitet de har brug for i deres liv, finder vi det problematisk at de må lade sig indgå i 

beskrivelsen af hjemløse, for at opnå den hjælp og tryghed de har brug for.  Mange af boformerne 

har ikke ressourcerne til at tackle de omsorgssvigtedes unges problematikker og adfærd og er reelt 

derfor slet ikke i stand til at ruste dem med de redskaber de har brug for, til at blive resocialiseret 

igen. Men der er mangel på alternative boformer, der kan rumme de unges behov og derfor opsøger 

de boformerne i højere grad end før. Denne problematik har flere og flere boformer måttet sande og 

for netop ikke at smide de unge på gaden, har de derfor fundet det nødvendigt at etablere såkaldte 

ungeenheder der netop søger at varetage de unges behov. Trods opbakning til dette, finder vi det 

dog stadigt problematisk, at boformer for hjemløse er nødt til at tilpasse ressourcerne til de unges 

problematikker, der bunder i andet end reelt hjemløshed og at de unge derfor som udgangspunkt 

opsøger disse boformer og positionerer sig som hjemløs, før de kan finde et tilbud, der kan rumme 

deres problematikker såsom misbrug med mere. Når faktum er, at de unge ikke kan finde andre 

alternativer til boformer for hjemløse, der kan støtte og rumme deres behov, ender det med, at de 

unge bevidst vælger ophold på boformerne og på denne måde fastholder sig selv i en position som 

hjemløs. En position de reelt ikke burde være ’kvalificeret’ til. 

 

10.7 Delkonklusion 

Gennem analyse af de unges udsagn, har vi fundet frem til forskellige fremtrædende som 

bagvedliggende betydningsfulde faktorer, der alle er medvirkende til at de unge for de første stifter 

kendskab til boformerne, og faktorer der efterfølgende har indvirkning på de unges motivation eller 

mangel på samme, for at søge væk fra boformerne igen. Hos de omsorgssvigtede, der repræsenterer 

den yngste gennemsnitsalder hos informanterne, har den belastede opvækst og de manglende 

erhvervede fundamentale færdigheder til at klare hverdagen i voksenlivet, været det udslagsgivende 

for, at de i en tidlig alder er endt på en boform. De omsorgssvigtede har i højere grad været 

tilknyttet systemet, hvor de i overgangen til voksenlivet og det øgede ansvar, ikke har kunnet 

honorere kravene fra det omliggende samfund. Gentagende nederlag og afsavn gennem 

barndommen har medført, at de har søgt erstatning i misbrugs- og kriminalitetsfællesskaber, hvor 

følgevirkningerne deraf har øget risikoen for at stifte kendskab til boformerne. Hos de 
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omsorgssvigtede unge fremstår der ligeledes flere eksempler på længerevarende ophold, hvilket 

opstår, idet de unges mangel på grundlæggende færdigheder til at omgås andre mennesker og 

kompetencerne til at komme på ret køl igen for eksempel via uddannelse, fastlåser dem på 

boformerne, idet der ikke findes alternative boformer, der kan rumme deres behov.  

 

De atypiske hjemløse, der i højere grad besidder kompetencer og mestringsevner, har først sent i 

ungdommen stiftet kendskab med hjemløsheden. Dette skyldes, at de grundet en stabil opvækst med 

erhvervede kompetencer og færdigheder, har kunnet opretholde et dobbeltliv med uddannelse, 

arbejde og misbrug og først mistet kontrollen i konfrontationen med konsekvenserne af dobbeltlivet 

og/eller udviklingen af psykiske problemer. For flere af informanterne har konsekvenserne af 

dobbeltlivet gældsat dem for flere hundrede tusinde og da de finder det økonomisk fordelagtigt at 

bo på boformen, er deres hjemløshed og ophold kun en realitet, indtil de får ordnet disse ting. Når vi 

mener, at de atypiske unge har større chance for hurtigt at blive resocialiseret i samfundet, 

begrundes dette i, at de oftest kun opholder sig på boformen af praktiske årsager og dermed flytter 

fra stedet, så snart disse er bragt i orden. De har brug for hjælp til at få rettet op på de praktiske 

sager de har mistet kontrollen over i praktiseringen af deres dobbeltliv og deres hjemløshed bliver 

derfor kun af midlertidig karakter 

Som udgangspunkt, har motivation for at søge boformerne bundet i reelt mangel på bolig, dog har 

problematikkerne vist sig at stikke dybere end så. Når der forekommer variation i de unges 

motivation for at forlade boformen, ser vi det som en indikation på, at opholdene på boformerne 

dækker forskellige behov hos de unge med afsæt i deres fysiske eller psykiske velbefindende, der 

rækker længere end blot tag over hovedet i en midlertidig hjemløshedsituation. 

  

Der hvor vi finder det særligt problematisk er hos de omsorgssvigtede unge. Disse unge finder dem 

nødsaget til at søge ophold på boformer for hjemløse, før de kan finde steder, der kan rumme deres 

behov og problematikker og hjælpe dem til at erhverve sig de redskaber der skal til for at kunne 

agere i det moderne samfund. Som personalet giver udtryk for, har boformerne i dag ikke ressourcer 

nok til at mestre de problematikker og vanskeligheder, som disse unge oftest kommer med. Så 

længe der ikke findes alternativer til denne ungegruppe, der besidder ressourcerne til at arbejde 

særlig målrettet med de unges mangler og vanskeligheder, ser vi et problem i, at de mest sårbare 

unge søger til og ikke mindst vedholder deres ophold på § 110 boformer, idet det ikke har andre 

muligheder. Disse unge fastholder dermed dem selv i hjemløsheden, fordi de ikke føler sig rustet til 
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at imødekomme verden uden for boformen. Da personalet på boformerne ikke besidder 

ressourcerne til at hjælpe de unge, opstår der en risiko for, at de unge forbliver på boformen og 

dermed øger egen risiko for at ende i en permanent hjemløshed. Jo længere tid de unge opholder sig 

i det afvigende miljø, jo vanskeligere findes det, at komme ud igen. Når der ikke findes andre 

løsninger for de unge hjemløse end ophold på boformerne, ser vi en fare for, at boformerne 

fremover vil opleve en yderlig stigning i tilstrømningen af unge mennesker, der grundet forskellige 

forudsætninger, finder samfundsudviklingens øgede krav til individet vanskeligt at håndtere og 

derfor ender med længerevarende ophold på boformerne med øget risiko for permanent hjemløshed.  
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DEL 4 – Specialets afrunding  
 

11. Ud af hjemløsheden  

Trods de kvalitative interviews ikke belyser et repræsentativt grundlag, mener vi alligevel, at der 

har været belæg for at fremhæve to fremtrædende tendenser hos henholdsvis de atypiske og de 

omsorgssvigtede unge hjemløse informanter. Da vi under interviewene med de unge hjemløse er 

blevet bekendt med deres meget forskellige forudsætninger for at stifte kendskab til hjemløsheden, 

ønsker vi ligeledes at sætte fokus på de unges forskellige forudsætninger for at komme ud af 

hjemløsheden på. En af de afgørende faktorer for, at de unge kan ændre deres position som værende 

unge hjemløse er, at de formår at håndtere de betingelser som hverdagslivet stiller. I det følgende vil 

vi se på hverdagslivet og håndteringen af dets betingelser i forhold til de omsorgssvigtede og de 

atypiske hjemløse samt se på hvilken indsatser og tiltag der kan eller skal gøres, for at hindre at de 

unge hjemløse på boformerne ender i en permanent hjemløshed.  

 

11.1 De hjemløses hverdagsliv og håndteringen af dets betingelser 

Birte Bech – Jørgensen har beskæftiget sig med Schütz hverdagslivsbegreb ’common sense’. 

