


En plats att kalla hemma 
- Barnfamiljer i bostadskrisen skugga  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Berätta om mig själv. Rapporten är klar men håller på att bearbetas. Lansering 25 april. Började arbeta med den i somras. 
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Hur vi har gått till väga 
• Granskning av rapporter, 

handlingar och skrivelser. 
 

• Enkätundersökning 
 

• Intervjuver och fokusgrupper med 
barn, föräldrar och tjänstepersoner. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Syftet med rapporten är att lyfta frågan om bostadslöshet utifrån ett barnperspektiv. Ett barnperspektiv handlar om att synliggöra barn –– i det här fallet inom den bredare debatt som förs om bostadsbristen och dess konsekvenser. Huvudfokus ligger på barn och föräldrars egna berättelser, men vi har också granskat rapporter, handlingar och skrivelser med syfte att uppmärksamma de aspekter som rör barn och deras familjer i relation till bostäder. För att få en överblick över hur omfattande problemet med hemlöshet bland barnfamiljer är har Rädda Barnen också gjort en egen enkätundersökning som skickades ut till Sveriges kommuner via email. 15 barn mellan 8 och 17 år deltog i studien. Med de yngre barnen gjorde vi fokusgruppintervjuer där vi använde kreativt material för att stimulera samtal om boendemiljö, relationer och lekmöjligheter. Med tonåringar gjorde vi enskilda djupintervjuer. För att komplettera barnens perspektiv och få en djupare förståelse för bakomliggande orsaker och konsekvenser har vi även intervjuat föräldrar. Att föräldrar får bästa möjliga stöd ligger också i barns intresse. Vi har pratat med alla föräldrar till barnen i studien och även med föräldrar vars barn inte deltagit. I de flesta fall för att barnen var för unga och i några fall för att barnen avböjde att delta. Vi har gjort djupintervjuer med 11 föräldrar och fokusgruppintervjuer med 22 föräldrar vid tre olika tillfällen. Rädda Barnen har också pratat med 8 personer som arbetar inom socialtjänst, skola, sjukvård och civilsamhället. 



Barns rätt till en skälig levnadsstandard  
Artikel 27 

 
Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som 

krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. 
 

Konventionsstaterna skall i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för 
sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga 
för barnet att genomföra denna rätt och skall vid behov tillhandahålla materiellt bistånd 

och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder och bostäder. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Rädda Barnen är en barnrättsorganisation och utgångspunkten för vårt arbete är Barnkonventionen. Alla barn som bor i Sverige har, enligt artikel 27 i barnkonventionen, rätt till en skälig levnadsstandard som kan tillgodose deras ”fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling”.  Staten ska hjälpa familjer och vårdnadshavare som inte har råd att säkerställa dessa behov, framförallt i relation till mat, kläder och bostad. I rapporten pratar vi även om en rad andra rättigheter och hur de isidosätts när ett barn är hemlöst – trygghet och skydd, utbildning, vila, lek och fritid och rätten till bästa möjliga hälsa. -   FNs barnrättskommitté rekommenderade år 2015 Sverige att ”säkerställa att familjer inte tvångsförflyttas eller vräks och att barnets rätt till lämpligt boende alltid respekteras”. I samma rapport uppmanar man Sverige att avsätta ”mer mänskliga, tekniska och ekonomiska resurser och utreda grundorsakerna till fattigdom i syfte att stärka strategier och åtgärder för att stärka program till stöd för behövande familjer, i synnerhet ensamstående familjer och de som lever under svåra socioekonomiska eller andra förhållandenFNs kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har tagit fram riktlinjer för vad som avses med en lämplig bostad. Bland annat stipulerar man att rätten till ett adekvat boende inte bör tolkas så snävt som att det räcker med ett tak över huvudet
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Barnfamiljer i riskzonen  

 
• Ensamstående mammor 
• Utlandsfödda 
• Nyanlända 
• Våldsoffer 
• Låg inkomst  
• Kort tid i bostadskö 

