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Forord  

	  
	  
Denne	  rapporten	  er	  utført	  på	  oppdrag	  av	  Husbanken.	  Rapporten	  handler	  om	  
bostedsløse	  som	  bor	  midlertidig	  i	  foreldrehjemmet.	  	  
	  
Undersøkelsen baserer seg på intervjuer med bostedsløse, mødre og offentlig ansatte. 
Førsteamanuensis Stian Bjong, Høgskolen i Buskerud har vært prosjektmedarbeider og 
gjennomført deler av intervjuene med de bostedsløse og de offentlig ansatte og er 
medforfatter på kapittel 8. Førsteamanuensis Stina Øresland, Høgskolen i Buskerud har 
bidratt i intervjuene med de offentlige ansatte.  

Vi vil takke de ansatte i de utvalgte kommunene og i Kirkens bymisjon for god hjelp til 
rekruttering av informanter.  Vi vil også takke Gunnar Sveri i Husbanken for godt 
samarbeid.  

  

Siri	  Ytrehus,	  Prosjektleder	  	  
Desember	  2011	   	  
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English summery  
One-third of those who are registered as homeless in Norway are living temporarily 
with family, friends and acquaintances. Many of them have an alcohol or drugs 
problem. We know little about their living arrangements. The purpose of the study that 
forms the basis of this report has been to study the experiences of the homeless, their 
families and public service employees, in obtaining help. This should help homeless 
people who are living temporarily with their parents in their parents’ home. 
Knowledge about such living arrangements is important in order to be able to help 
support the family and family contact and to prevent serious incidents from occurring. 
The report is based on interviews with the homeless, mothers and public service 
employees. Face-to-face interviews have been carried out with nine homeless people 
between the ages of 23 and 56 who have all lived in the parental home for periods of 
time. Face-to-face interviews have also been carried out with nine mothers aged 
between 40 and 80, and focus group interviews have been held with 13 public service 
employees. 
  
The study that forms the basis of this report initially had a practical starting point. The 
intention was to obtain knowledge about the situation and the needs of homeless 
people who move in with their parents, with a view to the knowledge being used in the 
work to identify the need for help and to find good ways to provide it. Understanding 
the situation and the needs of the person who was previously homeless and their 
parents can be decisive in developing good service provision. As stated, we have also 
interviewed public service employees in this study. Many homeless people are 
dependent on help in order to get out of their homeless situation, but it appears that the 
marginalisation of the homeless can be increased in the interplay between them and 
the help services (Brodtkorb 2001:84). It is therefore also important to have 
knowledge of how the services are set up in order to be able to meet the needs of this 
group.  
 
The reasons why the people in this study had moved back in with their mothers vary. 
Several of the mothers wanted to help to improve their child’s situation. They had 
followed their child’s alcohol or drugs problem and the very difficult and chaotic 
situation experienced by their son or daughter and had hoped that by offering them a 
home and participation in daily tasks they could help them have a more structured 
existence. For others, the motivation was to offer help in their own homes in order to 
re-establish contact with their son or daughter, and for some others the opportunity to 
obtain a little financial or practical help was also a contributory factor. This applied to 
the oldest participants in particular.  

In a number of cases, however, the homeless individuals had moved into their 
mothers’ homes without the mothers taking the initiative or feeling that they had given 
permission for this. The mothers had felt forced to take them in, and several described 
random and casual use of the parental home on the part of the homeless person. The 
homeless person had never moved out and was still using the house as his or her home 
for periods of time.  

By having the homeless person in their own homes, the mothers were experiencing 
drug or alcohol abuse at first hand. They felt invaded and as though they no longer had 
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any private life. It was not possible to agree on duties and tasks. Several described 
their own role as that of a guard. They were constantly watching their son or daughter 
for signs of alcohol or drugs, and the physical proximity meant that the mothers did 
not get necessary breaks and distance from the problems. Nor could they go away, 
because they did not dare to leave their home in the hands of their son or daughter. 
Several also talked about financial strain. In addition, having their child living at home 
could also impact on relationships with their neighbours. Alcohol or drugs misuse can 
lead to serious and frightening episodes. Some had experienced threats and physical 
attacks.  

The homeless themselves talked about moving into the parental home as a crisis 
solution. They did not feel they had any alternative. Being homeless and living on the 
streets was a terrifying experience that they did not wish to go through again. The 
parental home was a safe place in which to live. For a couple of people, very poor 
health had been the immediate cause of them moving back into the parental home, 
where they had been nursed and cared for and their health had improved. Some had 
also moved directly from a residential treatment programme at an institution back to 
the parental home.  

Powerlessness was one description of the homeless individuals’ experience of the 
situation in the parental home. They wanted independence but felt that they were 
totally dependent on their parents. Factors that contributed to this feeling of 
powerlessness were the imbalance in the resources situation and constantly being 
asked to take part in daily routines and tasks. The feeling of not being free and at the 
mercy of their parents, given that the parental home was the only alternative to a life 
on the streets with only occasional places to stay, was another contributory factor. 
Lack of insight into their own health problems and behaviour characterised by the 
misuse of alcohol or drugs may also be contributory factors to the feeling of 
powerlessness.  

All the mothers we interviewed had come to the conclusion that living with their son 
or daughter was an untenable situation. Some of them had managed to set boundaries 
and had got their son or daughter to move out. One had received help from someone 
working in a voluntary organisation who had got involved and made contact with the 
homeless person to get them to move out. Some had a partner to support them. In 
some cases, serious incidents had led to the mothers reaching a point where enough 
was enough, but several had difficulty in getting their son or daughter to move out. 
Several had also turned to the public authorities but had not been given any help. 
Some of the mothers’ attitudes to public help were characterised by low demands and 
low expectations. Others expressed a more demanding attitude. They felt that they 
themselves could act as coordinator for the help and should have a driving role in the 
help that was available. A number had experienced being told that they could not get 
help unless the homeless person made contact and took responsibility. 

Those who had managed to get their son or daughter to move out also felt in retrospect 
that this was the right decision. However, several kept in contact after their child had 
moved out, and provided help in the form of following up appointments and driving 
their child to appointments with the health services for example, financial help, food 
and social contact. Help and clearing up in connection with eviction was one form of 
support that was very demanding. Some had little contact with their homeless son or 
daughter after they moved out. 
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The employees who took part in the study had differing professional backgrounds and 
represented different public service areas in the municipality. Here the report shows 
that cases with homeless people who move back home with their parents are well-
known amongst public service employees and shows how they perceive the situation 
for both the parents and the individuals who were formerly homeless. The employees 
whom we interviewed described the living arrangements as untenable for both parties 
in the household and experienced numerous dilemmas in finding good ways to help. 
One reason why they felt it was difficult to offer help was that the cases were complex 
and required simultaneous and coordinated input from a number of public bodies. 
Another reason was that such cases involve private affairs and family relationships. 
The interviews showed that both “culture-relative” and “naturalistic" understandings 
could affect the employees’ interpretation of the situations in the families and homes. 
Both perspectives could imply that the living arrangements were perceived as 
something that lay beyond the area of responsibility for a particular service. In the 
worst case, a focus on the family situation determined either by culture or by nature 
could overshadow large and serious needs for help among both the older and the 
younger members of the family. 
  
The district nurse is normally the element of the health service that first comes into 
contact with these cases. This, combined with a lack of attention to housing and 
homelessness problems amongst the country’s health professionals, can be a 
contributory cause to why it is difficult to meet the needs for help for these groups. In 
the last decade in Norway, national and local authorities have strongly emphasised the 
situation of the homeless and their needs, but homelessness in a family perspective has 
received little attention. A closer focus on the family perspective and the problem of 
homelessness could create increased interest in these cases and give the health 
professions a broader basis for assessment and intervention. 
  
Our study shows that the parental home and help from parents can be a replacement 
for the lack of public help for homeless people. At the same time, parents are not 
necessarily legitimate cooperating partners for public help services. A development in 
welfare and housing policy that enables those who need help to have their own place 
to live and be independent of their family requires a closer integration of the various 
welfare services. Today different housing policy arrangements make it possible for 
people even with comprehensive needs to live in their own home and thus be 
independent of their family. However, this development has quickly led to a need to 
design welfare services, namely investigative home visit services, that can give users 
help and support in the home. In Norway we have a steadily increasing proportion of 
younger groups in receipt of public services in their own homes. 
  
The study further shows – in line with research from other countries – that those who 
are going to help families who are experiencing homelessness, must have a flexible 
follow-up role and define their tasks in meetings with the individual user. Such tasks 
may go above and beyond the mandate for their job. However, flexible boundaries for 
the work can make it easier to adapt the help to individual needs and to changes in 
needs. Furthermore we see that major emphasis must be put on the home situation. 
Our interviews indicate that there is still too little focus on the need for investigative 
home visits to people with alcohol or drug problems, and that such home visits may be 
necessary when the homeless person is living in the parental home. Both the homeless 
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individual and his or her parents may need help and support. Parents who have a 
homeless son or daughter living with them must be included as a cooperating partner 
or a player who may also need help. 
 

On the basis of this study, we want to ask whether there is a lack of both policy and a 
subsequent professional basis for a practice that will be successful in providing help in 
this area. In a situation where there is a lack of housing and too little attention on the 
need for cohesive services and housing services for people with alcohol and drug 
problems, the burden on the family can be unreasonably high. Providing housing for 
people with alcohol and drug problems will require the development of both housing 
and family policy practices. These practices must take into account the effect that 
substance abuse has on the home situation, and on the family’s need for help and 
support. There is still little focus on this in family policy. (NOU 2011:7). 
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Sammendrag  
En tredjedel av de som registreres som bostedsløse i Norge, bor midlertidig hos 
venner, familie og bekjente. Mange av dem har et rusproblem. Tross dette vet vi lite 
om denne bosituasjonen. Hensikten med studien som ligger til grunn for denne 
rapporten, har vært å undersøke bostedsløses, foreldres og offentlig ansattes erfaringer 
med å få hjelp og det skulle hjelpe bostedsløse som bor midlertidig sammen med 
foreldrene i deres bolig. Kunnskap om denne bosituasjonen er viktig for å vite hvordan 
offentlig hjelp kan innrettes for å forebygge videre bostedsløshet, bidra til å støtte 
familien og familiekontakten og hindre alvorlige hendelser. Rapporten er basert på 
intervjuer med bostedsløse, mødre og ansatte. Det er gjennomført samtaleintervjuer 
med ni bostedsløse personer mellom 23 og 56 år som alle i perioder har bodd i 
foreldrehjemmet. Videre er det gjennomført samtaleintervjuer med ni mødre fra 40 til 
80 år, og det er gjort fokusgruppeintervjuer med 13 offentlig ansatte.  
 
Studien som ligger til grunn for rapporten, hadde i første rekke et praktisk 
utgangspunkt. Ønsket var å få fram kunnskap om situasjonen og behovene til 
bostedsløse som flytter inn til foreldrene, med tanke på at kunnskapen skal kunne 
anvendes i arbeidet med å avdekke hjelpebehov og finne gode tilnærminger i arbeidet 
med å gi hjelp. Å forstå situasjonen og behovene til den tidligere bostedsløse og 
dennes foreldre kan være avgjørende for å kunne utvikle gode tjenester. Som nevnt har 
vi også intervjuet offentlig ansatte i denne undersøkelsen. Mange bostedsløse er 
avhengige av hjelp for å komme seg ut av bostedsløsheten, men det viser seg at 
marginaliseringen av bostedsløse kan bli forsterket i samspillet mellom dem og 
hjelpeapparatet (Brodtkorb 2001:84). Det er derfor viktig å ha kunnskap også om 
tjenesteapparatets innretning for å kunne møte behovene til denne gruppa.  
 
Det var ulike grunner til at personene i studien hadde flyttet inn i mødrenes bolig. 
Flere av mødrene hadde hatt et ønske om at deres hjelp skulle bidra til å bedre barnas 
situasjon. De hadde fulgt med på rusmisbruket og den svært vanskelige og kaotiske 
situasjonen til sønnen eller datteren og hadde hatt et håp om at de ved å tilby dem 
bolig og deltakelse i daglige gjøremål kunne bidra til å gi dem en mer strukturert 
tilværelse. For andre var motivasjonen for å tilby hjelp i egen bolig å gjenopprette 
kontakten med sønnen eller datteren, og for enkelte var muligheten til å få litt 
økonomisk og praktisk hjelp også en medvirkende faktor. Dette gjaldt først og fremst 
de eldste deltakerne. 
 
I flere tilfeller hadde imidlertid de bostedsløse flyttet inn i mødrenes bolig uten at 
mødrene hadde tatt noe initiativ eller opplevde at de hadde gitt tillatelse til det. 
Mødrene hadde følt seg presset til å ta imot dem, og flere beskrev tilfeldig og 
uforpliktende bruk av foreldrehjemmet fra den bostedsløses side. Den bostedsløse 
hadde aldri flyttet ordentlig ut og fortsatte å bruke boligen som sitt hjem i perioder.  
 
Ved å ha den bostedsløse i sin egen bolig fikk mødrene rusmisbruket tett inn på seg. 
De følte seg invadert og opplevde at de ikke hadde noe privatliv lenger. Det var ikke 
mulig å få til samhandling om gjøremål og oppgaver. Flere beskrev sin egen rolle som 
en vokterrolle. De voktet konstant på sønnen eller datteren for å følge med på 
rusmisbruket, og den fysiske nærheten førte til at mødrene ikke fikk nødvendige 
pauser og distanse til problemene. De kunne heller ikke reise bort fordi de ikke turte å 
overlate boligen til sønnen eller datteren. Flere fortalte også om økonomiske 
belastninger. Videre kunne boforholdet gå utover relasjonen til naboer. Rusmisbruket 
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kunne medføre alvorlige og skremmende episoder. Noen hadde opplevd å bli truet og 
angrepet fysisk.  
 
De bostedsløse fortalte om innflyttingen i foreldrehjemmet som en kriseløsning. De 
mente de ikke hadde noen andre alternativer. Det å være bostedsløs på gata hadde vært 
en skremmende erfaring som de ikke ønsket å oppleve igjen. Foreldreboligen var et 
trygt sted å bo. For et par stykker hadde svært dårlig fysisk helse vært den umiddelbare 
foranledningen til innflyttingen i foreldrehjemmet, hvor de hadde fått pleie og omsorg 
og en bedre fysisk helse. Noen hadde også flyttet direkte fra et behandlingsopphold på 
institusjon til foreldrehjemmet.  
 
Avmakt var beskrivende for de bostedsløses opplevelse av situasjonen i 
foreldrehjemmet. De ønsket selvstendighet, men opplevde seg totalt avhengige av 
foreldrene. Faktorer som bidro til avmaktsopplevelsen, var ubalansen i 
ressurssituasjonen og det stadig å bli oppfordret til deltakelse i daglige rutiner og 
gjøremål. En annen medvirkende faktor til følelsen av avmakt var at de så 
foreldreboligen som eneste alternativ til et liv som bostedsløs med bare tilfeldige 
oppholdssteder. Manglende innsikt i eget helseproblem og en atferd på tvers av egne 
interesser grunnet rusmisbruk, kan ha vært andre medvirkende faktorer til opplevelsen 
av avmakt.  
 
Alle mødrene vi intervjuet, var kommet til at det var en uholdbar situasjon å bo 
sammen med sønnen eller datteren. En del av dem hadde greid å sette grenser og få 
sønnen eller datteren til å flytte ut. Én hadde fått hjelp fra en ansatt i en frivillig 
organisasjon som hadde tatt kontakt med den bostedsløse for å få vedkommende til å 
flytte ut. Noen hadde en partner å støtte seg på. I enkelte tilfeller hadde alvorlige 
hendelser ført til at mødrene hadde kommet til et punkt der nok var nok.Imidlertid 
hadde flere hatt vansker med å få sønnen eller datteren til å flytte. Flere hadde også 
henvendt seg til det offentlige uten å få hjelp derfra. Enkelte av mødrene hadde en 
holdning til den offentlige hjelpen preget av lave krav og forventninger. Andre ga 
uttrykk for en mer krevende holdning. De mente at de selv kunne fungere som 
koordinator for hjelpen og ha en pådriverrolle overfor hjelpeapparatet. Flere hadde 
erfart å bli møtt med at de ikke kunne få hjelp uten at den bostedsløse selv tok kontakt 
og tok ansvar selv. 
 