Hverdagslivsperspektivet handler ikke om individer, men om relationen mellem individer. 

Hverdagslivet får os til at se samfundet som differentieret og dette giver os mulighed for, at forstå 

forskellen mellem normalitet og udstødning og mellem eget og andres hverdagsliv. Kravene om 

normalitet er en betingelse for hverdagslivet og disse opretholdes gennem de samfundsskabte 

institutioner86. Hverdagslivet er det liv, vi lever hver dag. Det er ikke kun ’almindelige’ mennesker, 

der har et hverdagsliv - det har alle, og alle lever hver deres særlige hverdagsliv, som dog indbyrdes 

leves meget forskelligt. Hverdagslivet drejer sig ikke kun om livet på arbejdspladsen, i skolen, i 

familien, på bænken, eller på boformen, men om hele det daglige liv. Det liv som det enkelte 

individ lever hver dag er betydningsfuldt hvad enten det er et ensomt liv, et socialt liv, et interessant 

eller et stressende liv. Det enkelte hverdagsliv har sine egne kvaliteter, gode som dårlige (Bech-

Jørgensen 1999:29-31). I og med at hverdagslivet frembringes forandres det også da det er i 

ustandselig bevægelse. Selvom vi laver de samme rutiner i dag som vi gjorde i sidste uge, forandrer 

                                                
86 Institutioner drejer sig her ikke kun om organisationer som familien, den offentlige sektor, arbejdsmarkedet etc., men 
også om regler, normer og værdier som er overleveret fra generationer. Disse institutioner fornyes hver dag (Bech-
Jørgensen 1999:17). 
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de sig. Det er samfundets aktører, der opretholder, fornyer og genskaber hverdagslivet og dette sker 

gennem de måder hvorpå folk håndterer hverdagslivets betingelser.  

 

Hverdagslivets betingelser kan inddeles i de individuelle betingelser, som refererer til individets 

psykisk betingede muligheder for, at forholde sig til omverdenen på. De mellemmenneskelige 

betingelser, som frembringes gennem de daglige interaktioner samt de samfundsskabte betingelser, 

som skabes i den offentlige sektor, arbejdsmarkedet, udstødning, værdier, regler og normer. Disse 

har rødder i traditioner og er alment gældende. Institutionerne eksisterer på lokalt, nationalt og 

globalt plan, men påvirker forskelligt. Håndteringen af disse forskellige aktiviteter87 som 

hverdagslivet indeholder, foregår dagligt, men ikke i lige stort omfang. Bech-Jørgensen har 

kategoriseret disse i 3 kategorier. 1) De upåagtede aktiviteter, er de håndteringer vi gør, uden at 

lægge mærke til dem. Det kan være de daglige vaner, rutiner og gentagelser, men også de mange 

improvisationer og justeringer, vi anvender, når der sker noget uventet. Kreativitet der kommer i 

spil, når rutiner og vaner brydes er altafgørende for, at individet kan leve i et variabelt samfund. 2) 

De strategiske aktiviteter – er de håndteringer, der har bestemte mål og kræver, at vi har 

ressourcerne til at opfylde dem. Det kan for eksempel være at gå i bad, tage rent tøj på, handle ind, 

lave mad, gøre rent etc. 3) De symbolske aktiviteter – er de håndteringer der kan give hverdagslivet 

mening (Bech-Jørgensen 1999:32-35), (Svendsen – Tune 2002:21). Idet vi alle har forskellige 

livsbetingelser, og måder at håndtere disse på, kan der være stor forskel på, hvordan de daglige 

aktiviteter bliver håndteret af såvel den hjemløse som af forretningsmanden. Dermed er 

hverdagslivet både socialt og kulturelt forskelligt. Da de unge hjemløses livsbetingelser og 

forudsætninger for at håndtere hverdagslivets betingelser er meget forskellige, bør indsatsen for at 

undgå permanent hjemløshed ligeledes tilrettelægges de forskellige forudsætninger. Hvis de 

omsorgssvigtede og de atypiske unges livsbetingelser generaliseres, kan dette medføre en 

tilbøjelighed til at behandle dem alle ens, hvilket betyder, at deres individuelle ressourcer ikke 

udnyttes optimalt. 

 

Som ovenstående belyser, kan hverdagslivet ikke defineres entydigt. Det, der kan defineres, er de 

betingelser som hverdagslivet stiller. Hverdagslivet handler om relationer mellem mennesker og 

handler om det liv, vi lever hver dag. Hverdagslivet er ikke bare noget der frembringes. Det skabes, 

omskabes, opretholdes og fornyes og det sker gennem de måder hvorpå vi håndterer dets 
                                                
87 Aktiviteterne består af individets handlinger, følelser og tanker samt de mellemmenneskelige relationer (Bech-
Jørgensen 1999:34). 
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betingelser. Når hverdagslivsbetingelserne ændres, må folk håndtere disse på andre måder end 

normalt. I figuren nedenfor illustreres hverdagslivet i relation til betingelser og håndteringer.   

                                       Hverdagslivet 

                   

 

 

 

 

           Betingelser            Håndteringer 
        (Bech – Jørgensen 1999:31,32).     

Det er i vekselvirkningen mellem de samfundsskabte, mellemmenneskelige og individuelle 

betingelser og individets håndtering af disse, enten alene eller sammen med andre, der frembringes 

forandringer i hverdagslivet (Bech-Jørgensen 1999:32-35). Med udgangspunkt i de 

omsorgssvigtede og de atypiske unge, er det samlede kendetegn for begge grupper, at de ikke har 

været i stand til at håndtere de betingelser for hverdagslivet, som der er blevet stillet til dem fra 

samfundets og omverdenens side, hvilket har resulteret i, at de er blevet hjemløse. Forskellen i de to 

grupper består dog i, at de atypiske unge hjemløse i modsætningen til de omsorgssvigtede unge 

hjemløse, tidligere har været vant til at håndtere hverdagslivets betingelser, hvilket derfor gør, at 

deres hjemløshed forekommer mere uventet. Som belyst i de foregående kapitler har de 

omsorgssvigtede unge på baggrund af en opvækst præget af forskellige belastningsfaktorer, 

nederlag i barndommen samt manglende uddannelse ikke i sammen grad som de atypiske unge, haft 

mulighed for at tillære sig de kompetencer, som er en forudsætning for at mestre hverdagslivets 

betingelser og hermed komme ud af hjemløsheden.  

 

11.2 De unges håndtering af hjemløsheden i processen mod resocialisering 

Hverdagslivet opretholdes gennem de måder mennesket håndterer dets betingelser. De 

omsorgssvigtede unges hverdag har været præget af anderledes vaner, rutiner, normer og regler, idet 

de ikke gennem opvæksten, har tillært sig de kompetencer og færdigheder som hverdagslivets 

strategiske aktiviteter kræver. Deres håndtering af betingelserne på det individuelle, 

mellemmenneskelige og samfundsmæssige plan, kan derved afvige fra det samfundsskabte 

normalitetsbillede. I modsætning til de atypiske unge som gennem opvæksten og ungdommen har 

tillært sig de gældende hverdagslivs kompetencer, er manglen på kendskab til hverdagslivets 

betingelser ikke nødvendigvis bevidstgjort hos de omsorgssvigtede unge selv. Bevidstgørelsen 
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opstår først i det øjeblik de unge konfronteres med de afvigende normer, regler, rutiner og vaner. 