Presentatör
Presentationsanteckningar
I Rädda Barnens tidigare rapporter om barnfattigdom framgår det tydligt att de grupper som framförallt riskerar att växa upp i fattigdom i Sverige är barn till ensamstående mammor och barn till utlandsfödda föräldrar. Att ha utländsk bakgrund eller en ensamstående förälder är faktorer som var för sig ökar risken för barn att tvingas leva med ekonomiskt knappa förhållanden. Tillsammans förstärker faktorerna varandra och ett mycket tydligt mönster av ojämlika ekonomiska villkor framträder. Mer än hälften, 53,4 procent av alla barn till ensamstående föräldrar med utländsk bakgrund levde i ekonomisk utsatthet 2013.Även om det inte finns någon tillförlitlig statistik för hela landet, förefaller samma grupper vara överrepresenterade bland hemlösa barnfamiljer. I Stockholms stads senaste kartläggning framgår  det att 75 % av alla de familjer som klassificerades som hemlösa var familjer med en ensamstående förälder och barn (70 % en ensamstående kvinna med barn) med ensam vårdnad.  69 % hade minst en förälder som var född utanför Europa . I över 70 % av familjerna fanns ett eller två barn.I Stockholms stads kartläggning framgick det att 19 % av hushållen var hemlösa på grund av våld i nära relationer. 



Integration, inkludering och etablering  

• Otrygga och kortsiktiga kommunplaceringar 
• Orealistiska förväntningar  
• Trångboddhet och osäkra andrahandsuthyrningar   
• Psykisk ohälsa 
• Försvårar arbete och studier  
• Negativ påverkan – barns välmående och studier  
• Stor risk för exkludering istället för inkludering  
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Barns rätt till en skälig levnadsstandard 

• Trångboddhet  
• Skadedjur och mögel  
• Svårigheter att laga mat  
• Delade toaletter och tvättrum 
• Delade lägenheter 
• Att bo med personer med psykisk 

ohälsa och missbruksproblematik  
• Brist på kollektivtrafik och service  
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Studier som gjorts om trångboddhet delar ibland upp begreppet i objektiv respektive subjektiv trångboddhet. Objektiv trångboddhet syftar på boendeförhållanden som inte når upp till en viss utrymmesstandard. Subjektiv trångboddhet handlar om den upplevda trångboddheten och består av två ömsesidigt beroende faktorer: 1) brist på avskildhet för personlig utveckling; 2) överskott på stimulans och interaktion. Både den objektiva och den subjektiva trångboddheten påverkar barns och föräldrars relationer och möjligheter att skapa rutiner för mat, läxläsning, socialt umgänge och vila.  På hotellet är vi fem stycken i ett rum och det finns inget kök.”. Hamza är 9 år och bor granne med Abdi, han lägger till: ”Det är mitt i skogen och det finns jättemycket myggor!”.  ”För dem som är inneboende så kan de tycka att det stör med ett nyfött barn som skriker, de kan bli oroliga för att de inte får bo kvar där. En del har fått höra det också ... att de måste få barnet tystare på natten, det kan göra att de matar det mer än man borde göra för att det ska vara tyst på natten. Det kan vara svårt att få in barnet i naturliga rutiner för man måste styra det till att passa med boendet, istället för att låta barnet gå sin naturliga utveckling”. ”Det var jättejobbigt, till exempel med min flicka som hade ont i magen och skulle kissa och vågade inte gå på toa. Sen det var kackerlackor överallt. Jag brukade döda dem, städa, men de kom tillbaka efter liten stund. Och de var rädda, de var väldigt rädda barnen. De var väldigt ledsna, de grät hela tiden… När vi vaknade… vi hade känslan av att ha kackerlackor överallt på vår kropp...” 