De som hadde fått sønnen eller datteren til å flytte, mente også i ettertid at dette var en 
riktig avgjørelse. Flere fortsatte imidlertid med å gi hjelp til sønnen eller datteren etter 
utflyttingen. Hjelpen besto da i oppfølging av og kjøring til avtaler, for eksempel med 
helsevesenet, økonomiske bidrag, å gi mat, besøk og sosial kontakt. Hjelp og 
opprydning i forbindelse med utkastelse var en type hjelp de opplevde var svært 
belastende å gi. Men ikke alle fortasatte å gi hjelp etter utflyttingen. Noen hadde lite 
eller ingen kontakt.  
 
De ansatte som deltok i studien, hadde forskjellig faglig bakgrunn og representerte 
ulike tjenestesteder i kommunene. Rapporten her viser at saker med bostedsløse som 
flytter hjem til foreldrene, er godt kjent blant de offentlig ansatte, og viser hvordan de 
oppfatter situasjonen for både foreldrene og de tidligere bostedsløse. De ansatte vi 
intervjuet, beskrev boligsituasjonen som uholdbar for begge parter i husholdet og 
erfarte mange dilemmaer i arbeidet med å finne gode måter å hjelpe på. Én årsak til at 
de følte det var vanskelig å yte hjelp, var at sakene var komplekse og krevde samtidig 
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og koordinert innsats fra mange offentlige instanser. En annen årsak var det at dette 
handler om den private sfære og familierelasjoner. Intervjuene viste at både 
”kulturrelative” og ”naturalistiske” forståelser kunne prege de ansattes fortolkning av 
situasjonene i familiene og hjemmene. Begge perspektivene kunne innebære at 
boligsituasjonen ble oppfattet som noe som lå utenfor tjenestens ansvarsområde. I 
verste fall kunne et fokus på familiesituasjonen bestemt enten av kultur eller natur, 
overskygge store og alvorlige hjelpebehov hos både den eldre og den yngre i 
husholdet. 
 
Intervjuene med de ansatte viste at hjemmesykepleien som regel er den tjenesten som 
først kommer i kontakt med disse sakene. Dette, kombinert med liten oppmerksomhet 
på bolig- og bostedsløshetsproblematikk blant landets helseprofesjoner, kan være en 
medvirkende årsak til at det har vært vanskelig å møte hjelpebehovene til disse 
gruppene. I Norge har statlige og lokale myndigheter det siste tiåret satt kraftig søkelys 
på de bostedsløses situasjon og behov, men bostedsløshet i et familieperspektiv har 
fått liten oppmerksomhet. Et tydeligere fokus på familieperspektivet og 
bostedsløshetsproblematikken i helseutdanningene kan skape økt interesse for disse 
sakene og gi helseprofesjonene et bredere grunnlag for vurdering og inngripen. 
 
Vår undersøkelse viser at foreldrehjemmet og hjelp fra foreldrene kan bli en erstatning 
for manglende offentlig hjelp for bostedsløse. På samme tid er ikke foreldrene 
nødvendigvis en legitim samarbeidspartner for den offentlige hjelpen. En velferds- og 
boligpolitisk utvikling som legger til rette for at hjelpetrengende skal kunne ha sin 
egen bolig og være uavhengige av familien, forutsetter en nærmere integrering av 
ulike velferdsområder. I dag gjør ulike boligpolitiske ordninger det mulig for personer 
selv med et omfattende hjelpebehov å etablere seg i egen bolig og dermed være 
uavhengige av familien. Denne utviklingen har imidlertid ført til et behov for å 
utforme velferdstjenester, det vil si oppsøkende hjemmetjenester, som kan gi brukere 
hjelp og støtte i boligen. I Norge har vi hatt en stadig økende andel yngre grupper som 
mottar offentlige tjenester i eget hjem. 
 
Videre viser undersøkelsen vår – på samme måte som forskning fra andre land – at de 
som skal hjelpe familier som opplever bostedsløshet, må ha en fleksibel oppfølgerrolle 
og definere arbeidsoppgavene sine i møte med den enkelte bruker. Oppgavene kan 
komme til å gå utover det de oppfatter som mandatet for stillingen sin. Fleksible 
grenser for arbeidet kan imidlertid gjøre det lettere å tilpasse hjelpen til individuelle 
behov og til endringer i behovene. I tillegg ser vi at hjemmesituasjonen må tillegges 
stor vekt. Våre intervjuer tyder på at det fortsatt rettes for lite oppmerksomhet mot 
behovet for oppsøkende hjemmetjenester til personer med rusproblemer, og at det kan 
være behov for denne type hjemmetjenester også når den bostedsløse bor i 
foreldrehjemmet. Både den bostedsløse og foreldrene kan trenge hjelp og støtte. 
Foreldrene som har den bostedsløse boende hos seg, må inkluderes som en 
samarbeidspartner eller som en aktør som også kan trenge hjelp. 
 
Vi vil på grunnlag av undersøkelsen vår spørre om det mangler en politikk og et 
påfølgende faglig fundament for en praksis som evner å nå fram med hjelp på dette 
området. I en situasjon der det er mangel på boliger, og der det rettes for lite 
oppmerksomhet mot behovet for sammenhengende tjenester og boligtjenester til 
personer med rusproblemer, kan belastningen på familien bli urimelig stor. 
Tilrettelegging av boligtjenester til personer med rusproblemer vil kreve at det utvikles 
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både bolig- og familiepolitiske praksiser. Disse praksisene må ha oppmerksomhet på 
hvilken innvirkning rusmisbruk har på hjemmesituasjonen, på hvilken rolle og 
betydning familien kan ha, og på familiens behov for hjelp og støtte. Fortsatt er det 
liten oppmerksomhet omkring dette i familiepolitikken (NOU 2011:7).  
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1. Innledning 
Denne rapporten handler om det å bo midlertidig i foreldrehjemmet for tidligere 
bostedsløse, og om den hjelpen og støtten disse personene får, slik dette blir beskrevet 
av både de tidligere bostedsløse, foreldrene deres og det offentlige hjelpeapparatet.  
 
Bostedsløse personer kan motta hjelp og støtte ikke bare fra det offentlige 
hjelpesystemet, men også fra familie og venner. Fra offisielt hold defineres de som bor 
ufrivillig midlertidig hos familie og venner, som bostedsløse. I dag hører vel en 
tredjedel av de som registreres som bostedsløse i Norge, hjemme i denne kategorien. 
Til tross for dette har det vært forsket lite på denne bosituasjonen.. 
 
Studien som ligger til grunn for rapporten, hadde i første rekke et praktisk 
utgangspunkt. Ønsket var å få fram kunnskap om situasjonen og behovene til 
bostedsløse som flytter inn til foreldrene, med tanke på at kunnskapen skal kunne 
anvendes i arbeidet med å avdekke hjelpebehov og finne gode tilnærminger i arbeidet 
med å gi hjelp. Å forstå situasjonen og behovene til den tidligere bostedsløse og 
dennes foreldre kan være avgjørende for å kunne utvikle gode tjenester. I studien har 
vi også intervjuet offentlig ansatte. Mange bostedsløse er avhengige av hjelp for å 
komme seg ut av bostedsløsheten, men det viser seg at marginaliseringen av 
bostedsløse kan bli forsterket i samspillet mellom dem og hjelpeapparatet (Brodtkorb 
2001:84). Det er derfor viktig å ha kunnskap også om tjenesteapparatets innretning for 
å kunne møte behovene til denne gruppa. 
 
I dag handler forskning om bostedsløse i de nordiske landende ikke bare om årsaker til 
og konsekvenser av bostedsløshet, men også om institusjonene som skal gi hjelp og 
støtte, og da først og fremst det lokale hjelpeapparatet (Sahlin og Kärkkäinen 2002). 
Forskningen peker på ulike utfordringer for offentlig ansatte i arbeidet med 
bostedsløse. Dette kan være utfordringer forbundet med å definere grenser for egne 
oppgaver, med etiske spørsmål og med spørsmål som har med egen sikkerhet å gjøre 
(Fisk, Rakfeldt, Heffernan mfl. 1999). De ansatte kan selv måtte fastsette grensene for 
innsatsen sin og finne en balanse mellom det å ivareta den bostedsløses autonomi og 
det å gripe inn (Rowe, Frey, Bailey mfl. 2001). Fordi de ønsker så sterkt å hjelpe og er 
motivert av en rettferdighetstanke, kan de komme til å overskride grensene for det 
mandatet de er gitt. Fleksible grenser for de ansattes arbeid kan gjøre det lettere å 
tilpasse hjelpen til individuelle behov og eventuelle endringer i behovene (Fisk, 
Rakfeldt, Heffernan mfl. 1999). Et annet dilemma som forskningen peker på i arbeidet 
med bostedsløse, handler om det å skulle hjelpe personer som trenger det, men som 
selv ikke etterspør denne hjelpen (Melamed og Fromer mfl. 2000).  
 
Få studier har sett på hvordan ansatte opplever det å arbeide med bostedsløse som har 
flyttet midlertidig inn i private hjem. Mye av arbeidet med bostedsløse vil riktignok 
være likt uavhengig av hvor de bostedsløse oppholder seg, men det er rimelig å anta at 
oppholdsstedet i særlig grad kan innvirke på de ansattes vurderinger, hjelpebehovene 
og ansvarsforholdene når den er foreldrehjemmet. Det sentrale dilemmaet som handler 
om å finne balansen mellom å gripe inn og ivareta personens autonomi, kan da gjøre 
seg gjeldende i enda større grad.  
 
Mange vil mene at det er vanskelig å finne seg en egen bolig i dag, særlig i kommuner 
med høye boligpriser og et begrenset leiemarked. Unge er prisgitt foreldrene og 
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familien økonomisk. Ved høye boligpriser kan også voksne familiemedlemmer bli 
avhengige av å bo hos familie i perioder, enten de må bo lenger i foreldrehjemmet enn 
de ønsker, eller de må flytte hjem til foreldrene i perioder, for eksempel ved 
samlivsbrudd. Det å bo hos sine foreldre som voksen er ikke uvanlig, og mange vil 
nok hevde at denne bosituasjonen ikke burde gi grunnlag for spesiell sosial politisk 
oppmerksomhet. Det er ikke få i dag som får hjelp til midlertidig bolig fra familie i 
kritiske livsfaser. De får et sted å være, og etter en tid finner de seg en ny bolig uten at 
bosituasjonen trenger å bli gjenstand for oppmerksomhet fra det offentlige 
hjelpeapparatet.  
 
Denne rapporten handler imidlertid om en gruppe som ikke bare mangler bolig, men 
som i tillegg har et betydelig helseproblem. Alle de bostedsløse som har deltatt i 
studien, har et rusproblem, og noen har også en psykisk lidelse. Både nasjonalt og 
internasjonalt har det de siste tiårene vært rettet betydelig oppmerksomhet mot bolig- 
og hjelpebehovene til mennesker med rusproblemer eller psykiske lidelser, men 
fortsatt vet vi altså relativt lite om familiens rolle og betydning når det gjelder 
bostedsløshet.  
 
Deltakerne i undersøkelsen vår er offentlig ansatte som har et formelt ansvar for å yte 
tjenester til bostedsløse grupper, bostedsløse som har bodd eller bor midlertidig i 
foreldrehjemmet, og foreldre som har eller har hatt tidligere bostedsløse boende hos 
seg. Når det gjelder foreldrene, var det bare mødre som valgte å delta i intervjuene 
våre. Vi vet at kvinner og menn fortsatt har ulike roller i familien, og at det kan være 
forskjeller på hvordan de opplever og forholder seg til omsorgsforpliktelser. Det kan 
være at bildet som her tegens, ville blitt et annet dersom fedrene også hadde deltatt, 
men det gir ikke undersøkelsen grunnlag for å si noe om.  
 
Boforholdene for utsatte grupper som sliter med helseproblemer eller befinner seg i en 
vanskelig sosial situasjon – både unge, voksne og eldre – er et relativt understudert 
tema, og forskningen på det å bo midlertidig eller fast i foreldrehjemmet er svært 
mangelfull. Imidlertid finnes det en betydelig forskning på utveksling av støtte og 
hjelp mellom generasjoner i familien. Vi skal seinere se at det også finnes noe 
forskning på hvilken betydning familien har for bostedsløse.  
 
Helt innledningsvis vil vi vise noen eksempler på hvilke bosituasjoner det her kan 
være snakk om. Eksemplene illustrerer hvordan foreldrene opplever det å leve så nært 
innpå et voksent barn med så omfattende hjelpebehov. Det første sitatet er fra en 
kvinne på over åtti år med en sønn på over femti som har hatt et rusproblem i mange 
år. Han bodde en lang periode i hennes bolig. Før han flyttet inn til henne, hadde hun 
ikke hatt kontakt med ham på flere år. Ved å tilby ham et sted å bo håpet hun nå å 
kunne hjelpe ham med rusproblemet og at de to skulle få kontakt igjen. Situasjonen 
med ham i boligen ble imidlertid svært vanskelig for henne. Hun hadde rusproblemet 
hans tett innpå seg hele tiden, og misbruket og livsførselen hans ble noe hun konstant 
måtte forholde seg til. Sitatet viser den usikkerheten hun opplevde mens han bodde 
hos henne.  
 

I: Det går utover alt. Det går utover all trivsel. Hver eneste dag. Døgnet rundt. 
For hvis han ikke kommer og du skal legge deg og du ikke vet hvor han er og 
han liksom bor der. Nei, det er en veldig påkjenning, det er det. 
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Det andre sitatet er fra en enslig mor med to sønner, begge i tjueårene og begge flyttet 
ut hjemmefra. En av sønnene utviklet tidlig et rusproblem. Han kommer stadig tilbake 
til moren og sover da på gulvet i hennes toroms leilighet. Der kan han ligge og sove 
hele dagen. Han har aldri fått noen kommunal bolig, men har bodd i midlertidige 
boliger og hos bekjente. Moren mener at hun ikke når fram til han, og at hele 
situasjonen er nytteløs. Hun kan ikke ha ham boende, men får ham heller ikke til å 
flytte ut.  
 

I: Han er ikke tilsnakkende. Han står opp seint på ettermiddagen, og da har jeg 
ikke kunnet bruke stua mi. Han tar ingen hensyn til meg. Han er voksen og må 
hjelpe seg selv. Han har hatt en diagnose fra han var på ungdomsskolen. Det 
var ingen som fikk til eller brydde seg om å hjelpe han. Noen mente han var 
vanskelig. Så er det noen som skjønner hva det handler om og hjelper litt, men 
så slutter de, og da står vi der. Skoleskulkingen var det ingen som brydde seg 
om. Og så ble det rus da. De sier at de med hans diagnose bruker rus som 
selvmedisinering. Akkurat det ser jeg hos han. --Nå får jeg bare høre at ingen 
kan hjelpe han uten at han vil, og at han må komme selv. Jeg ser hvor dårlig han 
er. For å få hjelp så må han selv ta kontakt. Slik er reglene. Men hvem er det 
som tror at han vil ta kontakt? Det er helt umulig.  

 
Felles for disse eksemplene er at bosituasjonen beskrives som svært vanskelig. De sier 
imidlertid ikke bare noe om situasjonen i hjemmet, men reiser også noen spørsmål 
som har relevans utover det umiddelbare at bosituasjonen oppleves som svært 
vanskelig. Denne undersøkelsen sier derfor ikke bare noe om erfaringer med det å dele 
bolig. Spørsmål om hva som kan forventes av familien og foreldrene, og under hvilke 
forhold det er rimelig at foreldrene bidrar, er viktige å stille. Dette gjelder særlig i 
situasjoner der det offentlige tilbudet utformes på en måte som kan medføre – og 
kanskje forutsetter – at familien bidrar. Dersom det offentlige tilbudet endres, vil det 
få betydning og sette betingelser for familien.  
 
Som vi skal se i rapporten, kom alle mødrene i våre intervjuer til at bosituasjonen med 
den hjelpetrengende i boligen var uholdbar. Også de bostedsløse selv opplevde 
situasjonen i foreldrehjemmet som svært vanskelig. De føler seg prisgitt foreldrene og 
mener at de ikke har noen andre steder å dra. Nettopp derfor er det viktig å studere 
disse bosituasjonene. Foreldrenes hjelp innebærer en forpliktelse overfor og en sosial 
aksept av voksne barn som ofte kan ha en avvikende atferd og et omfattende 
hjelpebehov. De bostedsløse på sin side har opplevd svært vanskelige og ekstreme 
livssituasjoner som bostedsløse. Intervjuene våre får fram hva som er bakgrunnen for 
at mødrene påtar seg omsorgsforpliktelser for sine voksne barn, og hvordan de setter 
grenser for egen involvering.  
 