Når såvel gruppen af omsorgssvigtede som atypiske unge hjemløse, gennem deres daglige aktivitet, 

oplever uoverensstemmelse mellem disse og hverdagslivets betingelser, kan dette føre til nederlag 

og uforstående konflikter i hverdagen. En måde hvorpå der kan rettes op på deres manglende 

kendskab til hverdagslivets betingelser, mener vi findes gennem introduktion til det normgivende 

samfunds håndtering af hverdagslivet aktiviteter og dets betingelser. For at dette kan ske, kræves 

dog en distancering til tidligere erfarede strategier. Jo mere de omsorgssvigtede og de afvigende 

unge lærer at håndtere hverdagslivets betingelser, jo færre konflikter og uoverensstemmelser vil de 

efterfølgende konfronteres med. Om end en komplet distancering fra tidligere strategier kan 

betragtes utopisk, kan bevidstgørelse og kendskab til det normgivende samfunds konventionelle 

regler og håndtering af hverdagslivet dog medføre en øget sandsynlighed for positiv 

udviklingsmuligheder, idet at de unge kan vende deres udviklingsproces fra negativ socialisering til 

positiv socialisering. 

  Figur 11.2 

Eftersom komplet afstandstagen fra tidligere adfærdsmønstre og strategier findes vanskelig at 

gennemføre, vil de unge i konfrontationen med deres manglende evne til at håndtere hverdagslivets 

betingelser og konventionelle regler, udvikle stærkt behov for at kontrollere de afvigende impulser 

gennem tidligere belyste neutraliseringsteknikker. Selv om disse teknikker benyttes til at 

retfærdiggøre adfærden og beskytte de unge, kan følelsen af afvigelse ikke udelukkende ses som et 

individuelt projekt, idet det omkringværende samfund ligeledes har afgørende betydning. At de 

omsorgssvigtede unge hjemløse i højere grad kan finde det vanskeligt at vende den negative 

udviklingsproces, forklares ud fra den moralske differentiering i forhold til hverdagslivet. Hvis de 

unge ikke tillærer sig en måde hvorpå hverdagslivets håndteres, bliver de gentagende gange 
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konfronteret med deres normafvigende adfærd og oplever nederlag i forhold til manglede 

færdigheder og kompetencer til at honorere samfundets krav om normalitet, hvor figurationen 

medfører, at de unge selv tillægger sig samfundets stigma og derved indgår som aktiv medspiller i 

fastholdelsen af egen afvigelse og udstødelse med øget risiko for permanent hjemløshed. 

 

11.3 Hvad skal der til, for at få de unge ud af hjemløsheden??  

Med udgangspunkt i informanternes historier er vi gennem specialet blevet opmærksomme på 

variationsbredden i de unge hjemløse informanter og dermed også i deres forudsætninger for at 

komme ud af hjemløsheden igen.  Denne variationsbredde er repræsenteret hos henholdsvis de 

omsorgssvigtede unge og de atypiske unge, men det er vigtigt at benævne, at disse indikationer ikke 

skal betragtes repræsentativt, men snarer belyse fremstående tendenser vi har udledt ud fra de unge 

informanters udsagn. Som tidligere nævnt finder vi ikke § 110 boformerne, som et optimalt sted for 

de unge og deres problematikker. Men når faktum nu er, at der ikke findes aktuelle alternativer og 

de derfor i stigende grad søger til boformerne, må den sociale indsats målrettes de unges behov, så 

de ikke ender i en permanent hjemløshed. Fokus på de to gruppers forskellige forudsætninger 

betyder derfor, at den sociale indsats i højere grad skal målrettes forskelligt, over for de to grupper 

af unge hjemløse, idet de unge hjemløse har forskellige livsbetingelser og forudsætninger for at 

håndtere hverdagen. Axel udtaler i den sammenhæng”[…] vi er ikke ens alle de unge mennesker der 

er her, vi har hver vores grund til at være her… vi skal hver især have vores hjælp og det hjælper 

ikke noget at personalet bare sætter sig sammen og siger, hvad gør vi lige ved det her, det kan man 

ikke…”(Axel, appendiks 2:38). I vejen mod resocialiseringen skal de unge stifte kendskab til 

hverdagens håndteringer på en sådan måde, at det tilpasses de enkeltes livsbetingelser og 

forudsætninger.  

I det følgende vi vil se på hvilke sociale indsatser der skal sætte ind med således, at de unge ikke 

ender i en tilstand af permanent hjemløshed. Den sociale indsats vil blive belyst med afsæt i de to 

grupperinger. 

 

11.3.1 Boformernes indsats over for de omsorgssvigtede unge 

Gruppen af omsorgssvigtede unge hjemløse er, som tidligere nævnt, kendetegnet ved, at de ikke har 

lært og hermed ikke behersker de sociale kompetencer og praktiske færdigheder der skal til for at 

kunne begå sig i samfundet. Vi finder det derfor nødvendigt, at den sociale indsats, med 
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udgangspunkt i empowermenttankegangen88, skal hjælpe og støtte dem i det daglige således at de 

med tiden selv bliver i stand til, at mestre strategiske aktiviteter i form af daglige gøremål så som at 

stå op, vaske tøj, rydde op, lave mad etc. og de hermed lærer at håndtere og forandre på egen 

livssituation. Hvis boformen imødekommer den unges mangel på mestringsevner og via 

empowerment introducerer den unge for håndtering af hverdagslivets betingelser i form af sociale 

og praktiske færdigheder, mener vi den unge vil opleve forbedringer i evnen til at skabe og håndtere 

mentale, materielle, sociale, kulturelle og symbolske relevante ressourcer. Når den unge oplever 

myndiggørelse og selvstyring i hverdagen, sker der nemlig en omfordeling og transformation af 

magten over eget liv, der i den objektive dimension vil komme til udtryk når den unge i mødet med 

succesfulde håndteringer af hverdagslivet ikke i samme grad konfronteres med nederlag eller 

samfundets moralske differentiering. Denne proces vil på længere sigt vil styrke den unges 

selvforståelse og skabe øget muligheder for normgivende adfærd og resocialisering.  

 

De omsorgssvigtede unge er som nævnt kendetegnet ved manglende kompetencer. Så længe denne 

gruppe unge opsøger boformerne, fordi der ikke findes andre alternativer, bør målet for den sociale 

indsats derfor ikke ’bare’ sigte imod, at få de unge i egen bolig, men bør derimod tage 

udgangspunkt i at styrke de unges evne til at håndtere hverdagen, så de føler sig i stand til at påvirke 

eget liv i en positiv retning og efterfølgende på længere sigt føler sig rustet til gennem egen eller 

passende støttebolig at afprøve kræfter med samfundets krav og normer. Jo tidligere og jo flere 

kompetencer og færdigheder den sociale indsats sigter imod at lære de unge, jo større er chancen 

også for, at de kommer ud af hjemløsheden.  