Barns rätt till trygghet och skydd 

• Att flyttas runt  
• Brist på information och 

kommunikation  
• Våldsoffer  
• Flyktingar  
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Presentatör
Presentationsanteckningar
En gång fick vi en lägenhet men vi fick bara vara där i 10 dagar. Det var bra där men sen kom jag hem från skolan en dag och tre personer från socialtjänsten var där. Dom skulle tvinga oss ut ur lägenheten. Vi sa men vi har ingenstans att ta vägen mer än gatan. Socialtjänsten kontaktade campingplatsen igen men vi skulle ta oss hit själva med alla våra saker. Vi fick hyra en bil och en svensk kvinna som min syster känner fick köra oss Det var den värsta dagen i mitt liv. Nu bor vi på campingen igen. Förra veckan flyttades vi till vandrarhemmet från en stuga. Där fick vi två rum. På måndag ska vi flytta igen. Vi vet inte vart, men vi tror det är här någonstans. Jag går runt och grubblar hela tiden. Jag brukar gå på långa promenader. Man vill liksom bara försvinna. När jag bodde där så kommer en narkoman och knackar vid ett-tiden på natten… jättehårt och väcker mina barn. Man kan inte heller leva så. Alltså vi lever under stress. Panik. Vi är rädda. Vi tänker det kommer att hända någonting. Alltså man har inte ens en telefon att ringa och söka hjälp. Det finns ingen personal, inga vakter, ingenting. Alltså du får sköta om dig själv. Dom sa bara till mig att om det händer något så får du ringa polisen. Du får lära dig att ringa polisen. 



Barns rätt till bästa möjliga hälsa  

• Psykisk ohälsa 
• Fysisk ohälsa 
• Matlagning  
• Barns tillgång till vård och 

omsorg  
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Barns rätt till vila, lek och fritid 

• Begränsningar av den 
fysiska miljön  

• Begränsningar av andra 
människor  

• Fritidsaktiviteter  
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Presentatör
Presentationsanteckningar
”Det finns vissa gränser där vi inte får gå. Där borta finns en backe som är rolig att cykla nedför men då tar han cyklarna… Den stora mannen med hunden tar cyklarna. Han bor där och har två hundar… Varje gång vi börjar leka kommer han ut. Vi får inte leka för många samtidigt och synas för mycket. Han säger varför leker ni här? Ni får inte leka här! Problemet är att man inte får någon stabilitet för barnen. Att man vet att man är på ett ställe. Att man slipper flytta hela tiden. Bor man så långt, bor man närmare. Att man inte har nåt bra. Att barnen ska ha det bra. Att dom kan få sin lekplats. Som jag har lovat jättelänge mina barn, att skriva in dom i fotboll. Jag lovade hela tiden men vi bor så långt att det är inte säkert att vi ska bo där. Så man kan inte göra det. 



Barns rätt till utbildning  

• Att få stanna i samma skola 
• Trötthet och 

koncentrationssvårigheter 
• Resetider 
• Möjligheten att ta sig till skolan  
• Förskolan  
• Hur det också påverkar barnen 

runt omkring  
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Presentatör
Presentationsanteckningar
”Ibland har vi varit tvungna att vakna kl. 4.30 på morgonen för att jag ska komma i tid till jobbet. Det är inte normalt för ett barn. Han säger ’Mamma kan jag inte få sova’. Men om jag ska börja jobba måste han vara i skolan halv sju.  Om vi bodde på ett ställe skulle han kunna lära sig att gå eller åka buss till skolan själv snart men det går inte nu. Allt handlar om bostadsfrågan.””Ibland skickar dom sms och det står att vi måste gå på möte. Då får jag gå ifrån skolan för att hjälpa mamma. Jag har mycket stress… Jag går på gymnasiet och behöver studera för att lära mig bättre svenska.” Hon berättar att hon frågat Socialtjänsten om hjälp men att de inte har kunnat ge det stöd familjen behöver. Hanna hjälper inte bara sin mamma utan också sina yngre syskon när dom ska på olika möten. ”Jag går med mina syskon till tandläkaren, fixar skola och annat. Ibland missar jag prov. Jag vet inte hur jag ska göra med skolan, det är jättejobbigt.” 



”Vuxna som kommer i kontakt med bostadslösa 
och trångbodda barn måste mycket tydligare säga 
ifrån. Jag saknar röster som säger: Nej, så här kan 
vi inte ha det. Det tycker jag är ett ansvar som man 
har som tjänsteman, att man slår larm när barn far 

illa, och barn far fruktansvärt illa”. 
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Frågor för diskussion  

1. Är integration och inkludering möjligt utan ett tryggt boende?  
2. Vem tycker ni har ansvar när barn far illa på grund av att de 

saknar en bostad?  
3. Vad tror du att du, eller din arbetsplats, skulle kunna göra för 

att stötta bostadslösa barnfamiljer och/eller påverka för att 
skapa en förändring?  
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