Det er viktig å få en nærmere forståelse av hvilke beveggrunner foreldrene har for å 
hjelpe disse voksne barna, hvilke muligheter de ser for å gi hjelp, og hva som kan være 
til hinder for støtte fra det offentlige tjenesteapparatet. Ved å lære mer om både de 
bostedsløses og foreldrenes situasjon kan vi kanskje bedre forstå hva som må til for å 
unngå et totalt brudd mellom den bostedsløse og foreldrene, og sikre fortsatt hjelp og 
støtte til den hjelpetrengende.  
 
Følelsen av forpliktelse som mødrene uttrykker i intervjuene, og som følges opp av 
den konkretet handlingen det er å åpne hjemmet sitt for en bostedsløs sønn eller datter, 
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er en forpliktelse som strekker seg utover det mange vil oppfatte som rimelig. Vi har 
derfor stilt spørsmål både om de tidligere bostedsløses beveggrunner for å søke hjelp 
hos foreldrene og om mødrenes motivasjon for å gi hjelp. Hvordan kan det ha seg at 
familien tar ansvar for et så omfattende hjelpebehov? Hvorfor får bostedsløse hjelp fra 
familien – og ikke fra det offentlige – med et så vanskelig problem? Er det karakteren 
på relasjonen de har til foreldrene som bidrar til at de velger å flytte inn i 
foreldrehjemmet? Hvilken rolle spiller relasjonen mellom dem for den spesielle 
bosituasjonen? Er det en sterk foreldreforpliktelse som gjør at mødrene igjen åpner 
hjemmet sitt for disse barna? Eller er det en gjensidig og en nær følelsesmessig 
tilknytning mellom de involverte partene som ligger til grunn for samboerskapet?  
 
I tillegg spør vi hvilken rolle det offentlige hjelpetilbudet ser ut til å spille for de ulike 
aktørenes vurderinger. Forskningslitteraturen om hjelp mellom generasjoner viser at 
slik hjelp fortsatt ytes i stort omfang. På samme tid har vi altså en godt utbygd 
velferdsstat. Hvilken rolle spiller den offentlige hjelpen og folks relasjoner til det 
offentlige når vi prøver å forstå familien og den bostedsløses situasjon? Alle disse 
spørsmålene er underliggende spørsmål som i tillegg til de mer praktiske 
problemstillingene må ses som utgangspunkt for studien vår. 
	  
Nærmere	  om	  innholdet	  
Undersøkelsen baserer seg som nevnt på intervjuer med både offentlig ansatte, 
bostedsløse og deres mødre. Det er mødrenes perspektiv som har fått størst plass i 
denne rapporten. Det har den enkle forklaring at det var de som ga de mest utfyllende 
beskrivelsene av bosituasjonen. De ga i mye større grad enn både de ansatte og de 
bostedsløse uttrykk for at de hadde tenkt over bosituasjonen, og at den hadde hatt stor 
negativ innvirkning for dem. Samtidig hadde det å ha et voksent barn med et så 
alvorlig og langvarig hjelpebehov hatt praktiske og følelsesmessig konsekvenser for 
dem i mange år, ikke bare i de periodene den bostedsløse hadde bodd hos dem. Ikke 
minst hadde alle tenkt mye over livssituasjonen til den bostedsløse, hvilken rolle de 
som mor hadde spilt for den bostedsløse, og om de kunne ha gjort ting annerledes. For 
mødrene var derfor temaene vi tok opp, svært kjente, men flere av dem hadde ikke hatt 
så mange å snakke med om det å ha en bostedsløs sønn eller datter. Mødrene ga derfor 
uttrykk for at de var positive til undersøkelsen. De satte pris på muligheten til å snakke 
om disse temaene.  
 
Naturligvis har bostedsløsheten aller størst konsekvenser for de bostedsløse selv. 
Årsakene til at deres beskrivelser av bosituasjonen ikke er like utfyllende som 
mødrenes, er flere. Blant annet var flere av intervjuene preget av rusmisbruket – noen i 
større grad enn andre.  
 
De ansatte som deltok i undersøkelsen, var kjent med den bosituasjonen som her er i 
fokus, men flere av dem hadde ikke selv jobbet spesifikt med den typen problematikk 
som det ble stilt spørsmål om i intervjuene. Bare i noen tilfeller tok beskrivelsene 
utgangspunkt i deres egne erfaringer. 
 
I all kvalitativ analyse er det intervjuene og det informantene forteller som stimulerer 
analysen. Hvert og ett av intervjuene var ulike. Det var stor variasjon både når det 
gjaldt hvordan hjelpebehovene, boligsituasjonen og bolighistoriene til de 
hjelpetrengende ble beskrevet, og hva slags kontakt familiene hadde hatt med 
hjelpeapparatet. Mødrene var på intervjutidspunktet involvert i den bostedsløses 



17	  
	  

situasjon på ulike måter. Noen bodde fortsatt sammen med dem. Andre fortalte om 
inn- og utflyttingene som et tilbakelagt stadium. Andre igjen ønsket at den 
hjelpetrengende skulle flytte ut, men så ikke hvordan det skulle være mulig å få det til 
å skje. Alle hadde imidlertid kommet fram til at de ikke lenger ville ha den bostedsløse 
boende hos seg. De bostedsløse hadde på sin side mange års erfaring som bostedsløse, 
og alle hadde i perioder bodd i foreldrehjemmet. For noen var dette lenge siden, mens 
andre fortsatt bodde der på intervjutidspunktet.  
 
En sosiologisk analyse handler om å finne fellestrekk og mønster ved noe som 
tilsynelatende framstår som enkelthistorier, og til tross for alle forskjellene, fant vi 
også noen fellestrekk ved historiene til våre informanter. Den enkelte deltakeren i 
studien vil kanskje ikke se at ikke hans eller hennes situasjon er særegen. De får gjerne 
ikke selv øye på hva ved det er ved deres situasjon som kan ha fellestrekk med andres 
sosiale situasjon, eller de mer bakenforliggende mekanismene som har bidratt til 
situasjonen deres.  
 
Analysen av intervjuene med mødrene peker imidlertid på en del karakteristika eller 
aspekter ved det å ha et strekt hjelpetrengende voksent barn boende hos seg, og på 
faktorer som har betydning for mødrenes beslutning om å la barna flytte inn og 
dermed påta seg en sterk forpliktelse. Tross alle ulikhetene var det likevel mulig å 
identifisere fire sentrale områder som alle hadde å gjøre med hvordan boligsituasjonen 
var, og med i hvilken grad mødrene tok ansvar for denne. Det vil si at intervjuene ga 
grunnlag for å identifisere noen fellestrekk ved vurderingen av situasjonen. Disse 
fellestrekkene er ikke å forstå som faste mønster eller faser som følger etter hverandre 
hos alle, men kan heller ses på som gjennomgangstemaer eller dimensjoner som gjaldt 
mødrenes forpliktelser og involvering i de voksne barnas boligsituasjon. 
Framstillingen av intervjuene med mødrene og de bostedsløse er organisert i fire deler 
etter disse fire fasene eller temaene.  
 
Det å tilby sin egen bolig til en bostedsløs betyr en svært sterk grad av involvering og 
forpliktelse til å hjelpe. Første fase handler om å erfare og erkjenne boligproblemet til 
det voksne barnet, om å erkjenne at det svært omfattende hjelpebehovet kan føre til 
bostedsløshet, og om erfaringer med hva bostedsløshet kan innebære. Tilsvarende 
beskrives også de bostedsløses erfaringer med det å være bostedsløs i denne delen.  
 
Alle mødrene var opptatt av hvordan de skulle ta ansvar, og hva involveringen fra 
deres side skulle innebære. Andre fase, og andre del, handler om avgjørelsen om å 
slippe den bostedsløse inn i eget hjem, og går nærmere inn på motivasjonen bak denne 
avgjørelsen. Fra starten har flere et håp om at de ved å tilby bolig skal kunne bidra til å 
hjelpe den bostedsløse til en bedre situasjon. Vi vet at alle omsorgsgivere mer eller 
mindre kontinuerlig vil gjøre vurderinger av hvordan og hvor mye de skal involvere 
seg i situasjonen til et hjelpetrengende familiemedlem. Beslutningen om å tilby egen 
bolig tas imidlertid bare én gang og er ikke lett å gå tilbake eller angre på. I del to 
omtales sider ved mødrenes egen og de bostedsløses situasjon som mødrene tar i 
betraktning når de velger å tilby egen bolig. Hva sier de om forpliktelser og ansvar 
som fører til at de lar de bostedsløse bo hos seg? I analysen av denne fasen er vi 
opptatt av å få innsikt i hva mødrene tar hensyn til når de velger å involvere seg slik de 
gjør, det vil si hvilke hensyn som ligger bak beslutningen deres om å åpne hjemmet 
sitt.  
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Del to beskriver også hvordan det er å dele bolig, og tar for seg dagliglivet i boligen, 
slik både mødrene og de bostedsløse beskriver dette. Her er altså begge perspektivene 
representert. Når det gjelder mødrene, viser del to hvordan beslutningen om å tilby 
eget hjem endres og påvirkes av det å bo tett sammen med den hjelpetrengende sønnen 
eller datteren.  
 
Forpliktelser formes av relasjoner. Alle mødrene vi har intervjuet, føler seg sterkt 
forpliktet til å hjelpe, og de strekker seg så langt at det blir et altoppslukende 
omsorgsansvar for dem. Det har vært forsket mye på hvilke konsekvenser det å gi 
omsorg til andre familiemedlemmer kan ha for familier, og litteraturen peker på ulike 
belastninger som denne omsorgsbyrden kan medføre. Hvordan familier mestrer den 
ekstra omsorgsbyrden, er et annet tema som går igjen i forskningslitteraturen. Del to 
går dermed også mer spesifikt inn på hvilke strategier mødrene har for å håndtere den 
daglige situasjonen med delt bolig, og dette vises ved hjelp av eksempler fra ulike 
deltakere i studien. Her beskrives det også hvordan de bostedsløse opplever det å bo 
hos foreldrene. Følelsen av avmakt er et begrep som her brukes for å illustrere deres 
opplevelse av det å oppholde seg i foreldrehjemmet.  
 
Den tredje delen handler om når mødrene kommer fram til at bosituasjonen er 
uholdbar. Det å bo sammen med sønnen eller datteren har ikke gitt dem den 
muligheten til å hjelpe som flere hadde håpet på, men å sette grenser for egen 
involvering er ikke uproblematisk. Med påfallende regularitet tar mødrene opp vansker 
med grensesetting og med å reforhandle sitt eget bidrag for å komme fram til en annen 
løsning på boligproblemet. Vi vet fra omfattede forskning på familier som er 
omsorgsgivere for et hjelpetrengende familiemedlem at det er svært vanskelig og 
krevende å vurdere hvor grensen skal trekkes, og hvor mye hjelp og støtte som skal 
gis. Ifølge forskningslitteraturen er det knyttet stor grad av usikkerhet og ambivalens 
til slike vurderinger.  
 
Et viktig tema i intervjuene våre var hva som skjer når foreldrene velger å stenge 
døren for den bostedsløse. I noen tilfeller hadde den hjelpetrengende flyttet ut på 
intervjutidspunktet, i andre tilfeller ikke. Det hadde da av ulike årsaker ikke vært 
mulig å få til utflytting selv om mødrene ønsket det. Men selv om den bostedsløse 
flytter ut, er ikke det ensbetydende med et fullstendig brudd i omsorgen. Flere forsetter 
å gi hjelp og støtte. Fjerde fase handler derfor om fortsatt omsorg etter utflytting og 
viser de særegne utfordringene det kan medføre å hjelpe en som er bostedsløs eller 
stadig står i fare for å bli det.  
 
Som en egen, selvstendig del av rapporten presenteres mødrenes og de bostedsløses 
erfaringer med det offentlige hjelpeapparatet. Også på dette området viser intervjuene 
stor grad av regularitet. Mange erfaringer er felles, til tross for aldersforskjeller, ulike 
hjelpebehov og forskjellige sosiale situasjoner.  
 
Sist i rapporten presenteres de offentlig ansattes syn på det at bostedsløse flytter inn i 
foreldrehjemmet.  
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2. Hjelp til bostedsløse i foreldrehjemmet  
I dette kapittelet redegjør vi for relevant forskning på feltet. Som nevnt vet vi ikke så 
mye om den rollen familien spiller overfor bostedsløse personer. Imidlertid vil 
forskning og kunnskap både om bostedsløshet og om familieomsorg være nyttig og gi 
innsikt som kan være relevant for forståelse av situasjonen til bostedsløse som har 
foreldrehjemmet som oppholdssted, og for foreldrenes situasjon. 
 
Vi ser nærmere på hvordan begrepet bostedsløshet defineres, og hva dagens forskning 
sier om hvem som er bostedsløs i Norge. Videre beskriver vi familieomsorgens 
betydning og utvikling i velferdsstaten og hvordan familieperspektivet er ivaretatt i 
forskning om bostedsløshet.  
 
Bostedsløshet	  
Fram til slutten av 1990-årene var det liten oppmerksomhet omkring bostedsløshet i 
Norge. Studier fra rundt år 2000 pekte på at det manglet en samlet koordinert innsats 
for å avhjelpe bostedsløshet, og at det var lite interesse for og kunnskap om 
bostedsløshet i tjenesteapparatet (Ulfrstad 1999, Solheim, 2004, Brodtkorb 2001, 
Ytrehus og Drøpping 2004). På bakgrunn av undersøkelser om bostedsløshet i Norge 
og stor oppmerksomhet på fattigdom og bostedsløshet i Europa ble det i Norge vedtatt 
en omfattende tverrdepartemental strategi for forebygging av bostedsløshet og en 
offisiell definisjon av bostedsløshet (St.meld. nr. 23 (2003–2004), St.meld. nr. 6 
(2002–2003)). Ifølge denne definisjonen er personer bostedsløse når de mangler tak 
over hodet kommende natt, er henvist til akutte eller midlertidige boalternativer, er 
under kriminalomsorgen og skal løslates innen to måneder uten egen bolig, er i 
institusjon og skal skrives ut innen to måneder uten egen bolig eller bor midlertidig 
hos slektninger, venner eller bekjente. Strategien hadde varighet fra 2005 til 2007. 
Seinere er det tatt mange kommunale og statlige initiativ for å nå fram med hjelp og 
støtte (Ytrehus, Sandlie og Skog Hansen  2008, Dyb og Johannessen 2009).  
 
I en undersøkelse utført av Dyb og Johannesen, ble antall bostedsløse i Norge beregnet 
til omkring 6000 i 2008.1 Beregningene viser at den største gruppa bostedsløse er de 
som bor midlertidig hos slektninger, venner eller bekjente (Dyb og Johannessen 2009). 
I undersøkelsen var 25 prosent av de bostedsløse i institusjon eller i 
kriminalomsorgen, 29 prosent var på døgnovernatting, pensjonat og lignende, mens så 
mye som 37 prosent bodde midlertidig hos venner, kjente og slekt. Det er imidlertid 
rimelig å regne med at det er store mørketall i denne kategorien (se tabell 1). Denne 
oppholdsformen er vanligere i mindre enn i større kommuner.  
 
Tabell 1: Oppholdssteder blant bostedsløse personer, 2008, 2005 og 2003 (kilde: Dyb 
og Johannsen 2009:104) 

 2008 2005 2003 
Institusjon/kriminalomsorg 25 25 28 
Døgnovernatting, 
pensjonat og lignende 

29 23 27 

Midlertidig hos venner, 
kjente og slekt 

37 42 32 

Uten ordnet overnatting 2 1 2 
Annet / vet ikke / ubesvart 7 9 9 
Sum  100 100 100 
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Flere undersøkelser om bostedsløse i Norge viser at midlertidig oppholdssted hos 
venner, kjente og slekt er vanligst blant de yngste bostedsløse. Blant bostedsløse under 
24 år har over halvparten dette som sitt oppholdssted (se tabell 2). Det kan være flere 
grunner til at denne andelen er høyest blant de yngste. Én årsak kan være at flere etter 
hvert får hjelp fra det offentlige. En annen årsak kan være at flere vil søke til andre 
oppholdssteder enn familiehjemmet når de blir eldre.  
 