 

11.3.2 Boformernes indsats over for de atypiske unge 

De atypiske unges mestringsevner har været medvirkende til, at de i højere grad igennem 

ungdommen har gennemført uddannelse, fået arbejde og boet i egen lejlighed. At det er gået galt for 

disse unge, kan beskrives ud fra, at de efter en længere periode, ikke har kunnet opretholde 

dobbeltlivet. De atypiske unge hjemløse befinder sig i en situation, hvor de på den ene side besidder 

kompetencerne som samfundet kræver, men grundet længerevarende misbrug og kriminalitet 

oplever vanskeligheder ved at efterleve disse krav. De besidder kompetencerne og færdighederne 

                                                
88 Empowermenttankegangen tager udgangspunkt i et dialektisk forhold, hvor den sociale indsats støtter den hjemløse 
til at udvikle en bedre evne til at håndtere hverdagslivet (den subjektive dimension) og til opnå højere grad af 
selvkontrol over de samfundsskabte vilkår den unge lever under (den objektive dimension) (Andersen m.fl. 2003:14ff). 
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der kræves for at kunne bo selv, hvor de lige nu står i en situation, hvor de har brug for boformens 

støtte og hjælp til at opnå kontrol over disse kompetencer og færdigheder igen. ”jeg vil bare have 

sådan noget fra 7 til 16 eller fra 16 til tolv om aftenen, sådan en fast arbejdsuge, det havde jeg ikke 

før, der skulle jeg både arbejde weekender, der havde jeg funktionær løn som butikschef, der skulle 

jeg bare knokle, hvis der ikke var styr på det, det gider jeg ikke mere, jeg vil bare tjene nogle 

almindelige penge … som man lige kan leve og have det godt” (Mikkel, appendiks 10:120). Den 

sociale indsats i forhold til Mikkel skal tage udgangspunkt i genetablere kontakten til arbejdslivet 

igen - en kontakt som kan være svært at etablere, når man som Mikkel er tidligere straffet ”der fik 

jeg min straf jo, så synes jeg ikke folk skal blive ved med og… selvfølgelig er jeg da ked af hvad jeg 

har gjort og jeg er da ked af at jeg smadrede en med et strygejern, men sådan var det og jeg har 

fået straf, så synes jeg ikke samfundet de skal blive ved med og vade i det” (Mikkel, appendiks 

10:146). De unge med plettede straffeattest kan opleve hindring i forhold til at få genetableret 

kontakten til erhvervslivet og dermed, grundet nederlag og utilstrækkelighed, se sig hensat til et 

miljø der vanskeliggør deres muligheder for resocialisering.  

 

Vi mener her, at den sociale indsats bør tage udgangspunkt i, at de unge hurtigst muligt får etableret 

kontakt til arbejdsmarkedet og med udgangspunkt og støtte omkring den unges kompetencer, kan 

arbejdsgiverens eventuelle fordomme nemmere blive brudt. Hvis den unge via empowerment 

oplever kontrol over sine kompetencer og mestringsevner mindskes risikoen for nederlag og 

muligheden for resocialisering øges. Først når den unge har genetableret kontakten til egne 

kompetencer, styrket selvbilledet og fået stabiliseres sin hverdag, kan den sociale indsats rette fokus 

imod, at den unge skal ud i egen bolig. For de atypiske unge har dobbeltlivet medført at en stor del 

af dem har fået stiftet gæld, ligesom en del af dem har haft svært ved at få økonomien til at hænge 

sammen og har derfor brug for hjælp til at få styr deres økonomi ”Lige som nu har jeg brugt helt 

vildt mange penge, bare sådan der… at det ikke skulle kunne lade sig gøre” (Kian, appendiks 3:53). 

”Når jeg er alene så, så kan jeg ikke rigtig styre min økonomi helt vildt godt altså” (Dan, appendiks 

8:105). Når kendetegnet for de atypiske unge er, at de ikke kan administrere deres penge, hvilket 

kan vanskeliggøre deres vej ud af hjemløsheden, må boformernes sociale indsats i højere grad 

målrettes denne problematik og derfor i det omfang det er muligt lære de unge til at administrere 

deres penge i form af afdragsordninger med videre. Vejen ud af hjemløsheden må som 

udgangspunkt betragtes som mindre besværligt, hvis der er styr på økonomien.   
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Fælles for begge grupper er, at de grundet forskellige forudsætninger, ikke har formået at håndtere 

hverdagslivets betingelser hvilket har resulteret i, at de har måttet søge ophold på en § 110 boform. 

Som en opsummering på ovenstående ser vi at empowermenttankegangen kan ses som et vigtigt 

redskab, til at forbedre de unges evne at håndtere hverdagen. Ved at have fokus på især de praktiske 

og sociale færdigheder, mens de unge er på boformen og ikke så meget på, at de unge hurtigt skal 

væk fra boformen igen, får de unge mulighed for, at tillære sig brugbare kompetencer og 

færdigheder, som kan fremme den normgivende adfærd, sikre mestringsoplevelser og dermed øge 

mulighederne for resocialisering i egen bolig, opgangsfællesskab eller støttebolig. Hvis de unge 

under opholdet får tillært sig disse kompetencer, mindskes risikoen for, at de i fremtiden må søge 

ophold på en § 110 boform igen idet omfordelingen af magten ændrer de strukturelle vilkår, der 

tidligere har begrænset de unges muligheder for at ændre deres situation.  

 

I forhold til de atypiske unge, handler boformernes indsats i højere grad om at hjælpe de unge med 

at få genetableret kontrollen over egne kompetencer og færdigheder gennem støttende og 

medskabende kontakt til arbejdslivet samt en indsats, som i højere grad skal hjælpe de unge i 

forhold til at få administreret deres økonomi. I og med at de atypiske unge først sent i deres liv har 

stiftet bekendtskab med en § 110 boform, mener vi også at de har større muligheder for hurtigere at 

blive resocialiseret igen, idet de gennem vejledning fra blandt andet boformerne, nemmere kan 

genfinde og indordne sig en tilværelse uden for hjemløsheden. For at de unge atypiske dog 

fremover føler sig rustet til at håndtere det øgede pres fra samfundsudviklingens tendenser, finder vi 

det ligeledes nødvendigt, at de unge med afsæt i empowerment styrkes i deres selvkontrol, så de 

fremover ikke konfronteres med usikkerhed som konsekvens af samfundsudviklingen. Hvis den 

sociale indsats, med udgangspunkt i den enkeltes behov, sigter mod at styrke de unges mangler og 

skabe mestringsoplevelser, vil de unge føle, at nederlag vendes til succesoplevelser. Når de i mødet 

med samfundets krav på længere sigt oplever færre nederlag, vil behovet for at opsøge afvigende 

miljøer mindskes og den unge vil heraf sætte sig selv i vej mod den positive resocialisering.  

 

11.4 Hvornår skal der gribes ind? 

En stor del af vores unge informanter har berettet om en opvækst præget af belastningsfaktorer, 

hvor der enten sent eller slet ikke er blevet sat ind med social indsats. Vi finder det ikke så 

bemærkelsesmæssigt, at der ud af de unge der har oplevet belastningsfaktorer i barndommen, kun 

fremstår en ung der kan berette om en tidlig indsats. Det er Hans der, grundet tidlige indsat allerede 
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som helt lille, blev fjernet fra hjemmet og på baggrund af dette, befinder sig i gruppen af atypiske 

unge. Det er ikke nogen nyhed, at den sociale indsats bør sætte ind tidligst muligt i barndommen for 

at barnet i det senere ungdoms- og voksenliv skal minimere risikoen for sociale problemer. At Hans 

har stiftet kendskab til hjemløsheden kan ikke forklares i en belastet barndom men snarere i de 

psykiske problemer, der vanskeliggjorde opretholdelsen af dobbeltlivet. Han har dog grundet den 

tidlige indsats erhvervet sig kompetencerne til at håndtere samfundets krav og hans muligheder for 

hurtigt at komme ud af hjemløsheden er væsentligt forøget i forhold til de omsorgssvigtede unge, 

der ikke tilbydes tidlig indsats og derfor ikke opnår mulighed for at erhverve sig de nødvendige 

kompetencer. ”Ja altså med fare for at lyde sådan helt socialistisk og kommunistisk synes jeg, at 

man skal satse helt vildt meget på, allerede i vuggestuer og børnehaver, ikke bare med pædagoger, 

men også med psykologer. At få lavet nogle screeninger på, hvad det er for noget der sket her? Om 

der er noget i vejen med det her barn, en anderledes adfærd - handler det så om hjemmet? Kan vi 

lave en indsats der? At der er nogle meget større muligheder end der faktisk reelt er i dag. […] At 

en helt masse unge slap for at komme i fængsel og på herberg bagefter, så synes jeg at det er en 

kanon investering (Pædagogisk medarbejder på Bjergtoppen, appendiks 17:233). Som personale på 

Bjergtoppen ligeledes giver udtryk for, finder vi på baggrund af dette speciale ingen begrundelse 

for, at man ikke bør yde den sociale indsats så tidligt som muligt, idet en opvækst under trygge 

vilkår skaber optimale rammer for tillæring af de nødvendige kompetencer, så muligheden for at de 

i voksenlivet er rustet til at imødekomme konsekvenserne af den moderne samfundsudvikling. 

  

De to ældste informanter hos de omsorgssvigtede unge, Kurt på 29 og Trine på 28, har stiftet 

bekendtskab med hjemløsheden i relativ ung alder ligesom de er i årerne herefter begge periodevis 

har haft tilknytning til forskellige boformer rundt om i landet. Da hverken Trine eller Kurt, igennem 

opvæksten eller i de perioder de har opholdt sig på boformerne, har oplevet en tidlig social indsats 

der har forbedret deres evner til at håndtere hverdagslivet, har de i konfrontationen med det 

omkringværende samfund og de gentagende nederlag, valgt at søge tilbage til trygheden på 

boformen. Mødet med samfundets krav giver dem følelsen af utilstrækkelighed og afmagt, hvilket 

fastholder dem i en negativ socialiseringscirkel med øget risiko for permanent hjemløshed. Med 

afsæt i dette eksempel ser vi en klar indikation på, at hvis der ikke tidligt bliver grebet ind i forhold 

til de omsorgssvigtede unge, kan dette medføre øget sandsynlighed for, at de som i Trine og Kurts 

tilfælde, efter en årrække stadigvæk befinder sig i en tilstand af hjemløshed. En tilstand som for 

begge har været gennemgående siden teenage-alderen og hermed også i et vis omfang kan betragtes 



 125 

som en permanent hjemløshed. En stor del af de omsorgssvigtede har, trods ung alder, allerede 

opholdt sig på boformerne i længere perioder. I og med at de befinder sig i gruppen af 

omsorgssvigtede unge, mener vi at den sociale indsats bør sættes ind hurtigst muligt, for at 

begrænse risikoen for, at de som Trine og Kurt kommer til at ende i en tilstand, hvor de med jævne 

mellemrum opsøger boformerne og hermed kommer til at befinde sig i en tilstand af permanent 

hjemløshed.  

 

Det har været interessant at se, at den nuværende opholdslængde for de ældste hjemløse i begge 

grupper er væsentligt kortere end den er for de yngste. Dette angiver ligeledes vigtigheden i, at 

indsatsen bliver sat ind så tidligt som muligt, idet vi her ser indikationer på at de yngste hjemløse i 

begge grupper har sværere ved at komme ud af hjemløsheden igen. Dette mener vi kan begrundes i, 

at de ikke har så mange andre erfaringer at trække på. De har ikke, som de ældre atypiske hjemløse, 

erfaringer og kompetencer der kan være en styrke for dem i forhold til at undgå hjemløsheden. De 

atypiske unge vi har talt med, har som oftest inden de kommer til boformerne været i arbejde, under 

uddannelse. Den forebyggende indsats i forhold til at forhindre at disse unge bliver nødsaget til at 

opsøge boformerne, mener vi blandt andet bør ske ved, at de kerneinstitutioner som de unge indgår 

i, øger fokus på de unges trivsel og velbefindende, således at der hurtigst muligt kan sættes ind, hvis 

der ses indikationer på mistrivsel. Indsatsen i forhold til disse unge bliver derved af forebyggende 

karakter. Men en forebyggende karakter der via social deroute, bringer dem ud i hjemløshed. 
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12. Fortid - nutid - fremtid - uvished?   

Nutiden handler om såvel erfaringer fra fortiden, som forventninger til fremtiden. Man er som 

menneske hele tiden i en kontinuerlig proces mod noget nyt, uanset hvor og mod hvad man bevæger 

sig. For en stor del af de unges vedkommende har livet på boformen betydet, at de for en periode 

har sat deres liv på standby. Opholdet er ofte ensbetydende med at kontakten til forældre, kæreste, 

børn og venner er reduceret kraftigt. Forklaringerne på dette er mangeartede. Nogle har kæreste 

eller barn under 18 år og er derved begrænset i at få besøg, da unge under 18 år ikke må opholde sig 

på boformen. Andre, oftest repræsenteret i de omsorgssvigtede, har helt bevidst fravalgt al kontakt 

til familie, grundet fortidens omstændigheder.  Hos de atypiske unge er forklaringen oftest, at de 

unge ikke har lyst til at familien skal se, hvordan de nu bor og er som tidligere nævnt flove over 

deres situation. De ønsker derved først at genetablere kontakten når de har fået styr på tilværelsen.  

 

Drømme og forventninger til fremtiden er en del af livet. Vi drømmer om forskellige ting 

vedrørende uddannelse, job, familie og hjem, ja kort sagt om de ting som indgår i det normale gode 

liv. Hos specialets unge informanter har forventninger og drømme om fremtiden varieret meget. 

Tiden spiller en stor rolle i selvopfattelsen, men for særligt de omsorgssvigtede informanter har 

fremtiden været vanskelig at tænke på. Nogle af de omsorgssvigtede informanter har givet udtryk 

for, at de ikke har de store drømme og forestillinger om fremtiden og derfor ikke kan forholde sig til 

den, men at de har lært at tage en dag ad gangen. ”det [drømme for fremtiden] synes jeg ikke jeg 

har[… ]” (Henrik, appendiks 7:97). At Henrik ikke har drømme for fremtiden, kan føres tilbage til 

hans manglende kompetencer og mestringsevner. Det kan være svært at drømme og have 

forventninger til fremtiden, hvis man ikke tror på sig selv og dermed har en forvrænget 

selvopfattelse. Som belyst tidligere vurdere Henrik, at han i høj grad har brug for at have mennesker 

omkring sig, for at han kan fungere. Det er netop hvad han opnår gennem sit ophold på boformen, 

hvilket kan være forklaring på hvorfor han ikke har drømme og forventninger til fremtiden. Henrik 

får på boformen opfyldt sine ønsker om at bo sammen med andre. Hvor hans manglende drømme 

og forventninger til fremtiden kan tilskrives tidligere nederlag, der afholder ham fra, at sætte sine 

forventninger op til noget, idet han ikke ved hvornår eller om drømmene overhovedet kan blive 

indfriet. Anne, er ligeledes en af de omsorgssvigtede, som heller ikke kan forholde sig til 

fremtidens”… lige nu har jeg ingen idé, … mine planer er vel … nyde sommeren, [griner]” (Anne, 

appendiks 11:160).  At Annes fremtidsplaner kun strækker sig til at nyde sommeren, kan ligesom 

Henrik tilskrives, at hun gennem sit korte liv har oplevet så mange nederlag, at hun ikke tør have 
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forhåbninger for fremtiden. Omvendt kan hendes manglende drømme og forventninger også 

tilskrives de nederlag hun har haft i forbindelse med hendes psykiske lidelse, da netop borderline og 

skizofreni er kendetegnet ved, passivitet, manglende handlekraft, samt tendens til ofte at opgive 

projekter man er gået i gang med (Krag 2008). Til trods for at Bo også indgår i kategorien de 

omsorgssvigtede unge, adskiller han sig fra de to andre, idet han giver udtryk for, at han ikke vil 

tænke på fremtiden før han har fået styr på sine problemer ”[…] lige p.t. har jeg bevidst valgt ikke 

og bekymre mig om fremtiden, men bekymre mig om… de problemer jeg har at rode med lige nu og 

så få dem i orden. Og når jeg så er klar til og komme videre, så tager jeg det op igen, med fremtid 

og sådan noget[…], men lige nu, der har jeg valgt ikke og bekymre mig om det, simpelthen for at 

undgå og have for mange ting” (Bo, appendiks 13:189). At Bo vælger at fokusere på sine 

problemer før han forholder sig til fremtidens, kan forklares ud fra at han tidligere har levet et 

’normalt’ liv med lejlighed, arbejde, kæreste og barn. I og med at det var depressionen, der var 

medvirkende til, at han blev revet ud af sin normale kontekst, er han derfor bevidst omkring, at han 

kan komme til at leve et ’normalt’ liv igen, men at det kræves, at han få styr på sine psykiske 

problemer. Først når dette er sket, kan han begynde at forholde sig til fremtiden.    