Tabell 2: Prosentandel av bostedsløse i ulike aldersgrupper som bor midlertidig hos 
venner, kjente og slekt (kilde: Dyb og Johannsen 2009) 

 < 24 25–
34 

35–
44 

45–
54 

55–
64 

> 65 Alle 

Andel av bostedsløse som bor 
midlertidig hos venner, kjente og 
slekt  

53 38 32 24 30 15 37 

 
Bostedsløshet får store konsekvenser for de som opplever dette. Personer som er 
bostedsløse over en lengre periode, vil få store vansker med å følge opp arbeid og 
utdanning (Bines 1994). Det å ikke ha en egen bolig vil også være forbundet med stor 
helsefare (Kushel, Evans, Perry, Robertson og Moss 2003, North, Smith og Spitznagel  
1994, Busen mfl. 2008). Dette er argumenter for at boligpolitikken overfor denne 
gruppa bør utvikles i nært samspill med andre velferdspolitiske områder. Flere norske 
undersøkelser viser at en betydelig andel av de som registreres som bostedsløse, har et 
helseproblem (tabell 3). Så mye som omkring tre av fem har et rusproblem. 
 
Tabell 3: Prosentandel registrerte bostedsløse i Norge med helseproblemer. Andel 
uoppgitt i parentes. (Kilder: Hansen, Holm og Østerby 2004, Hansen, Dyb og Østerby 
2006, Dyb og Johannessen 2009) 

 Kjent psykisk 
lidelse 

Rusavhengighet Fysisk 
funksjonshemming 

2008 29 (33) 59 (20) 10 (23) 
2005 24 (29) 61 (16) 15 (25) 
2003 32 (21) 71 (16)  
 
 
Omkring tre fjerdedeler av de som registrert som bostedsløse i Norge, er menn (Dyb 
og Johannesen 2009). I vår undersøkelse deltar både kvinner og menn som har vært 
bostedsløse, men de flest er menn.  
 
Tabell 4: Aldersfordelingen blant bostedsløse personer i 2008, 2005 og 2003 (kilde: 
Dyb og Johannsen 2009) 

 2008 2005 2003 
< 24 år 24 21 16 

25–34 år 30 33 32 
35–44 år 25 26 31 
45–54 år 15 14 14 
55–64 år 4 4 5 
> 65 år 2 2 3 

Sum 100 100 100 
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I mange andre land brukes ordet hjem når de som er uten bolig, skal beskrives. For 
eksempel brukes begrepet homeless i engelsktalende land, og i Sverige snakker man 
om hemlösa. Begrepene bolig og hjem gis gjerne noe ulik betydning. Bolig brukes om 
den fysiske boligen og mer ytre forhold. Kemeny (1992) skiller mellom ulike aspekter 
ved boligen: boligtypen (eieform, størrelse og boligkvalitet), lokaliseringen 
(kjennetegn ved lokalmiljøet, transport, kommunikasjon og nabolag) og husholdet 
(kjennetegn ved familietypen, sosioøkonomisk status). Et boligbegrep som favner alle 
disse aspektene, er godt egnet til å belyse forhold ved boligen som har betydning for 
individene. At individene skal ha en god bolig med en tilfredsstillende standard, er en 
svært viktig og overordnet målsetting i boligpolitikken.  
 
Litteraturen gir ingen entydig definisjon av hjemmet. Når vi snakker om et hjem, er 
det gjerne aspekter som handler om sosiale relasjoner og enkeltmenneskenes 
opplevelse av boligen og den sosiale og følelsesmessige tilknytningen til denne, som 
står i sentrum. Oppfatningen av hva et hjem er, og av hjemmets betydning for den 
enkelte, varierer etter hvilke aspekter ved hjemmet som er i fokus. For eksempel har 
kvinner tradisjonelt hatt en annen relasjon til hjemmet enn menn har. Det kan være 
store variasjoner i hvordan individer opplever det å måtte endre hjemmet eller flytte 
fra hjemmet. Livsfase, kjønn og kulturell tilhørighet er faktorer som kan virke inn på 
hva slags mening hver enkelt tillegger hjemmet. I utsatte livssituasjoner kan hjelp og 
støtte fra andre være avgjørende for hvordan hjemmet oppleves, og derfor også for 
muligheten til en stabil bosituasjon. Både norsk og internasjonal sosialantropologisk 
litteratur har vist at kulturelle verdier og normer har stor innvirkning på den 
betydningen hjemmet har for oss.  
 
I forskningen om bostedsløse drøftes begrepene hjem og bolig, og da særlig ut fra et 
ønske om å finne fram til en god definisjon å bruke når omfanget av bostedsløshet skal 
registreres. Noen vil hevde at det er flere bostedsløse enn det er hjemløse. En 
bostedsløs er en som savner en egen bolig, mens en hjemløs er en som ikke har et sted 
han/hun opplever som sitt hjem. En gruppe som kan være bostedsløs, men ikke 
hjemløs, er studenter som fortsatt bor hos foreldrene. De kan oppleve at de har et hjem 
her, men har ikke greid å skaffe seg sin egen bolig. Som vi skal se, kan ikke det 
samme sies å gjelde for de bostedsløse som har deltatt i vår undersøkelse. De opplever 
ikke at foreldrehjemmet er et hjem for dem. 
 
Et poeng som understrekes i forskning om bostedsløshet både i Norge og i andre 
vestlige land, er at mange av de bostedsløse veksler mellom ulike boliger; i egen bolig, 
på hospits, i hybelhus og hos venner og familie. Dette viser også våre intervjuer. Flere 
av de bostedsløse vi har intervjuet, har fått mange tilbud om bolig og har også hatt 
egen bolig i perioder. ”Boligkarrieren” deres har vært brokete og langt ifra entydig 
enten opp- eller nedadgående. Dette fenomenet – at mange sirkulerer mellom ulike 
boligalternativer og flytter fra den ene oppholdsformen til den andre – er typisk for 
mange bostedsløse i Norge. Deler av de gruppene som står i fare for å bli bostedsløse, 
trenger hjelp og støtte i dagliglivet for å klare å opprettholde en stabil bosituasjon. Den 
skiftende karakteren på oppholdsformen kan gjøre det vanskelig for bostedsløse å 
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holde kontakten med tjenesteapparatet og følge opp behandling. Mange argumenterer 
derfor for at tjenester til bostedsløse må ha en oppsøkende profil. Vi skal her se at 
både mødrene og de bostedsløse i våre intervjuer har mange innvendinger mot den 
offentlige hjelpen.  
 

Familieomsorgen	  
Mange har vært opptatt av at utbyggingen av velferdsstaten har betydd et redusert 
ansvar for familien. Eksisterende familiestruktur, forventinger til og tradisjon for 
familiesamvær og for utveksling av hjelp og støtte mellom familiemedlemmer vil 
bidra til og innvirke på familiens mulighet til å gi hjelp og på relasjonen mellom 
generasjonene. Tradisjonelt har forpliktelser mellom familiemedlemmer blitt sett på 
som en sterkt regulerende kraft for samholdet i familien. Før snakket man gjerne om 
familiemedlemmenes moralske forpliktelse til å hjelpe hverandre. I dag er 
oppfatningen av et moralsk imperativ moderert. Familieforpliktelser ble i tidligere 
tider regulert av plikt, familiens felles mål, nødvendig arbeid og felles økonomi (Beck 
og Beck-Gernsheim 2002:88-89). I vårt senmoderne samfunnet har 
familieforpliktelsene tatt en ny form.2 
 
Familien kjennetegnes i dag av høy mobilitet, yrkesdeltakelse for både kvinner og 
menn og et økende antall samlivsbrudd. På samme tid er vestlige samfunn preget av 
økt levealder og synkende fødselstall. Relasjonene mellom generasjonene varer lenger 
enn noensinne, og de såkalte vertikale familierelasjonene får stadig større betydning 
(Hagestad 2008). Alt dette er utviklingstrekk som øker mangfoldet i familietyper, og 
som kan påvirke og utfordre samholdet i familien og den hjelpen og støtten ulike 
familiemedlemmer kan gi hverandre.  
 
De som er i fokus i undersøkelsen vår, er voksne barn som bor hos foreldrene. Med 
foreldre menes her de personene som de bostedsløse har vokst opp hos, og som har 
hatt forsørgeransvar for dem gjennom oppveksten. Det kan inkludere både 
adoptivforeldre og steforeldre. I utgangspunktet var studien begrenset til å ta for seg 
relasjonen mellom den tidligere bostedsløse og foreldrene, men vi har også stilt 
spørsmål om relasjoner til andre familiemedlemmer og om deltakernes sosiale nettverk 
for øvrig. Når det gjelder relasjoner til søsken, kan det være snakk om både biologiske 
søsken, adoptivsøsken og stesøsken. Relasjonene som omhandles, er altså de 
relasjonene som oppfattes som de aller næreste familierelasjonene.  
 
Det ansvaret som mødrene i vår undersøkelse har tatt på seg, strekker seg langt utover 
det som i dag oppfattes som en selvfølgelig forpliktelse mellom voksne barn og 
foreldre (Fingermann 2004). Foreldre har i dag ingen juridisk forpliktelse til å yte 
hjelp til hjelpetrengende voksne barn, heller ikke hjelp med bolig. Tidligere var de 
imidlertid pålagt en slik juridisk forpliktelse. Både foreldre og besteforeldre var 
ansvarlige for å gi hjelp og støtte til voksne barn som var avhengige av hjelp, og 
voksne barn var ansvarlige for å hjelpe sine foreldre, både økonomisk og på andre 
måter. I dag er de juridiske forpliktelsene til å gi hjelp begrenset til kjernefamilien og 
de familiemedlemmene som da i de aller fleste tilfellene deler hushold.  
 
Endringene i de juridiske forpliktelsene overfor voksne familiemedlemmer 
sammenfaller i Norge og mange andre vestlige land med utbyggingen av 
velferdsstaten. Både endringene i familiens forpliktelser og utviklingen av 



23	  
	  

velferdstjenester og ytelser har ført til en økende oppmerksomhet omkring 
oppgavefordelingen og samspillet mellom familien og det offentlige. 
Velferdsordninger kan forstås som virkemidler som hjelper familien og gir den 
muligheter, men også som kontrollsystemer og noe som representerer begrensende 
faktorer for familien (Leira 2004). 
 
I og med utbyggingen av universelle velferdstjenester vil det ikke nødvendigvis være 
slik at familiemedlemmer føler seg forpliktet til å hjelpe hverandre uavhengig av 
relasjonen mellom dem (Finch og Mason 1993). Familieforpliktelser forhandles på 
andre måter enn tidligere. Både kvinner og menn vil oppleve at det ikke er gitt hvilke 
familieforpliktelser de skal ha, og hvordan ansvar og oppgaver skal fordeles mellom 
kvinner og menn og mellom velferdsstaten og familien. Tid og rom til eget liv kan stå 
i motsetning til ansvar og forpliktelser overfor andre. På det individuelle nivået vil 
konflikten mellom det å gi hjelp og støtte til familiemedlemmer på den ene siden og 
det å få mulighet til eget liv på den andre siden være velkjent, og det er en konflikt 
som kanskje først og fremst er omtalt når det gjelder kvinner som mødre og som 
lønnsarbeidere (Leira 2004).  
 
Begrepet den modifiserte utvidete familie ble tatt i bruk allerede i 1960-årene for å 
beskrive den kontakten som finnes mellom familiemedlemmer (Litwak 1965). 
Begrepet henspiller på at det er hyppig kontakt og støtte mellom generasjoner i 
moderne familier selv om familiemedlemmene ikke er avhengige av hverandre på 
samme måte som tidligere. Vi har godt utbygde velferdstjenester og er ikke prisgitt 
familien, men det betyr ikke at familiemedlemmer ikke hjelper hverandre når behovet 
oppstår.  
 
Forskning fra de siste årene viser at familien står sentralt, og at familiemedlemmer 
hjelper og støtter hverandre også når det er snakk om andre relasjoner enn mellom 
yngre barn og foreldre (Rønning, Schanke og Johansen 2009). Familiebånd er fortsatt 
sterke, og det foregår en betydelig utveksling av støtte og hjelp også mellom voksne 
familiemedlemmer.3 Imidlertid er det pekt på at de ulike familiemedlemmenes ansvar 
for hverandre ikke nødvendigvis er like omfattende (Bengtson 2001). Tross en form 
for gjensidighet er det mer sannsynlig at hjelpen går fra den eldre til den yngre 
generasjonen enn motsatt (Bengtson 2001). Når det gjelder hjelp gjennom hele 
livsløpet, viser forskningen at hjelpen i hovedsak går fra foreldre til barn, både 
økonomisk og praktisk, fram til foreldrene blir eldre (Hill, Foote, Aldous, Carlson og 
MacDonald  1970, Troll, Miller og Atchley 1979). Da endrer gjerne dette seg slik at 
hjelpen går fra det voksne barnet til en hjelpetrengende forelder. Gjensidighet i hjelp 
gjennom livsløpet innebærer altså at foreldre kan forvente at barna gjengjelder hjelp 
og støtte som de har fått når foreldrene selv får behov for hjelp på sine eldre dager. 
Hjelpen kan da være av både økonomisk og følelsesmessig art (Hagestad 1986).  
 
Tanken om gjenytelser kan være en sterk regulerende kraft for hjelp og støtte mellom 
familiemedlemmer. Men den nære relasjonen som vanligvis finnes mellom barn og 
foreldre, gjør at hjelpen mellom disse partene ikke bare reguleres av normen om 
gjensidighet. Foreldre kan føle en livslang forpliktelse overfor barn, og særlig 
hjelpetrengende barn. Selv om styrken på familieforpliktelser varierer fra familie til 
familie og fra samfunn til samfunn, vil det uansett alltid finnes sterke 
omsorgsforpliktelser mellom foreldre og barn – også mellom foreldre og voksne 
hjelpetrengende barn. 
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Voksne som får helseplager som medfører et langvarig hjelpebehov, får ofte hjelp fra 
ektefelle eller egne barn. Ektefelle og egne barn kan også bidra overfor personer som 
blir bostedsløse. For de som ikke har stiftet egen familie som voksne, vil foreldrene 
fortsette å være de aller nærmeste og de som støtter og hjelper selv om man er voksen. 
Den omsorgen som foreldrene til voksne barn med særlige hjelpebehov som en 
psykisk lidelse eller et rusmisbruk gir, kan derfor innebære en livslang forpliktelse for 
foreldrene (Bigel, Sales og Schulz 1991). 
  
Familieperspektivet er inkludert i forskning om bostedsløse på ulike måter. Særlig er 
det til stede i forskning om bostedsløs ungdom. Da spørres det gjerne om hva som 
skaper brudd med familien, hvilken betydning familierelasjoner har som årsak til 
bostedsløshet, og hva som kjennetegner de unges familiebakgrunn (Hyde 2005, Peled 
og Cohavi 2009, Yoder, Whitbeck et al. 2003, van den Bree og Shelton 2009).  
 
Andre studier omhandler hele familier som har blitt bostedsløse, og flere 
undersøkelser har sett på hva som kjennetegner slike familier, og hvordan hjelpen 
overfor dem kan innrettes (Howard, og Cartwright mfl. 2009). Videre fines det studier 
som har vist at bostedsløshet for ett familiemedlem får konsekvenser for hele 
vedkommendes familie (Polgar 2009). Hjelpetiltak må da rettes ikke bare mot den 
bostedsløse, men også mot andre familiemedlemmer (Polgar 2009, Dixon og Stewart 
mfl. 1998). Helseproblemer blant bostedsløse familier er et annet tema det har vært 
forsket på (Usatine og Gelberg m.fl 1994). Alenemødre som opplever bostedsløshet, er 
en særlig utsatt gruppe, og en rekke studier har undersøkt deres behov for hjelp og 
støtte (Tischler, Rademeyer et al. 2007). 
 