 

Fremtiden behøver ikke nødvendigvis at være det store ukendte, da en stor del af fremtiden former 

sig ud fra de valg, vi som mennesker foretager i nutiden. For gruppen af unge der har drømme og 

forventninger til fremtiden er andelen af de atypiske unge særdeles repræsenteret. Dette mener vi 

hænger sammen med, at de i større grad hviler i, at de besidder kompetencer til at ændre på deres 

situation og at fremtiden derfor i højere grad er styret af deres egne valg. Kendetegnet findes blandt 

andet i at disse drømme tager afsæt i, at få et arbejde eller gennemføre en tabt uddannelse. En af de 

atypiske unge, Morten, udtaler således ”men jeg kunne godt tænke mig at få en uddannelse, som 

mekaniker, ik’ Det har været en drøm i lang tid. I mange år”(Morten, appendiks 12:143). Ud over 

drømme om uddannelse, besad de unge også andre udgaver af forestillinger om fremtiden. Dan, en 

anden af de atypiske unge, har også uddannelse som målet for at forfølge sine drømme, men 

kombinerer den med et eksotisk islæt ”Jeg har rigtig store drømme, altså, min største drøm det er, 

lige så snart jeg er uddannet, så kommer jeg aldrig tilbage til Danmark, så rejser jeg til Australien 

og bliver boende dernede… og det gør jeg simpelthen fordi, at det hovedsageligt er dernede, der er 

rigtig mange krybdyr” (Dan, appendiks 8:107). At de unge besidder drømme om fremtiden, 

betragter vi som en fordel i forhold til deres motivation for at komme ud af hjemløsheden. Selvom 

de unge på sin vis er fanget i nutiden, grundet deres position som hjemløs, erfarer de stadigt 
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omverdenen og deres humør og selvopfattelse skifter karakter alt efter hvilken kontakt de har med 

omverden den pågældende dag. At tro på fremtiden er som at tro på sig selv. Hvis de unge skal 

kunne finde tro på, at de ikke skal ende i en permanent hjemløshed, må den sociale indsats derfor 

sættes ind mod, at de styrkes i deres selvopfattelse. Tror vi på dem, kan de lære at tro på sig selv – 

og sammen tør vi tro på at de har en socialiseret fremtid.  
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13. Konklusion  

At der findes unge hjemløse i Danmark kan for nogle synes uvirkeligt. Dette er dog et faktum, som 

altid har eksisteret og som i dag betragtes som et stigende problem på de danske § 110 boformer. Vi 

har derfor i speciale ønsket at belyse, hvad der ligger til grund for at dette ses som en stigende 

tendens i vort samfund ud fra spørgsmålet Hvilke kausale faktorer i det moderne samfund kan ligge 

til grund for, at unge opsøger landets § 110 boformer? I specialets løbende diskussioner har vi gjort 

brug af en lang række forskellige samfundsvidenskabelige og sociologiske perspektiver, der med 

inddragelse af de unges fortællinger, har belyst såvel makro- som mikrosociologiens betydning for 

de unges hjemløshed. Ud fra vores teoretiske belysning af såvel samfundsudviklingens udfordringer 

som potentialer, har vi belyst, at de samfundsmæssige ændringer i form af opbruddet med 

socialisering igennem arbejdsetikken stiller større krav til de unges ansvar og autonomi. Hvis de 

unge skal profitere af udviklingens muligheder kræves fundamentale kompetencer og færdigheder, 

hvor der hos specialets informantgruppe fremstår variationsbredde i de systematiske tendenser som 

forklaring på de unges hjemløshed. Særligt gruppen af omsorgssvigtede unge, der på baggrund af 

en belastet opvækst, konfronteres med manglende færdigheder til at honorere samfundets krav hvor 

de gentagende nederlag tvinger dem ud i søgen efter omsorg og anerkendelse gennem såkaldte 

erstatningsfællesskaber i afvigende miljøer. Når det er sagt findes det vigtigt at benævne, at der i 

specialets informantgruppe ligeledes fremstår unge hjemløse, der trods en stabil opvækst, 

uddannelse og så videre besidder de fundamentale færdigheder, der skal til for at profitere af 

samfundets udvikling, alligevel er endt i hjemløshed. Her ses dobbeltlivet som en særlig forklaring 

på, at de er endt hvor de er. De unge har været i stand til at praktisere denne livsstil og først mistet 

kontrollen i konfrontationen af dobbeltlivets konsekvenser. Forskel i de grundlæggende 

årsagsforklaringer hos de to grupper kan først og fremmest ses ud fra, at de har haft forskellige 

livsbetingelser og dermed forudsætninger for at håndtere hverdagslivets betingelser. Dog mener vi, 

at de unges følelse af afmagt og utilstrækkelighed kan betragtes som en konsekvens af 

samfundsudviklingens tendenser, der stiller øgede krav til de modernitetens unge, som de grundet 

manglende færdigheder eller praktiserende dobbeltliv, finder vanskelig ved at honorere. Vi kan ikke 

kun tillægge samfundet skylden men, grundet figurationen, betragter vi det som en vekselvirkning 

mellem individet og samfundet, idet de unge i konfrontationen af deres normafvigende adfærd og 

manglende kompetencer til at honorere samfundets krav om normalitet, tillægger sig samfundets 

stigma og hermed sætter sig selv i fare for fastholdelse i egen negativ socialisering og hjemløshed.   
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Når de unge stifter kendskab til hjemløsheden på § 110 boformer, har vi ud fra sidste del i 

problemformuleringen belyst Hvordan kan de samfundsmæssige og individuelle indsatser forhindre 

permanent hjemløshed hos de unge på § 110 boformerne? Specialets redegørelse af forskellige 

faktorer, der har haft medvirkende betydning for de unges hjemløshed, har ligeledes sat fokus på at 

tydeliggøre hvor og ikke mindst hvordan den sociale indsats skal målrettes, i bestræbelserne for at 

de unge skal undgå permanent hjemløshed. Som udgangspunkt for at det overhovedet skal undgås, 

bør der først og fremmest sættes fokus på, at der i socialt belastede familier ydes en social indsats så 

tidligt så muligt, da længerevarende udsættelse for belastningsfaktorer igennem barndommen øger 

risikoen for at børnene, grundet manglende tillærte mestringsevner, stifter kendskab til sociale 

problematikker i voksenlivet. Når det er sagt må vi forholde os til det faktum, at der på baggrund af 

samfundsudviklingens konsekvenser, formentligt altid vil forekomme unge hjemløse, der ikke 

udelukkende stifter kendskab til hjemløsheden på baggrund af manglende mestringsevner. De unge 

opsøger boformerne da de konfronteres med problemer i forhold til at honorere samfundets krav, 

men da boformerne ikke besidder ressourcerne til at varetage de unges problematikker og behov, 

ser vi en fare for stilstand i de unges vej med en positiv socialisering med risiko for, at de fastholdes 

i deres position som hjemløs. Hjemløshed blandt unge er formentligt kommet for at blive, men vi 

mener ikke, at det bør være en opgave for en § 110 boform at styrke de unge til at imødekomme 

samfundets udfordringer. Vi finder det derfor særligt nødvendigt at der etableres botilbud der, med 

udgangspunkt i empowermenttankegangen, målrettet arbejder med at styrke de unges selvopfattelse, 

så de ved egen hjælp forbedrer evnen til at vende den negative socialiseringscirkel i processen ud af 

hjemløsheden, så de unge ikke nødsages til længerevarende ophold på boformer for hjemløse, når 

deres problematikker bunder dybere end det at mangle et tag over hovedet. 
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Bilag 
 