Andre temaer som drøftes i forskningen, er hvordan foreldre opplever det å mestre en 
situasjon som bostedsløs, og hvilken rolle bostedet og innretningen av hjelpen får for 
foreldreskapet. Det er store utfordringer forbundet med det å være foreldre når 
hjemløshet gjør det umulig å bo sammen med barna (Barrow og Laborde 2008, 
Cosgrove og Flynn 2005). Videre er det belyst hva det kan bety å være foreldre når 
stedet man bor på, er en offentlig arena (Friedman 2000). Én studie har for eksempel 
vist at mulighet til å opprettholde familiens rutiner når man bor i en midlertidig bolig, 
kan bidra til å bevare familiens integritet og håp om forbedringer (Schultz-Krohn 
2004). 
 
Bostedsløse kan ha begrenset tilgang til helse- og omsorgstjenester. Dette er påpekt i 
studier fra en rekke land, og særlig spesialisthelsetjenester viser seg å være vanskelig 
tilgjengelig for bostedsløse (Masson og Lester 2003, Graham-Jones et al. 2004, Shaw 
2004). 
	  
Hjelp	  i	  foreldrehjemmet	  
Undersøkelsen vår handler ikke bare om hjelp og støtte mellom voksne barn og deres 
foreldre, men også om det å være en del av samme hushold for en kortere eller lengre 
periode. Vi har i dag et sterkt ideal om at voksne barn skal være selvstendige og 
uavhengige. Samboerskap mellom foreldre og voksne barn ses ikke på som noe 
ønskelig eller det som er normativt vanlig i dagens Norge, men sett i et internasjonalt 
perspektiv er det faktisk ikke helt uvanlig (Hellevik 2005). Samboerskap mellom 
voksne barn og foreldre eller besteforeldre gir de eldre generasjonene mulighet til å 
bidra. De får både direkte og indirekte anledning til å overføre ressurser og gi hjelp til 
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de neste generasjonene, noe de kanskje ikke hadde hatt mulighet til på andre måter. ” 
brang-barnet” (the boomerang kid arrangement) er en betegnelse som er brukt om 
situasjonen der voksne barn flytter tilbake til foreldrene (Mitchell 1998).  
 
Hvor utbredt samboerskap mellom voksne barn og deres foreldre er, har blitt brukt 
som en indikasjon på hvor stor rolle familieforsørging spiller i et samfunn. Når det 
eksisterer gode og omfattende velferdsordninger, vil flere ha mulighet til selv å 
etablere sitt eget hushold (Hellevik 2005). Velferdsordningene vil da inkludere både 
hjelp til bolig, hjelp til nødvendig omsorg og økonomisk støtte. Når det ikke finnes 
godt utbygde hjelpeordninger, reduseres mulighetene til å etablere seg selv, og grupper 
med ekstra hjelpebehov vil i særlig grad bli berørt. Samboerskap med foreldrene kan 
for dem bli eneste mulighet (Hellevik 2005). 
 
Tidligere ble det ofte antatt at når yngre og eldre bodde sammen, var det den eldre 
generasjonen som hadde behov for hjelp og støtte (Aquilino 1990). Forskning tyder 
imidlertid på at samboerskap mellom voksne barn og foreldre oftest oppstår på 
bakgrunn av et hjelpebehov eller en vanskelig økonomisk situasjon for det voksne 
barnet (Ermisch 2003). Voksne barn som lever med eldre foreldre, har fordeler av det 
og får hjelp (Alwin 1996). Som regel er slik at det er den yngre som flytter inn i den 
eldres bolig (Speare og Avery 1993: 72, Finch og Mason 1993). Vi vet at også i Norge 
er det en betydelig andel ungdom som flytter tilbake til foreldrene etter første gangs 
utflytting (Texmon 1994, 1996). Dette er imidlertid noe som oftest skjer de yngste, og 
da de første par årene etter at de har forlatt foreldrehjemmet for første gang.  
 
Også besteforeldre kan ønske å gi barnebarna sine mulighet til å bo hos seg i en 
kortere eller lengre periode. Forskning fra USA har vist at en betydelig gruppe unge 
voksne i dag bor sammen med besteforeldre (Bryson og Casper 1999), og også annen 
forskning peker på at unge med ekstra hjelpebehov kan få hjelp fra 
besteforeldregenerasjonen (Crimmins og Ingegneri 1990).  
 
Samboerskap mellom foreldre og voksne barn er som nevnt sjeldent i Norge i dag 
(Gulbrandsen og Langsether 2001). Flere generasjoner i samme bolig var vanligere 
før. Hjelpetrengende voksne var prisgitt familien, og det var uvanlig at enslige 
etablerte seg alene i egen bolig. Eget arbeid og familien var de eneste mulighetene 
man hadde til å forsørge seg. Det at personer med et omfattende hjelpebehov skal 
kunne bo i sin egen bolig, er historisk sett av relativt ny dato.  
 
I dag oppfatter vi at det å etablere seg i egen bolig, enten alene, med partner eller med 
venner, er en viktig milepel i overgangen til voksenlivet. De siste førti årene har 
tidspunktet for ungdoms utflytting fra hjemmet endret seg lite i Norge. Det vanligste i 
dag er å flytte hjemmefra i begynnelsen av tjueårene, og få bor hjemme etter fylte 25 
år (Gulbrandsen 2002, Hellevik 2005).  
 
Sett i et internasjonalt perspektiv, er det naturlig nok store forskjeller på dette området, 
avhengig av velferdspolitikk, økonomisk situasjon, boligpolitikk og mange andre 
faktorer. I et større historisk perspektiv gikk utviklingen lenge mot at barn flyttet 
stadig tidligere hjemmefra (Goldscheider og Goldscheider 1994, White 1994), men 
denne trenden ser ut til å ha snudd. Mesteparten av den internasjonale litteraturen på 
feltet antyder at en større andel av unge voksne nå bor lenger hjemme hos foreldrene 
enn før, og at denne utviklingen dels henger sammen med at utdanningsløpet har blitt 
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lengre, og at unge etablerer seg seinere med egen familie (Davanzon og Goldscheider 
1990). Det vil si at faktorer som påvirker sannsynligheten for å flytte seint hjemmefra, 
er lav giftemålsrate, økte boligutgifter og reduksjon i utdanningsstøtte (Goldscheider 
og Goldscheider 1994).  
 
Familier kan gi både følelsesmessig, praktisk og økonomisk støtte til bostedsløse, og 
kan spille en avgjørende rolle med tanke på å hjelpe dem å finne seg en bolig og finne 
fram til aktuelle støtteordninger. Studier viser at kontakt med familien kan ha positiv 
betydning for bostedsløse. Familier som velger å bistå voksne barn med behov for 
hjelp, kan også spille en helt sentral rolle for at barna unngår bostedsløshet (Dixon og 
Stewart m.fl 1998). Overfor personer som står i fare for å bli bostedsløse, kan hjelp og 
støtte fra nettverk, deriblant familien, fungere som en buffer mot bostedsløshet 
(Liebow 1993). 
	  
Avhengighet	  og	  hjelp	  	  
I den situasjonen der en voksen sønn eller datter som trenger bolig, får flytte inn hos 
foreldrene, er det interessant å spørre hvor foreldrene setter grensene for forpliktelser, 
involvering og ansvar for andre familiemedlemmer. Vi vet fra annen forskning at 
personer som velger å hjelpe et annet voksent familiemedlem, kan oppleve stor 
usikkerhet med hensyn til hvor mye de skal involvere seg. For sterk involvering kan 
medføre en for stor belastning og negative konsekvenser for den som skal hjelpe, og 
kanskje også for den som får hjelp.  
 
For et voksent menneske å bo fast eller midlertidig i foreldrehjemmet vil innebære en 
form for avhengighet. Det er en situasjon som gjør det vanskelig å opprettholde 
selvstendighet, og den kan være vanskelig både for foreldrene og for det voksne 
barnet. Dessverre finnes det bare begrenset forskning på det å bo sammen på denne 
måten og på hvilke konsekvenser et slikt samboerskap har for familiemedlemmene. 
Noe forskning finnes imidlertid (se oversiktsartikkel av Coward og Netzer 1995), og 
den tyder på at denne boformen generelt ikke er preget av misnøye eller konflikt. 
 
Formålet med denne studien har ikke vært å avdekke hvilke psykologiske mekanismer 
som kan ligge bak rusmisbruk og det livet som bostedsløse lever, eller å få økt 
forståelse av hva som forårsaker bostedsløshet, rusmisbruk eller psykiske lidelser. 
Målet har vært å få nærmere innsikt i hva som fremmer kontakt og forpliktelse mellom 
familiemedlemmer, og dermed kanskje lære noe om hvordan det offentlige 
hjelpeapparatet kan støtte opp under denne kontakten. 
 

Sammenfatning	  
I dette kapittelet har vi redegjort for relevant forskning om bostedsløse og om 
familieomsorg. Bostedsløshet har fått økende oppmerksomhet i Norge, men samtidig 
vet vi lite om det å ha opphold i foreldrehjemmet, til tross for at en stor andel av de 
bostedsløse oppgir at de bruker boligen til familie, venner eller bekjente som et 
midlertidig oppholdssted. 

Familieomsorgen er i dag omfattende, også den som omsorgen som ytes til voksne 
familiemedlemmer. Gjennomgående viser forskning om familieomsorg at den ikke 
reduseres selv om vi har godt utbygde velferdstjenester. Mange hjelpetrengende 
voksne er i dag avhengige av og får hjelp både gjennom velferdstjenester og fra 
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familien. Vi har også sett at familien ikke automatisk opplever at den har et moralsk 
ansvar for å hjelpe andre voksne familiemedlemmer, men at relasjonen mellom de 
involverte og hvilke andre muligheter som finnes for hjelp og støtte, er faktorer som 
spiller inn når familien vurderer om den skal gi hjelp. Uansett vil foreldre oppleve et 
livslangt ansvar for og en livslang forpliktelse overfor egne hjelpetrengende barn.  
 
Selv om det ikke er vanlig i Norge i dag, forekommer det at voksne barn flytter til 
foreldrene og får hjelp her av ulikt slag. Hjelpebehovene vil påvirke situasjonen i 
boligen og relasjonen mellom den som gir, og den som får hjelp.  
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3. Metode 
Studien som denne rapporten er basert på, foregikk mellom 2009 og 2010. Vi har 
gjennomført samtaleintervjuer med bostedsløse og mødre som har erfaring med denne 
bosituasjonen, og fokusgruppeintervjuer med offentlig ansatte. Et samtaleintervju er 
den best egnede metoden når hensikten er å få fram kunnskap om familiens ”indre liv” 
og samboerskapet mellom foreldrene og den bostedsløse.  
 
Datainnsamlingen er gjort i to østlandsfylker og ett vestlandsfylke. De fleste 
deltakerne har vært bosatt i eller rett utenfor en mellomstor by, mens noen få er fra 
mer grissgrendte strøk. Spørsmålene har handlet om situasjonen og behovene til 
voksne barn og foreldre som bor sammen, hva som er bakgrunnen for at de har flyttet 
sammen, hvordan de hjelper hverandre, og hva slags offentlig hjelp de mottar. Vi har 
lagt stor vekt på å få fram hvordan situasjonen oppfattes av alle involverte parter. Vi 
har stilt spørsmål om alle typer hjelp, både økonomisk og praktisk, og om boligen og 
bruken av den. 
 
Det var krevende å rekruttere bostedsløse og foreldre til å stille opp til intervju. Vi fikk 
imidlertid god hjelp fra frivillige organisasjoner som drev med gatenære tiltak. De 
hjalp til med å rekruttere både foreldre og bostedsløse. Da vi kontaktet det offentlige, 
var enkelte ansatte velvillig innstilt og hjalp oss å finne aktuelle intervjukandidater 
blant de ansatte. De spurte så disse om de kunne tenke seg å delta i undersøkelsen, og 
om vi kunne kontakte dem. I flere kommuner der vi ba om hjelp til rekruttering, fikk 
vi imidlertid ingen respons.  
 
Andelen kvinner er høyere blant de unge enn blant de eldre. Både kvinner og menn har 
deltatt i undersøkelsen, og ulike aldersgrupper er representert, men flest fra de eldste 
gruppene. Ni bostedsløse, som alle i perioder har bodd i foreldrehjemmet, har deltatt. 
Fire av dem er kvinner og fem menn. Alderen spenner fra 23 til 56 år. Alle har hatt et 
langvarig rusmisbruk. På intervjutidspunktet bodde to i sin egen leide bolig som de 
hadde fått fra det offentlige, to bodde tilfeldig hos familien, mens én bodde hos en 
bekjent. For fire stykker var oppholdsstedet uklart.  
 
Mødrene som har deltatt, har alle en sønn eller datter som har vært bostedsløs, og som 
i perioder har hatt opphold i foreldrehjemmet. Ni mødre har deltatt i undersøkelsen. 
Alderen deres varierer fra midten av førtiårene til over åtti år. Én er enke, to er skilt, 
fire er gift og to enslige. Fire er yrkesaktive utenfor hjemmet. To har andre 
hjemmeboende barn. Fire av mødrene hadde en tidligere bostedsløs boende hos seg på 
intervjutidspunktet. Alle intervjuene ble tatt opp på bånd og transkribert ordrett.  
 
Etter godkjenning fra aktuelle rådmenn og linjeledere rekrutterte vi strategiske ansatte 
fra tre kommuner som gjennom egne yrkesmessige erfaringer kunne belyse studiens 
problemstillinger. Til sammen har det deltatt 13 ansatte fra kommuner av ulik 
størrelse. Seks av dem utfører tjenester direkte overfor brukere i form av 
hjemmesykepleie, hjemmehjelp, psykiske helsetjenester, rustjenester, ambulante 
botjenester eller sosialtjenester. De øvrige er saksbehandlere eller avdelingsledere 
innen helse- og sosialtjenesten, herunder lokale enheter i NAV (arbeids- og 
velferdsforvaltningen). 
 
Fokusgrupper med kommunalt ansatte ble gjennomført i løpet av tre vårmåneder i 
2009. Fokusgrupper er en form for diskusjon om et særlig tema, gjennomført på en 
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planmessig måte, med en mer eller mindre homogent sammensatt gruppe. Det vi 
ønsket å undersøke, var offentlig ansattes yrkesmessige erfaringer med, holdninger til 
og oppfatninger av bostedsløse som periodevis bor i foreldrehjemmet. Vi antok at 
fokusgruppas dynamikk og interaksjon kunne bidra til å kaste et bredere lys over 
problemstillingene enn individuelle intervjuer. Gruppene varte om lag halvannen time 
hver gang, også disse samtalene ble tatt opp på bånd og transkribert ordrett med tanke 
på analysearbeidet. 

 
I mange sammenhenger blir samfunnsutviklingen beskrevet som en utvikling der 
medlemmene i stadig mindre grad forplikter seg overfor hverandre. Den økende 
individualiseringen skaper et behov for og et ønske om å realisere eget liv. Kanskje 
representerer mødrene i undersøkelsen vår et motstykke til denne utviklingen, og til de 
mange som vil overlate ansvaret til samfunnet eller rett og slett gi opp. Mødrene og de 
bostedsløse som har fortalt sine historier til oss, har valgt å bidra til tross for at de har 
befunnet seg i en svært vanskelig situasjonen. Flere andre ble spurt, men ønsket ikke å 
delta. Den viktigste årsaken var at hjemmesituasjonen var så vanskelig at de ikke følte 
de hadde kapasitet til å delta. I noen tilfeller ba vi bostedsløse om å spørre om 
foreldrene ville delta. De fleste ønsket ikke å gjøre dette. Begrunnelsen var enten at 
foreldrene var for gamle, at de ikke hadde kontakt med dem for tiden, eller at de ikke 
ville at foreldrene skulle blandes inn. 

 
Inntrykket vi satt igjen med etter intervjuene, var imidlertid at alle hadde opplevd det 
som positivt å delta, først og fremst fordi de opplevde problemstillingene som viktige 
å belyse. 
 