Bilag 1a   
 
Interviewguide, unge hjemløse  
 
Alder/køn, statsborgerskab/ nationalitet/ Familiestatus (børn) 
 
Afklaring af boligsituation: 
Hvor længe har du boet her? 
Hvordan var din boligsituation inden du kom hertil? / Hvor boede du henne før (boformens navn)? 
Hvordan kom du i kontakt med boformen? Fik du hjælp? 
Har du boet på boform før? 
Hvordan har du det med at bo her? 
Prøv at beskrive hvordan det er at bo her? 
Har du prøvet at sove på gaden? Hvordan var det? 
Har du prøvet at bo i egen bolig?  
 
Opvækst: 
Har du familie og har du kontakt med dem? Har du selv stiftet familie i form af kæreste, børn mm. 
Hvor og med hvem er du vokset op sammen med? 
Har du gennem din barndom boet forskellige steder? Hvordan var det? 
Hvordan har du oplevet din barndom?  
 
Uddannelse: 
Hvor længe har du gået i skole? 
Hvad syntes du om at gå i skole? 
Har du oplevet skoleskift gennem din barndom, Hvad var grunden til dette? Hvordan oplevede du 
dette? 
Har du en uddannelse? Hvorfor ikke? 
Kunne du godt tænke dig en uddannelse, hvis ja hvilken uddannelse skulle det være? Hvis nej, 
hvorfor ikke? 
 
Økonomi: 
Modtager du økonomisk offentlig støtte i form af kontakthjælp, pension mm? Er du i arbejde eller 
aktivering? 
Hvis kontakthjælp eller pension, hvor længe har du modtaget dette og hvorfor?  
 
M isbrug: 
Har du gennem din barndom oplevet misbrug af alkohol eller stoffer i din familie? 
Har du et dagligt forbrug af alkohol og eller stoffer? Anser du dit forbrug som et misbrug? 
Hvordan finansierer du dit misbrug? 
Er du tilknyttet et misbrugscenter? 
 
Kriminalitet: 
Har du nogensinde begået kriminalitet? Hvis ja, hvad og hvorfor?  
Har du nogensinde siddet i fængsel eller været anbragt på en sikret ungdomsinstitution? Hvorfor?   
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Psykisk lidelse: 
Har du en psykisk lidelse? hvis ja, hvilken? Modtager/eller har du modtaget behandling (medicin, 
samtaler, mm.) 
Har du nogensinde været indlagt for din psykiske lidelse? 
 
Netværk: 
Hvordan ser dit netværk ud (gode venner, kæreste)?  
Har du venner der er i samme situation som dig? Har du fået nye venner, ved at komme her på 
boformen? Har du bevaret kontakten med gamle venner, selvom du er blevet hjemløs? Hvorfor 
ikke? 
 
Oplevelse af at være ung hjemløs: 
Hvad er en hjemløs for dig? Er du så en hjemløs? Hvordan har du det med at du er ung og indgår 
under denne hjemløsebeskrivelse?  
Hvad oplever du forskellen på at være hjemløs og være boligløs? 
Kan du prøve at beskrive, hvorfor netop du er blevet hjemløs i så ung en alder?  
Er der noget der adskiller en ung hjemløs fra en ”ældre” hjemløs? Hvilket? 
Hvad mener du, ligger til grund for, at du i dag er hjemløs? 
 
Når du møder nye mennesker, fortæller du dem så, at du er hjemløs?  
Hvordan er deres reaktion? 
Hvordan har du det med at fortælle folk, at du er hjemløs? 
Har du haft negative oplevelser i forhold til din hjemløshed. At folk har set ned til dig, fordi du er 
hjemløs? 
Har du i kraft af din hjemløshed følt dig udenfor? Hvornår? 
Føler du dig som en del af et fællesskab? Hvilket? 
 
Velfærdssamfundet: 
Synes du godt om at være vokset op i Danmark? Er du glad for at bo i Danmark? Hvad er godt? 
Hvad er mindre godt? 
Hvad tænker du, når jeg siger velfærdssamfund? 
Hvis man kan snakke om ”skyld”, hvem mener du så har skylden for din hjemløshed? (samfundet 
eller dig selv?) 
Føler du dig som en del af samfundet, selvom du er hjemløs? 
 
Tilbud til målgruppen: 
Mener du at der er de rette tilbud til dig som ung hjemløs? 
Hvad er godt? 
Hvad er mindre godt, hvad kunne gøres anderledes?  
 
Fremtiden/Fortiden:   
Hvis du kunne ændre på noget i din fortid, hvad skulle det så være? Hvorfor? 
Hvilke drømme har du om fremtiden? Hvad skal der til, for at disse bliver indfriet? 
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Bilag 1b 
Interviewguide til personale på § 110 boformerne 
 
Vil ikke spørge så meget ind til selve det pædagogiske på boformen, men mere ind til den 
professionelle oplevelse af de unges situation. Altså få en anden vinkel på nogle af de ting, som vi 
har spurgt de unge selv om.  
 
Hvad er din arbejdsfunktion på boformen? 
Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? 
Hvor lang tid har du været ansat på boformen? 
Har du beskæftiget dig med hjemløse i andre sammenhænge end boformen? 
 
Hvordan vil du karakterisere gruppen af unge hjemløse der kommer til boformen? (misbrug, lidelser 
ovs.) 
 
Hvilke problemer er det oftest du oplever ligger til grund for at de unges hjemløshed? 
 
Hvordan adskiller de unge sig fra de ældre hjemløse? Hvordan opleves denne forskellighed hos jer? 
Ser I grupperinger, hvis I oplever en forskellighed mellem de unge og de ældre? 
 
Har de unge andre problematikker der ligger til grund for deres hjemløshed, end de ældre?  
 
Har I oplevet en stigning i antallet af unge på der søger til herberget?  
Hvad mener du der kan ligge til grund for denne stigning? Hvem har ansvaret? Hvorfor? 
 
Hvad kan ligge til grund for, at de unge ”falder” igennem systemet? 
 
Oplever du at de unge er stigmatiserede i forhold til det omgivende samfund?  
Hvis ja, hvordan mener du dette kommer til udtryk? Hvordan ser du de unges oplevelse af det? 
Hvad skal der til for at de unge ikke stigmatiseres i det danske samfund? 
 
Hvordan ser du mulighederne for denne gruppe i forhold til social inklusion? 
 
Mener du der findes de rette tilbud til denne gruppe unge mennesker? Hvorfor?/Hvorfor ikke? 
 
Hvad oplever du som vigtig for de unge selv, for at være inkluderet i det danske samfund? 
 
Oplever du, at de unge føler sig ekskluderet i samfundet? 
 
Hvordan oplever du, at de unge betragter dem selv og deres hjemløshed på? Er de flove/kede af 
det/ligeglade? 
 
Hvad kan gøres for at forebygge at der kommer flere unge hjemløse? 
 
Kan du beskrive hvordan forholdet mellem de unge er? Og de hjemløse som helhed? 
 