Når resultatene fra intervjuundersøkelsen skal tolkes og analyseres, er det viktig å ha 
in mente at denne typen undersøkelse ikke gir grunnlag for å trekke allmenngyldige 
slutninger. Styrken ved undersøkelsen er at den går i dybden i forsøket på å forstå 
hvordan ansatte, foreldre og bostedsløse opplever den aktuelle bosituasjonen, noe som 
ikke ville vært mulig å få til med en bredere anlagt kvantitativ undersøkelse. 
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4. Erfare bostedsløshet  
Vi spurte både de bostedsløse og mødrene om deres erfaringer med bostedsløshet, og 
dette kapittelet handler om disse erfaringene. Som vi skal se, er fortellingene til de 
som har erfart bostedsløshet selv, preget av hvor enormt vanskelig det er å ikke ha en 
fast bolig og i det hele tatt å greie seg i denne situasjonen. Mødrene på sin side legger 
stor vekt på den vanskelige perioden de gikk gjennom da de oppdaget og måtte ta inn 
over seg den kjensgjerning at deres sønn eller datter hadde et rusproblem og var uten 
bolig, og vissheten om den alvorlige helsefaren som bostedsløshet kan medføre. 

Erfaring	  med	  bostedsløshet	  –	  de	  bostedsløses	  perspektiv	  	  
Intervjuet med de bostedsløse startet i de fleste tilfellene med at vi ba dem redegjøre 
for hvordan de hadde bodd tidligere, både i barndom, ungdom og som voksne, og for 
sine erfaringer som bostedsløse. Noen gjorde greit rede for hvordan de hadde bodd 
tidligere. I andre tilfeller kunne det være vanskelig å få klarhet i bolighistorikken på 
grunnlag av intervjuet. Noen fortalte om flytting fram og tilbake mellom mor og far i 
barndom og ungdom. På direkte spørsmål om bakgrunnen for denne flyttingen ga 
enkelte utdypende beskrivelser og forklaringer. De fleste fortalte om tidlig flytting 
hjemmefra. En av kvinnene hadde flyttet hjemmefra som 13-åring. Bakgrunnen, sier 
hun, var farens alkoholmisbruk og at barnevernet grep inn. Hun bodde på 
ungdomshjem til hun ble 15 år. Herfra rømte hun mange ganger.  
 

R: De var jo for så vidt i en veldig vanskelig situasjon for dem. Altså 
barnevernet. Fordi jeg (pause) var ulykkelig som bare det, der dem plasserte 
meg til slutt da på [uklar tale, tid: 59:46] kollektivet, det er litt annerledes i dag. 
Og jeg stakk av, og jeg stakk av, og jeg stakk av, og stakk av og holdt på å drepe 
meg sjøl i prosessen ved å gå ned dødsmasse, jeg spiste ikke. Det var masse 
sånne ting.  
I: Lette de etter deg når du rømte? 
R: Det vet jeg ikke. 
I: Fant de deg igjen, kom du tilbake igjen? 
R: Ja, jeg vet ikke, jeg kom tilbake og så var det på rømmen igjen.  

 
En annen av kvinnene hadde vokst opp i en småby og bodd i samme bolig gjennom 
hele oppveksten, men fortalte om et omfattende rusmisbruk i hjemmet og dårlige 
boforhold. På intervjutidspunktet var hun over førti år. Hennes eget rusmisbruk hadde 
startet tidlig i ungdommen, og hun hadde vært ung første gang hun hadde flyttet 
hjemmefra. Hun hadde hatt flere samboerforhold og bodd mange steder i småbyen. I 
perioder hadde hun også flyttet tilbake til foreldrehjemmet. Hun hadde flere barn som 
hun hadde mistet foreldreretten til. Barnevernet hadde vært tidlig inne i bilde. Etter 
flere år som voksen i oppvekstbyen dro hun til en storby. Der hadde hun i hovedsak 
oppholdt seg de siste årene. I perioder hadde hun vært tilbake i småbyen. Da hadde 
hun bodd hos moren. 
 

R: Og da fikk vi dra hjem da, da hadde vi en annen leilighet som vi kjente de 
folka som leide ut da. Veldig flott, fin leilighet var det forresten, og der bodde vi 
vel et par år eller noe. Jeg skulle få lov til å prøve å ha guttungen min der.  

 
Enkelte ga som nevnt ikke noe klart svar på spørsmålet om hva slags boforhold de 
hadde levd under tidligere. Noen antydet at det hadde vært vanskelige og til dels 
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ekstreme forhold hjemme i oppveksten, uten å utdype hva vanskene besto i. Det kan 
være forskjellige grunner til dette, for eksempel at de ikke husket. Flere av 
intervjuobjektene ga imidlertid inntrykk av at de ikke ønsket å svare på spørsmål om 
bakgrunnen og historien sin.  
 
De fleste fortalte at de hadde flyttet mange ganger, også som voksne etter første gangs 
utflytteting hjemmefra. En av mennene skilte seg imidlertid ut. Han var i midten av 
førtiårene og hadde i all hovedsak bodd hos moren inntil for rundt fem år siden. 
Unntaket var to samboerforhold som begge hadde vart i omkring tre år. Første gang 
han flyttet hjemmefra, var da han var i midten av tjueårene. Etter begge 
samlivsbruddene hadde han flyttet tilbake til moren. For vel fem år siden hadde 
søsknene hans tatt initiativ til at han skulle flytte fra moren, og de hadde hjulpet ham 
med å få en kommunal bolig. Begrunnelsen var, ifølge ham selv, at søsknene mente 
moren var blitt for gammel til å ha ham boende hos seg. Han var svært sint på 
søsknene, som han mente hadde tvunget ham til å flytte fra moren. Han mente selv at 
det ikke hadde vært hennes ønske at han skulle flytte ut. Seinere hadde han blitt kastet 
ut av den kommunale boligen og bodd på flere hospitser. På intervjutidspunktet bodde 
han hos en kamerat.  
 
På spørsmål om årsakene til at intervjuobjektene var uten bolig, trakk de fleste fram 
utkastelser på grunn av økonomisk mislighold. Andre intervjuer viste at perioder etter 
institusjonsopphold hadde vært vanskelige. Intervjudeltakerne ga inntrykk av en 
enten–eller-situasjon når det gjaldt relasjoner og tilknytninger. Det vil si at 
bolighistoriene deres var preget av flere perioder uten kontakt med mulige 
hjelpepersoner. Flere hadde i lange perioder verken hatt kontakt med det offentlige 
hjelpeapparatet eller med familien, for så å gå inn i perioder med mye kontakt enten i 
familiehjemmet eller på institusjon. I periodene uten kontakt hadde de lagt vekt på å 
holde seg borte. 
 
I de fleste intervjuene spurte vi tidlig hvilken betydning det å ha en god bosituasjonen 
hadde. Nesten alle bekreftet at det hadde helt avgjørende og sentral betydning å ha sin 
egen faste bolig, og var opptatt av hvor vanskelig det var å greie seg uten.  
 
En av deltakerne satte boligens betydning i sammenheng med det å være 
rusmisbruker. Tilværelsen som rusavhengig ble svært strevsom uten bolig, sa hun. 
Hun presiserte at det å ha et sted å bo er like viktig for personer med et rusproblem 
som for andre, og argumenterte mot det hun oppfattet som en gjengs holdning til 
rusmisbrukeres boligbehov og bruk av boligen. 
 

I: Hva betyr det for deg å kunne ha et sted å bo?  
R: Alfa og omega. Når jeg ikke har det, står livet mitt stille, da får jeg ikke gjort 
noe. Altså da fungerer jeg verken som narkoman eller som nykter. Blir veldig, 
veldig, veldig, veldig fort utslitt, det blir dyrere å være narkoman, man får aldri 
slappet av, ikke sant. Man er jo menneske, ikke sant. Først og fremst. Det er ikke 
noe sånn at det eneste som er viktig er drugs, altså som jente har det vært viktig 
å ha det ryddig og sånne ting, hele veien. Vi er opptatt av andre ting, vi også, 
ikke sant. Det er noen av mannfolka som ikke vil ha leilighet fordi de er redd for 
å brenne inne eller et eller annet sånt noe, men de har jo gjerne gitt opp seg sjøl, 
og det er jo typisk mannfolk når dem har mista kona eller kona har dratt ifra 
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han så er det bare stakkars meg. Men det er mere menn enn prototypen 
narkoman, eller misbruker.  
 

Ikke alle ga like eksplisitt uttrykk for hvor viktig en god bosituasjon var for dem. 
Viktigheten av en bolig kom likevel fram i beretninger om alt arbeidet det innebar å 
skaffe seg et nytt sted å være hver natt, og om de store ulempene det medførte å bo 
tilfeldig enten hos venner eller familie. 
 
I periodene uten kontakt med familien eller det offentlige hjelpeapparatet var de 
bostedsløse avhengige av å finne steder å sove selv. Intervjuene avslørte at de 
bostedsløse besitter stor kompetanse når det gjelder boalternativer og hva som kan 
kreves av dem for å få tilgang til ulike steder å sove. Å skaffe seg et sted å bo kunne 
for noen være ensbetydende med å delta i illegal virksomhet eller prostitusjon. Flere 
av informantene redegjorde for slik virksomhet og beskrev forskjellige strategier de 
hadde for å få et sted å sove.  
 
Å bo hos ”kamerater eller venner” eller bekjente var en boform flere hadde erfaring 
med. Mange hadde bodd slik i perioder, enkelte også over lengre tid, og noen bodde 
med venner på intervjutidspunktet. De fleste beskrev denne boformen som noe 
negativt. Det å bo med andre som selv var rusmisbrukere, hadde negativ innvirkning 
på deres eget rusmisbruk.  
 

I: Hvor bor du nå da? 
R: Nå bor jeg hos en kamerat. 
I: Hvordan er det? 
R: Ja, det går. Det er ikke holdbart.  
I: Hva slags type leilighet har han? Er den liten eller stor eller? 
R: Ja, ganske stor leilighet. 
I: Hvordan ser han på at du bor der? 
R: Ja, han syns det er greit. Det går ikke.  
I: Hvorfor ikke?  
R: Ja, jeg prøver å greie meg, men han bruker masse amfetamin han òg. Noe må 
jeg gi han. Jeg hjelper han med stoff. Og da blir det til at jeg bruker amfetamin 
også. Det er ikke bra for meg. Jeg må få en kommunal bolig. Det kunne de 
ordne. Det blir ikke noe av. Jeg må ordne det selv, vet ikke hvordan jeg skal få til 
det.  

 
Andre som hadde bodd tilfeldige steder fra natt til natt, beskrev også denne boformen 
som ”å bo hos venner”. Flere intervjuer avdekket at det å bo hos venner kunne 
innebære å delta i illegal virksomhet eller å måtte tilby gjenytelser, som for noen 
kunne bety prostitusjon. 
 

I: Hvor bor du ellers?  
R: Nei det var veldig vanskelig. Bor hos venner i lange perioder, fra og til, den 
ene og den andre, og det er ikke alltid at de vennene er så gode venner.  
I: På hvilken måte? 
R: Stå på gata til klokka … 11–12 om natta, og spørre ”unnskyld, kan jeg bo hos 
deg i natt?”. 
I: Mm, og hvem spør du, spør du folk du har kjent fra før eller? 
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R: Ja, nei, spør, spør biler som stopper. Ja, jeg kan være hos deg, kan jeg være 
hos deg i natt? Ja sier dem, men de skal ut klokka sju i morra tidlig. 
I: Ja. 
R: Og det er veldig tungt da. Og andre er sånn der veldig greie, ”ja selvfølgelig, 
kom her, du kan være her til klokka tolv og. Så av og til så er det litt sex da. Det 
er jo stort sett det. Og når jeg var yngre da, så var jeg litt sjenert … men det går 
jo bra det … her slipper du det da. 

 
Et par av deltakerne eide på intervjutidspunktet en leilighet i en annen kommune enn 
den de oppholdt seg i. De omtalte seg likevel som bostedsløse. Å disponere sin egen 
bolig var altså ikke nok til at de klarte å opprettholde en stabil bosituasjon. Begge dette 
gjaldt, ønsket å flytte tilbake til leiligheten de eide. 
 

R: Nå har jeg leiligheten min oppi Nord-Norge da. Den står der tom. Uten meg 
inni. Men jeg har den. Så til sommeren kanskje, så har jeg vært her i Oslo i to 
år. Og da blir jeg antageligvis til å flytte tilbake til Nord-Norge. 
I: Den leiligheten, den … er det noen andre som bor i den? 
R: Nei. Det er et sånn lite tomannshus, der jeg har en stue, liten kjøkkenkrok, et 
eget soverom og et eget lite bad.  

 
Årsaken til at de nå oppholdt seg i storbyen og ikke der de eide bolig, var at de mente 
de var avhengige av storbyen for å kunne greie seg som rusmisbrukere. Rusmisbruket 
hadde gjort at de flyttet fra hjemplassen. Nå hadde de i hovedsak oppholdt seg i 
storbyen i mange år, bare avbrutt av kortere opphold på hjemplassen og noen ganger 
sammen med mor. En annen årsak til at de ikke flyttet tilbake, var hjelperelasjoner de 
hadde etablert i storbyen. De hadde fått kontakt med ansatte i en frivillig organisasjon. 
Dette var en kontakt de satte stor pris på. Sammen med kontaktpersonen sin la de nå 
planer for tiden framover. De mente begge at de ikke ville kunne greie seg uten denne 
hjelpen. En av dem sa at ”det er ikke mulig for meg å bo alene”, den andre at ”du vet, 
nå hjelper de meg her, det går ikke uten”.  
	  
Erkjenne	  og	  erfare	  bostedsløshet	  –	  mødrenes	  perspektiv	  
Mødrene i undersøkelsen har det til felles at de har et barn som har vært eller er 
bostedsløs og samtidig har et rusmisbruksproblem. De setter alle bostedsløsheten i 
sammenheng med rusmisbruket. Rusproblemet var det som først gjorde seg gjeldende, 
og mødrene ser på det som hovedårsaken til alle andre problemer. Bostedsløsheten 
oppfatter de som et tilleggsproblem. 
 
Flere av mødrene mente rusmisbruket hang sammen med en psykisk lidelse. En av 
sønnene hadde fått diagnosen ADHD i ungdomskolen, men hadde ifølge moren fått 
lite hjelp på skolen. Hun mente rusproblemene hadde med denne diagnosen å gjøre. 
 
Vi vet fra annen forskning at langvarige helseproblemer får stor betydning også for 
nære pårørende. Det å tilpasse seg helseproblemet og de endringene i tilværelsen det 
kan medføre, blir gjerne beskrevet som en kontinuerlig prosess som mange strever 
med. Både den som får helseproblemet og hans eller hennes pårørende har behov for 
kunnskap om hva helseproblemet kan innebære for å ha mulighet til å tilpasse seg det.  
 
Det er ikke uvanlig av foreldre til personer med en psykisk lidelse eller et rusmisbruk 
er usikre både på hvor lenge problemet har vart, og på hvor alvorlig det er. For de som 
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utvikler et rusmisbruk i ungdommen, kommer misbruket i en fase der de gjennomgår 
mange endringer. Det vil ikke alltid være like klart om ungdommens atferd er å 
oppfatte som del av en normal utvikling eller som begynnelsen på en problematisk 
utvikling eller et sykdomsforløp. 
 
Typisk for mødrene i undersøkelsen var at de svært lenge hadde håpet på at sønnen 
eller datterens rusproblem var av forbigående art. Noen mente de altfor lenge hadde 
”lukket øynene” for problemet. Flere fortalte historier om uro og om rusmisbruk fra 
barnas ungdomstid. For noen hadde ikke rusmisbruket virket så påfallende da barna 
var unge. Enten hadde de ikke vært fullt ut oppmerksomme på det, eller så hadde de 
oppfattet at misbruket var innenfor det de anså som normalt for ungdom generelt. Selv 
om det oppsto diverse episoder, kunne de lenge oppfatte disse som en del av en normal 
ungdomstid og ikke relatere dem til sykdom eller mer omfattende problemer.  
 
I ettertid mener flere av informantene at de vanskelige episodene i ungdommen var en 
start på mer omfattende rusproblemer og på bostedsløsheten. Mødrene til de eldste 
beskriver fasen da de begynte å bli oppmerksomme på omfanget av problemene, som 
svært vanskelig. De forsto etter hvert at problemene var omfattede og vedvarende. 
Rusmisbruket ble altoverskyggende og preget familiens situasjon. Dette kunne være 
en tung erkjennelse. For andre innebar erkjennelsen en avklaring og en lettelse. Noen 
begynte å lete etter mulige forklaringer på situasjonen og på hva som hadde forårsaket 
den. Perioden beskrives av flere som svært kaotisk, og når de ser tilbake på den, 
skjønner de ikke hvordan de kom seg igjennom den. Å være bostedsløs er en av de 
aller mest utsatte og marginaliserte posisjonene en person kan være i, og kan medføre 
stor helsefare. Denne faren er mødrene svært oppmerksomme på. Det samme gjelder 
faren for å bli involvert i kriminelle handlinger eller selv å bli utsatt for overgrep og 
kriminelle handlinger fra andre. Én mor sier dette om erkjennelsen av problemet:  
 

R: Det har vedvart fra (mange år). Nei, før det så … så trodde vi at det var 
noe … at det ikke var så alvorlig. At det var en del sånn ungdoms … at 
ungdomstida var vanskelig. At det var det som utløste atferdsproblemene. Hvem 
kan tro noe slikt, at det skulle vare ved. Når han var liten, han var en så god 
gutt. Ungdomsproblem var det litt av rundt her. Jeg likte jo ikke at han trakk inn 
til sentrum. Om og om igjen tenker jeg hvordan kunne jeg vite, eller burde jeg 
visst. Det er en stor skrekk, å være uten et sted å bo og ikke få til å hjelpe. Det 
verste som kunne skje.  

 
En felles erfaring for de som hadde opplevd at barnas problemer begynte tidlig, var 
vansker med skolegang og arbeid. De måtte se at barnas utvikling ikke gikk som de 
ønsket eller håpet, og de måtte hele tiden tilpasse forventningene sine til en situasjon 
som stadig endret seg. En av deltakerne påpekte at hun stadig måtte flytte grensene for 
hva hun forventet, og tilpasse seg situasjoner som hun ikke noen gang hadde forestilt 
seg at skulle komme opp i.  
 

R: Ja, nesten. Møter og … ja. Dette her med å lissom observere … registrere 
hva som skjer med ungen din lissom, fra å være en person som går på skolen, og 
til å oppdage at han ikke har vært på skolen, og etter hvert når han begynner på 
videregående og skal ha penger til skolebøker og du oppdager at alle pengene er 
brukt opp og ikke noen skolebøker, og du etter hvert oppdager at de slutter å 
vaske seg og de slutter å pusse tenner og til slutt så er det eneste viktige for deg 
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er at de kommer hjem. Ikke sant. Du flytter grensene mange, mange, mange, 
mange, mange ganger i løpet av den prosessen.  

 
Det uforutsigbare i situasjonen til sønnen eller datteren er ekstra vanskelig for 
mødrene å leve med. De har i dag erfaring med mange perioder der barna har vært 
bostedsløse, med utkastelser og utrygge bosituasjoner og med at det har vært lite hjelp 
å få med å opprettholde en stabil bosituasjon. 
 

R: Han hadde én time i uka hvor han måtte gå til en person som het (navn) som 
jobba i ruspoliklinikken. Han hadde ingen som kom hjem. Han hadde ingen å 
trene sammen med, han hadde ingen å drikke kaffe sammen med. Han hadde 
jobben sin, som var skrekkelig slitsom for en som … mhm. Han jobba full tid og 
da tjente … fikk åtte tusen kroner, litt over åtte tusen kroner måneden. Så vet du 
hva, det blei en kjempebelastning både for oss, han greide ikke boligen.  
I: På hvilken måte ble det en belastning for dere? 
R: For det han hadde jo ikke penger til å betjene utgiftene sine, og det ble en 
belastning for jeg visste han var ensom, jeg følte at jeg måtte kjøre ofte ned til 
(navn på by). 
I: Hvor ofte var du der da? 
R: Ja … kanskje et par ganger i uka. Men så gikk det galt, ut av boligen og 
bostedsløs igjen. Vi kunne se at det kom, ingen som kom til han, så veldig ensom. 
Å være på gata og ikke nå fram til dem, det er ikke lett nei.  

 
I tillegg kom den belastningen det var ikke å vite hvor sønnen eller datteren oppholdt 
seg. En felles erfaring flere hadde, var å være ute på gata og lete. Mange fortalte om 
våkenetter og stor utrygghet når de ikke visste hvor sønnen eller datteren oppholdt seg, 
og flere fortalte om resultatløs leting ute kveld etter kveld.  
 

I: Hva jobbet han med? 
R: Han var vikar i en barnehage. Det gikk ikke bra. Jobben reagerte. Det ble 
ikke godt for de andre. Du vet, vi vil gjerne ikke se hvor vanskelig det kan være, 
vi håper og håper. Han sluttet å sove, om det var rus eller annet som var 
grunnen – litt av hvert som skjedde der. Det ble verre. Og hjelpen de kom med, 
var ikke noe for han.  
 
R: Jeg var livredd for det som hadde skjedd før. Ut på gata å lete. Kveld etter 
kveld. Og ikke vite. Nå visste jeg at hun ville ha disse problemene, i hvert fall 
trodde jeg det, hvordan skulle det gå må meg? Dette var ingen kortvarig sykdom 
eller ungdomsproblem, nå tenker jeg på det som noe som vi skal ha med oss 
videre. Vi må være med henne hele tiden. Det er vi innstilt på. Men på gata 
igjen, det er vanskelig. Alle nettene med uro.  

 
Vi vet at anerkjennelse og støtte fra omgivelsene kan være sentralt for pårørendes 
muligheter til å hjelpe og støtte familiemedlemmer. Det at bostedsløshet er så 
marginalt som det er i Norge, har for enkelte medført at belastningen oppleves som 
ekstra stor. Den bostedsløse og foreldrene kan møte mange i hjelpeapparatet som ikke 
har innsikt i eller forståelse for den utsatte posisjonen det er å ha en ustabil bosituasjon 
eller være uten bolig, og hvilke farer det kan innebære. En av mødrene mente hun 
forsto sønnens hjelpebehov og problem etter hvert, men at det ikke var alltid andre 
forsto hvilke konsekvenser bostedsløsheten kunne ha for ham. Dette er noe flere av 
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mødrene er oppmerksomme på. Deres barn har en særlig vanskelig situasjonen fordi 
de ikke bare har et rusmisbruksproblem, men også et boligproblem. Akkurat dette er 
det ikke så mange andre foreldre som erfarer.  
 

R: Jeg treffer andre som har voksne barn med problemer. Jeg fikk greie på en 
slik forening. Det har vært lykken for meg. Der skjønner de. Der var det en som 
hadde angst og ikke hadde fått til skole eller noen ting. Hele familien var med og 
greier. De hadde det leit, inn og ut av behandling, det som skulle vært kom ikke 
til å bli, arbeid og skole og alt det. Ikke lett for dem heller. Men de hadde ei som 
var rolig, hun hadde brukt rus hun òg, men hadde ikke dratt av gårde, ikke bråk 
med politiet og alt det som vi har hatt. De visste hvor hun var. Hun ville ha hjelp 
og fikk bolig, de var trist, men kunne besøke henne og hun var med hjem. Så blir 
det likevel annerledes for oss, all uroen, han er ikke med på at det er han som … 
Uten bolig, ingen … tror ingen skjønner hvordan det er.  
 

Flere nevner eksempler på tiltak som har vært satt i gang, men som ikke i tilstrekkelig 
grad har tatt hensyn til det hjelpebehovet sønnen eller datteren har.  
 

R: Også skulle han lissom finansiere en leilighet og ikke greide det på grunn av 
han … han greide jo ikke å disponere de pengene sine til å betale husleia. Og 
han skjønte jo sjøl at det var såpass dårlig at han måtte ha hjelp.  

 
Rusmisbruksproblemer har lenge vært en særlig skyldbelagt og stigmatisert lidelse. De 
aller fleste av mødrene hadde følt skyld for den situasjonene barnet deres var havnet i, 
og nesten alle hadde tenkt mye på hva de kunne ha gjort for å hindre utviklingen av 
rusmisbruket. Det å ha et hjelpetrengende barn som i tillegg lever på gata, er ekstra 
uvanlig. En av mødrene i gir nettopp uttrykk for skyldfølelsen og for at hun opplever 
det som særlig vanskelig at sønnen er uten et sted å bo.  

 
R: Hvordan tror du det er å være mor å ha et barn på gata? Hvordan kan vi 
holde ut det? Først så vil du ikke innse hva det handler om. Det er det gjengse. 
Men så kommer det mot deg for fullt. Da vet du det. Alle skriver om skyldfølelsen 
og alt det. Det kjenner vi oss igjen i, men etter det, hvordan skal vi holde på å 
være foreldre på så veldig annerledes måter enn alle andre? … Det sier ingen så 
mye om … Ikke nok med at vi har kjempet oss til en måte å tenke på om dette 
som hjelper oss, vi møter alle andre som … vi må forsvare oss. Gi han opp … 
det ser jeg de tenker alle sammen.  

 
Som denne moren påpeker, er det flere som føler at de har hjulpet mer enn det andre 
mener er rimelig. Det å hjelpe har vært både krevende og vanskelig, og på toppen av 
det hele føler de at de må forsvare at de velger å gjøre det.  
 
Opplevelse av stigma og skyld hadde for noen ført til at det var ekstra vanskelig å 
være åpen overfor andre om sønnen eller datterens situasjon. Alle mødrene mente de 
var åpne om problemene, men ikke til alle, og at det ikke alltid var like lett å være 
åpen. De hadde tenkt over hvem de skulle åpne seg overfor, og hvor åpne de skulle 
være. Flere pekte på at det å ikke være åpen om en så sentral del av livet som den 
sosiale og helsemessige situasjonen til deres eget barn, virket inn på deres mulighet for 
å inngå i meningsfulle relasjoner med andre, og på den måten satte begrensinger for 
deres sosiale liv.4 
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En annen side ved det å være mor til et barn med en stigmatisert lidelse, var at de følte 
at de hele tiden måtte forsvare sønnen eller datteren overfor andre. De kunne føle seg 
alene om ikke å la bare det negative bildet og de negative handlingene dominere. Flere 
av mødrene forteller at de reagerer når andre i familien uttaler seg på en måte de 
oppfatter som entydig negativ om sønnen. Personer med rusmisbruksproblemer og 
bostedsløse blir gjerne framstilt endimensjonalt i enda større grad enn andre 
avviksgrupper, og da endimensjonalt negativt. De kan bli sett utelukkende i lys av sin 
rolle som bostedsløse rusmisbrukere. Også tilværelsen før rusmisbruket startet, kan 
komme til å bli fortolket i lys av rusmisbruket. Slike oppfatninger blir mødrene stadig 
møtt med. I intervjuene fortalte de at de holdt opp for seg selv en positiv beskrivelse 
av sønnen eller datteren, og de påpekte at han eller hun hadde mange sider. Særlig la 
de vekt på perioden før rusmisbruket. 
 

R: Og det at du, på en måte, har en sønn som har vært med på et væpna ran, og 
så er han i utgangspunktet så snill og god at det er sånn at, ja, det er bare en 
mor som klarer å se bak rusen, tenker jeg. Jeg vil ikke at alle skal vite det.  
 
R: Det er nok lettere for meg å se (navn på sønnen) bak alt sammen, -  enn for 
alle andre. Jeg har jo hatt mange konflikter med moren min, spesielt med mor 
min. Mor kan komme til å si at jeg får helt grøsninger av den ungen. Det er ikke 
noe allright for meg. Jeg er faktisk glad i han jeg, nå må du … Vi har stadig 
konflikter, jeg og mor på grunn av han, jeg og mannen min på grunn av han. 

 
Vi ser av sitatene at denne moren mener hun i større grad enn andre 
familiemedlemmer også ser de positive sidene til sønnen, og ikke bare ser ham som en 
rusmisbruker. Hun mener at hun i større grad enn andre skiller mellom rusmisbruket 
og følgene av dette og den personen som hun mener sønnen er. Å legge vekt på dette 
skillet kan være et viktig virkemiddel for mødrene for å kunne opprettholde positive 
følelser overfor sønnen eller datteren, og ikke la konsekvensene av rusmisbruket 
overskygge bildet av ham eller henne. Det kan også være andre grunner til at mødrene 
framhever de positive sidene. De kan ha et nærmere forhold til den bostedsløse enn 
andre, og dermed kan de faktisk ha erfart flere av de positive sidene. Et nærmere 
forhold kan også ha gitt dem bedre kunnskap om og forståelse for rusmisbruket og 
følgene av det. Disse faktorene henger gjerne sammen. Sterkere involvering vil 
medføre økt kunnskap om helseproblemet og livssituasjonen. Dette kan gi økt 
forståelse og innsikt og dermed større toleranse. Det blir dermed enklere å akseptere 
den som har rusproblemet. En større grad av nærhet kan også gjøre at negative 
beskrivelser i særlig grad oppleves som en devaluering. Negative beskrivelser vil 
derfor berøre mødrene sterkere enn andre familiemedlemmer, som ikke gir like mye 
hjelp.  
 

Sammenfatning	  
De bostedsløse fortalte om at det hadde vært vanskelig å greie seg som bostedsløs. I 
perioder hadde de vært uten kontakt med familien og hjelpeapparatet. Utkastelser, 
rømming fra institusjon eller fosterhjem samt det å stå uten bolig etter 
institusjonsopphold hadde alle vært umiddelbare årsaker til bostedsløsheten. Videre 
var uholdbare forhold i midlertidige boliger noe de fleste hadde opplevd. Alle fortalte 
om ulike strategier for å finne seg steder å sove som bostedsløse. Det var en stor 
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belastning stadig å være på jakt etter steder å sove. Noen fortalte om vanskelige 
oppvekstforhold. I enkelte tilfeller var det vanskelig å finne mening og sammenheng i 
bakgrunnshistoriene som de bostedsløse fortalte.  

Alle mødrene satte bostedsløsheten i sammenheng med rusproblemet. Ingen mente at 
oppvekstforholdene hadde vært spesielt vanskelige, noe som tyder på at vi i 
undersøkelsen ikke har representert mødre som selv har rusproblemer, eller som lever 
under svært vanskelige sosiale forhold.  

Alle mødrene fortalte om den tunge prosessen det var å ta inn over seg de alvorlige 
problemene til sønnen eller datteren, og erkjenne omfanget av problemene. I perioder 
har de ikke visst hvor sønnen eller datteren har vært. De har erfart at bostedsløsheten 
og rusmisbruket har skapt svært vanskelige og uforutsigbare livssituasjoner. 
Situasjonen deres preges også av at rusmisbruket er en stigmatisert lidelse. De har en 
oppfatning av at bostedsløshet er et problem som ikke rammer mange. Videre har de 
opplevd at få har støttet dem på at det har vært riktig å støtte sønnen eller datteren. De 
har hatt få å dele problemene sine med, og har heller ikke nødvendigvis fått støtte fra 
sitt nærmeste nettverk. 
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5. I boligen 
Det kan være mange grunner til at foreldre velger å hjelpe voksne barn ved å tilby seg 
å dele bolig med dem for kortere eller lengre perioder. Eksempelvis kan det ha 
økonomiske fordeler for begge parter. Dette kapittelet handler blant annet om hva som 
var motivasjonen for at mødrene i vår undersøkelse valgte å tilby å dele boligen sin 
med sin bostedsløse sønn eller datter. 
 
Både forskning om bostedsløshet og intervjuene i denne undersøkelsen gir grunnlag 
for å trekke et skille mellom de umiddelbare foranledningene til bostedsløses 
innflytting i foreldrehjemmet og bakenforliggende årsaksforhold. Alle de bostedsløse i 
undersøkelsen vår har hatt et omfattende hjelpebehov over lang tid. Til tross for dette 
har de ikke fått hjelp som har kunnet bidra til å forebygge en negativ utvikling med 
bostedsløshet som resultat. Dårlig eller manglende offentlig hjelp tross et langvarig 
rusmisbruk og en langvarig psykisk lidelse var derfor en bakenforliggende årsak til 
innflyttingen i foreldrehjemmet for alle ni. I det siste kapittelet går vi nærmere inn på 
de bostedsløses og mødrenes erfaring med den offentlige hjelpen. Her i dette kapittelet 
skal vi se nærmere på de umiddelbare foranledningene for innflyttingene, slik mødrene 
og de bostedsløse fortalte om dette i ettertid, og hvordan de opplever situasjonen i 
boligen. 
 