Hvad er dit bud på en fremtid for de unge? Hvad skal der til?  
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Bilag 2a  
Informationsbreve 
 
                        Århus den xx.xx.08 

      
Kære personale og forstander på XXXXXX 

 
 
Vi er to studerende, som er i gang med en kandidatuddannelse i Pædagogisk Sociologi på DPU 
(Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet). Vi er i fuld gang med indsamling af 
empiri til vores afsluttende speciale omhandlende hjemløshed og efter telefonisk aftale med Leder 
XXXX XXXX, fremsender vi hermed en kort beskrivelse af vores speciale samt informationer 
omkring ønsket indsamling af empiri. 
 
Specialet tager afsæt i en interesse for og ikke mindst undren omkring en stigende tilstrømning af 
yngre hjemløse på landets § 110 boformer. Via et teoretisk-sociologisk perspektiv har vi valgt at 
sætte fokus på andelen af unge hjemløse (18-29 år) på landets § 110 boformer, hvor vi vil søge 
at belyse/kortlægge hvilke strukturelle samfundsmæssige og/eller individuelle faktorer, der kan 
ligge til grund for hjemløshed blandt samfundets unge borgere.  
 
I den forbindelse vil vi gerne foretage nogle undersøgelser, som med hjælp fra Xxxxxxxxx vil tage 
udgangspunkt i semistrukturerede interviews med jeres yngre beboere.  
Interviewene vil tage udgangspunkt i forskellige tematikker med afsæt i den unges opvækst, 
familieforhold, uddannelsesbaggrund, misbrug, sindslidelse m.m. Disse oplysninger vil danne 
grundlag for specialets senere analyse. Interviewene vil foregå ud fra én til én – samtaler og alle 
oplysninger vil naturligvis blive behandlet fortroligt og anonymt.  
 
Vores empiriske indsamling på Xxxxxxxx kan finde sted i uge xx og vi håber derfor, at I som 
personale vil være os behjælpelige med at skabe kontakten til Xxxxxxxx’s yngre beboere. 
 
I forbindelse med interviewene håber vi ligeledes, at I vil have mulighed for at stille et lokale til 
rådighed. 
Vi vil kontakte jer i løbet af uge xx eller xx for nærmere aftale omkring det praktiske, men skulle I 
have spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger vedrørende undersøgelsen inden da, er I 
meget velkomne til at kontakte os inden. 
Vi ser frem til at høre fra jer. 
 
På forhånd tak for hjælpen! 
 
 
Med venlig hilsen 
 
W inni Søndergård Ravn   og  Gitte Horskjær Hansen 
Mobil nr: XXXXXXXX             Mobil nr: XXXXXXXX 
 
 
Informationsbrev til boformens unge beboere vedlægges. 
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Bilag 2b                      Århus den. xx.xx.08 
 
 

Kære ”ung” beboer på Xxxxxxxx  
 
. 
 
Vi er to studerende fra DPU (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet) som er i 
gang med at skrive speciale omkring hjemløshed blandt unge. Vi har valgt at sætte fokus på 
andelen af unge hjemløse (18-29 år) på landets § 110 boformer og vil blandt andet søge at 
belyse hvilke samfundsmæssige og/eller individuelle forhold, der kan ligge til grund for en stigende 
hjemløshed blandt samfundets yngre borgere.  
 
Vi mener, at den eneste rigtige måde at undersøge og belyse dette på, er ved at snakke med dem, 
som selv oplever hjemløsheden på egen krop. Vi vil derfor gerne foretage et interview med dig 
som beboer, hvor vi blandt andet vil stille forskellige spørgsmål omkring din opvækst, familie og 
venner, bolig, uddannelse, misbrug med mere. Hvis der er nogle af emnerne du ikke ønsker at 
snakke om, er der fuldt forståeligt.  
 
Interviewet vil foregå på Xxxxxxxxx, hvor en af os vil være til stede. Alle oplysninger fra 
interviewet vil naturligvis blive behandlet fortroligt og anonymt. 
 
Tidspunktet for interviewet er op til dig, så længe det er mellem kl. 08.30 og 21.30  
 
Hvis du som beboer kunne tænke dig at snakke med os og hermed hjælpe os med at skabe en større 
opmærksomhed på andelen af unge hjemløse på § 110 boformerne, må du meget gerne 
henvende dig til personalet på Xxxxxxxx, som vil kontakte os for nærmere aftale.  
 
 
Vi ser frem til at snakke med dig! 
 
 
På forhånd tak for hjælpen! 
 
 
Med venlig hilsen 
 
W inni Ravn og Gitte Hansen 
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Bilag 3 
 
Figurer og tabeller 
 

 Figur 1. 
 
 
 
 

  Figur 2 
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Bilag 3 
 

 Figur 3 
 

 Figur 4 
 
 
Tabel 1 
 Gennemsnitsalder 

for informanterne 
Alder ved første 
ophold på § 110 

Gennemsnits opholdslængde 
på § 110 lige pt.89 

Alle informanterne 24,8 år 22,6 år 138 dage 
Atypiske 26,6 år 25,3 år 166 dage 
Omsorgssvigtede 23,6 år 20,6 år 118 dage 
 
 
                                                
89 Gennemsnits opholdslængde er regnet ud fra nuværende ophold på boformen. Når der fremstrå skævheder i 
fordelingen af atypiske og omsorgssvigtedes opholdslængde, findes årsagen i, at der under interviewet kun er oplyst 
nuværende længde og derfor indgår tidligere ophold ikke i tællingen. De informanter, særligt de omsorgssvigtede, der i 
en årrække har søgt boformer periodevis, er derfor ikke blevet registreret som et længerevarende ophold, men indgår 
kun i tællingen ud fra nuværende opholdslængde. Idet M orten, har opholdt sig på boformen i 2 år, trækker hans tælling 
op i gennemsnittet hos de atypiske.   
 
 



 143 

Bilag 4  

Overordnet ansvarsområder: 

 

Kapitel 1:   Gitte og W inni 

Kapitel 2:   Gitte og W inni 

Kapitel 3:   Gitte 

Kapitel 4:   W inni 

Kapitel 4.1:  W inni      

Kapitel 5:   W inni 

Kapitel 5.1:   W inni  

Kapitel 5.2:   W inni  

Kapitel 5.3:   W inni 

Kapitel 6:   Gitte    

Kapitel 6.1:   Gitte  

Kapitel 6.2:   W inni     

Kapitel 6.3:   W inni      

Kapitel 6.4:   Gitte      

Kapitel 6.5:   Gitte og W inni    

Kapitel 7:   W inni 

Kapitel 7.1:   Gitte og W inni 

Kapitel 8:   Gitte 

Kapitel 8.1:   Gitte og W inni 

Kapitel 8.2:   Gitte og W inni    

Kapitel 9:   Gitte   

Kapitel 9.1:  Gitte     

Kapitel 9.2:   Gitte    

Kapitel 10:   Gitte     

Kapitel 10.1:  Gitte  

Kapitel 10.1.1: Gitte   

Kapitel 10.2:  Gitte   

Kapitel 10.2.1: Gitte   

Kapitel 10.3:  Gitte   
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Kapitel 10.4:  W inni  

Kapitel 10.4.1:  W inni  

Kapitel 10.4.2:  W inni   

Kapitel 10.4.3:  W inni  

Kapitel 10.5:  W inni      

Kapitel 10.5.1:  W inni  

Kapitel 10.5.2:  W inni 

Kapitel 10.6:  W inni  

Kapitel 10.7:  Gitte og W inni  

Kapitel 11:   Gitte og W inni 

Kapitel 12:   Gitte og W inni  

Kapitel 13:   Gitte og W inni 

Kapitel 14:   Gitte og W inni 
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