Inn	  i	  boligen	  –	  mødrenes	  perspektiv	  
Intervjuene viste at det varierte hva som var de umiddelbare årsakene til 
innflyttingene. Få av innflyttingene som ble beskrevet i intervjuene, hadde vært et 
resultat av at foreldrene og den tidligere bostedsløse sammen hadde kommet fram til at 
samboerskap var en god løsning. De fleste innflyttingene bar heller preg av å være ad 
hoc-artet, en absolutt siste utvei og noe som skjedde uten plan, avtaler eller en 
spesifikk hensikt. Imidlertid viste intervjuene med mødrene at de i noen tilfeller selv 
hadde tatt initiativ til innflyttingen, og at de hadde en hensikt med det og en 
begrunnelse for det. Mødrene hadde sett at sønnen eller datterens problem hadde vart 
lenge, og ga uttrykk for et sterkt ønske og håp om å hjelpe. Rusmisbruk skiller seg fra 
mange andre helseproblemer ved at situasjonen i en lang periode kan oppfattes som 
uavklart både av rusmisbrukeren og av omgivelsene. Både den som har problemet, og 
omgivelsene vil gjerne ha forhåpninger om at problemet skal løse seg. Foreldre kan ha 
et håp om at deres hjelp skal bidra positivt. Intervjuene våre viste at for noen var 
denne forhåpningen en motivasjonsfaktor for at mødrene involverte seg og tilbød den 
bostedsløse et sted å bo. 
 
Mødrene hadde sett at ingenting av det som var gjort tidligere, hadde ført til bedring. 
Det sto svært dårlig til med sønnen eller datteren. Han eller hun hadde gjerne vært 
gjennom gjentatte behandlingsopplegg som ikke hadde fungert. Det var også tilfeller 
der den bostedsløse ifølge moren hadde fått liten eller ingen hjelp fra 
behandlingsapparatet og mer eller mindre hadde stått på utsiden av dette, til tross for 
svært store problemer og hjelpebehov gjennom mange år. På denne bakgrunnen hadde 
mødrene valgt å ta initiativ til innflyttingen, med et ønske om at dette skulle føre til at 
det voksne barnet fikk det bedre og forhåpentligvis ble rusfri.  

R: Jeg ville så gjerne at det skulle være vanlig. At det ikke skulle være så 
vanskelig for han for alltid. Det er ikke det – det er så vanskelig for meg også. 
Det var så tungt for oss, at han ikke skulle få det som andre.  
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Noen av mødrene ga uttrykk for at på tidspunktet for innflyttingen hadde følt at 
bostedsløseheten dels var deres ansvar og problem. Selv om sønnen eller datteren var 
voksen og ikke hadde bodd i foreldrehjemmet på mange år, hadde de ikke spurt om 
hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet eller krevd at det offentlige skulle hjelpe til. 
Bostedsløsheten og rusproblemet ble sett som et familieanliggende. I ettertid ser de at 
de heller burde ha bedt om hjelp.  

I: Hvordan var det, prøvde du å få hjelp da du så hvor vanskelig det var?  
R: Jeg syns vi skulle ordne opp selv. Jeg tok tak i han og sa at det kunne han og 
jeg greie nå. Jeg ønsket å hjelpe, for familien må ordne opp selv, tenkte jeg.  
I: Tok du da kontakt med hjelpeapparatet?  
R: Nei, det var ikke noe jeg tenkte på da. Det var jo jeg som er moren.-- Det var 
slik at jeg synes vi måtte greie ting selv. Det var ikke i tankene at det var noen 
andre enn vi foreldre som skulle hjelpe. Nå ser jeg at det var ikke mulig. Jeg 
burde spurt om hjelp fra noen.  

 
Dette gjaldt imidlertid ikke alle som selv hadde tatt initiativet til å hjelpe. Flere hadde 
rettet kritikk mot hjelpeapparatet. De mente at det offentlige hadde sviktet, og at den 
eneste muligheten for at den bostedsløse skulle få hjelp, var at de bidro. 

Å leve uten et fast hjem innebærer en svært omskiftende og ustrukturert tilværelse og 
kan medføre stor helsefare. Tidligere overgrep, rusavhengighet, negative 
overlevelsesstrategier og utrygge steder å oppholde seg og sove på er alle faktorer som 
ytterligere kan øke sjansen for helseskade (Kushel, Evans, Perry, Robertson og Moss 
2003). Mødrene til de bostedsløse var som nevnt høyst oppmerksomme på disse 
problemene.  
 
Den struktur og regularitet med vaner og rutiner og sosiale ordenen og kontrollen som 
et hushold har, er nettopp en del av det som kjennetegner et hjem. Mange lidelser kan 
medføre problemer med å opprettholde vaner og rutiner som er nødvendige for å skape 
et hjem. I særlig grad kan dette gjelde rusmisbruk og psykiske lidelser. Den som er 
rammet, kan mangle overskudd til å opprettholde de faste rutinene, og i tillegg kan 
lidelsen medføre uforutsigbar atferd. Mødrene vi snakket med, hadde sett at sønnen 
eller datteren hadde en kaotisk tilværelse, og flere av dem hadde håpet at de skulle 
kunne hjelpe dem med å strukturere tilværelsen ved å tilby dem å flytte inn til seg. En 
av mødrene sa det slik: ”Jeg tenkte at han skulle få orden på tilværelsen sin.” En annen 
sa at hun hadde hatt håp om at alt det en fast bolig medfører, skulle føre til at 
rusmisbruket opphørte.  
 
For noen var skyldfølelse en faktor som hadde hatt betydning for at de hadde valgt å 
tilby boligen. De sa at de hadde ønsket å rette opp der de følte de før hadde sviktet: 
”Du vet hvordan det er, vi følte jo da at vi hadde sviktet. Du vil jo gjerne gjøre det du 
kan.” 
 
Et annen viktig motivasjonsfaktor, som kom fram i flere intervjuer, var ønsket om å 
gjenopprette kontakten med sønnen eller datteren. Noen hadde ikke hatt kontakt eller 
bare svært liten kontakt med sønnen eller datteren over mange år.  

Vi har sett at flere av mødrene har vært opptatt av å formidle et mer nyansert bilde av 
den bostedsløse enn den stereotype oppfatningen de mener omgivelsene har. Noen av 
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dem viser også til den bostedsløses positive sider som et argument og en begrunnelse – 
ja, nærmest som et forsvar – for at de valgte å dele boligen sin med ham eller henne. 
Intervjuene kan gi inntrykk av at noen har holdt opp for seg det positive bildet av 
sønnen eller datteren som noe som kunne skape et håp for hva de kunne få tilbake 
dersom de hjalp til. 
 
Noe som ser ut til å ha vært en tilleggsmotivasjon for enkelte av mødrene, var et håp 
om at delt bolig kunne føre til at de selv fikk hjelp med praktiske gjøremål og noen å 
dele på utgiftene med. De mødrene som ga uttrykk for denne typen motivasjonen, var 
eldre og enslige, enten skilt eller enker. Hagearbeid, maling og reparasjoner var særlig 
oppgaver de hadde håpet at den som flyttet inn, skulle hjelpe til med. En av mødrene 
hadde blitt enke for kort tid siden. Sønnen var i førtiårene og hadde hatt et rusproblem 
siden ungdomsskolen. Han hadde hatt noen behandlingsopphold og mange 
fengselsopphold. I perioder på opptil flere år hadde foreldrene ikke hatt kontakt med 
sønnen. Dette hadde også vært tilfellet de siste årene før faren døde. Sønnen hadde 
spurt moren om han kunne få bo i boligen. Det skulle bare være for en kort periode. 
Moren hadde svart ja til dette. I intervjuene la hun vekt på å få fram at sønnen alltid 
hadde vært praktisk anlagt, og at hun hadde tenkt hun kunne trenge litt hjelp med huset 
og hagen når hun nå var blitt boende alene. 
 
Flere av mødrene fortalte også om mange innflyttinger som de selv ikke hadde tatt 
initiativ til. Situasjonene rundt disse innflyttingene ble beskrevet som kaotiske og 
svært uavklarte. Den voksne sønnen eller datteren flyttet ut og inn gjentatte ganger og 
hadde et delvis tilholdssted i mødrenes eller foreldrenes bolig. Mødrenes beskrivelser 
kan gi inntrykk av at de bostedsløse fortsatt så på foreldrehjemmet som sitt primære 
hjem, og at de følte de kunne bruke det på en uforpliktende måte. De tilbrakte gjerne 
noen perioder i foreldrehjemmet og andre perioder hos bekjente. Mødrene visste ikke 
hvor de bostedsløse var når de ikke var i foreldrehjemmet.  
 
Flere av mødrene hadde erfaring med at det offentlige hjelpeapparatet tok initiativet til 
innflyttingen. Den konkrete bakgrunnen for dette var da at den bostedsløse hadde vært 
gjennom et behandlingsopplegg og etterpå manglet bolig. Disse mødrene opplevde å 
bli møtt med et press fra de offentlig ansatte om å tilby den bostedsløse å flytte inn. 
Både ansatte i institusjoner og kommunalt ansatte har forventet av foreldrene at de 
skal la den bostedsløse bo hos seg etter institusjonsopphold. En av mødrene forteller 
om denne situasjonen:  
 

R: Og så var det jo … så fikk vi da … så blei det vel at han ble skrevet ut fra 
(navn på institusjon) og plassert på hotell i noen uker. Tror det var to par, seks–
syv uker, på hotell. I påvente at de kunne skaffe han en bolig. Og da var det da 
at NAV da mente at kan ikke han bo hjemme i påvente av at de prøvde å finne 
leilighet. Men det var jo vanskelig. Hvis vi hadde gjort det så hadde de kanskje 
brukt enda lengre tid med å skaffe leilighet.  

 
En annen mor var blitt møtt med negative reaksjoner da hun i første omgang hadde 
svart nei på forespørselen om å ta imot den bostedsløse etter et institusjonsopphold. 
Hun refererte til ansatte som ga uttrykk for at hun ”burde gi han en sjans, ikke være så 
avvisende”. 
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Hjelpeapparatet viste ifølge mødrene ingen forståelse for hvordan det kan være å dele 
bolig med en hjelpetrengende, og hvor sårbare tidligere bostedsløse kan være etter et 
institusjonsopphold. Mødrene hadde selv erfart at det er stor fare for å falle tilbake til 
rusmisbruket i perioden etter et institusjonsopphold. De visste at sønnen eller datteren 
ville ha spesielt behov for hjelp og tett oppfølging i denne perioden. Likevel valgte 
flere å ta imot den bostedsløse. Hovedforklaringen synes da å ligge i det sosiale 
presset. Kanskje er dette et press som i særlig grad er virksomt overfor mødre? Selv 
om kjønnsrollene er i endring, er det fortsatt mødre som tar på seg det største ansvaret 
og de største forpliktelsene for andre familiemedlemmer. De er vanligvis sterkere 
involvert i omsorgen for barn enn det fedrene er. Kjønnsdimensjonen er derfor fortsatt 
en sentral faktor. Det kan være vanskelig å avise et barn med store hjelpebehov uansett 
barnets alder. I tillegg kan det følge et ekstra sosialt press når forespørselen kommer 
fra en offentlig ansatt.  
 
Det kan være flere grunner til at hjelpeapparatet spør foreldrene om å tilby 
rusmisbrukere bolig etter institusjonsopphold. Manglende kunnskap både om hvordan 
rusmisbruket kan påvirke dagliglivet for de andre husholdsmedlemmene, om 
sårbarheten etter et institusjonsopphold og om betydningen av en stabil bosituasjon 
kan spille en rolle.  
 

Sammen	  i	  boligen	  –	  mødrenes	  perspektiv	   
Et rusmisbruk kan medføre atferdsmessige negative konsekvenser. Disse 
konsekvensene kan være omfattende både for den bostedsløse og for det sosiale 
nettverket og de nære omgivelsene. Atferden kan avvike fra sosialt aksepterte normer 
og være svært utfordrende for de som er rundt. Når personen med et rusproblem flytter 
inn i foreldrehjemmet, blir den fysiske avstanden til foreldrene borte. Foreldrene 
kommer tett innpå den rusavhengige og vil følge med på og observere på nært hold 
hva som skjer.  
 
Alle mødrene vi snakket med, trakk fram vanskelige og til dels også dramatiske 
situasjoner og episoder i hjemmet. Å ha en rusavhengig boende hos seg påvirket 
dagliglivet til foreldrene og familien i stor grad. Å dele bolig skapte nærhet til 
problemet, og mødrene og familien måtte kontinuerlig forholde seg til den svært 
vanskelige situasjonen det voksne barnet befant seg i. Rusmisbruket dominerte 
hjemmesituasjonen, som mødrene beskrev som preget av konflikter og kaos. Den 
negative innvirkningen på øvrige familiemedlemmer, den store belastningen og det 
omfattende omsorgsansvaret var temaer som gikk igjen i beskrivelsene av 
bosituasjonen. 
 

R: Han syns det er … selvfølgelig er det problematisk når du ikke kan legge fra 
deg lommeboka di. Du er nødt til å ta med deg, rett og slett, lommeboka under 
hodet for det, du kan jo aldri stole på en … en som har rusen som førsteprioritet. 
Det er jo klart, det har jo blitt borte mye penger i huset her, i hjemmet vårt på 
grunn av han. Det er jo mange ting som har skjedd i forhold til at han ruser seg. 
Det at han har gjort to innbrudd og stjålet penger og … 
 
R: Det at han har bodd her, har jo vært skrekkelig slitsomt på mange måter, 
fordi nå – vi har hatt en del konflikter på grunn av … på grunn av dette her.  
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Vaner og rutiner for alt fra måltider, hvile og avslapping via sosial kontakt og 
underholdning til husarbeid regulerer og organiserer et hjemmeliv. Når husholdet 
består av flere medlemmer, kreves samhandling for å få rutinene til å fungere. Som 
nevnt hadde noen av mødrene håpet at innflyttingen skulle bidra til at den bostedsløse 
skulle få et mer ordnet og strukturert hverdagsliv, og at dette i sin tur skulle bidra til at 
rusproblemet ble borte. Dette skjedde ikke, slik mødrene i ettertid så det. 
Hjemmesituasjon var preget av uro, utrygghet og kaos. Bare unntaksvis ble det laget 
avtaler som regulerte samboerskapet, og inntrykket vi satt igjen med etter intervjuene, 
var at mødrene heller ikke hadde stilt betingelser til den tidligere bostedsløse som 
skulle regulere boforholdet. I noen tilfeller hadde mødrene gjort visse tilpasninger og 
inngått enkelte kompromisser da den bostedsløse flyttet inn i boligen, men dette var 
noe som sjeldent ble nevnt. Mødrene følte at de i liten grad klarte å bidra til å 
strukturere dagen for sønnen eller datteren. De greide ikke å få sønnen eller datteren til 
å tilpasse seg sin egen eller den øvrige familiens døgnrytme.  
 
Ved å dele bolig kommer man nært inn på hverandre og blir involvert i hverandres liv, 
både praktisk og følelsesmessig. Man får vite mer om hverandre enn man gjør ved å 
bo hver for seg, selv om det å bo sammen ikke nødvendigvis fører til et nærmere 
følelsesmessig forhold. Mødrene opplevde situasjonen som en betydelig invadering av 
eget privatlivet. Flere følte at de ikke lenger hadde noe privatliv. Dette gjaldt i særlig 
grad de mødrene som i utgangspunktet hadde bodd alene.  
 
Mødrene i undersøkelsen hadde forskjellige typer bolig. Noen bodde i enebolig, noen i 
rekkehus og andre i leilighet. En mor med en sønn i midten av tjueårene bor i en 
toroms leilighet. Sønnen sover i stua når han bor hos henne. Det at han sover der, gjør 
at alle hennes daglige gjøremål påvirkes. Men også de som har større boliger, opplever 
at hele hjemmesituasjonen blir berørt. En av de gifte mødrene, med to yngre 
hjemmeboende barn, opplever at rusmisbruket dominerer hjemmet fullstendig:  
 

R: Det dominerer totalt hjemmesituasjonen vår, slik er det med en slik sykdom. 
Det tar over. De andre skygger unna, du får et tomrom hjemme, når han er der. 
Helt tomt rundt han, vi kan ikke ha et hjem uten andre.  

 
En annen mor peker på all uroen og bråket som følger med det å ha et rusmisbruk så 
tett innpå seg:  
 

R: Geit nok, de har sykdommen hans. Nå har de gitt han en diagnose. 
Rusmisbruket skaper svært mange vanskelige situasjoner. Selve misbruket og 
sykdommen gjør utrolig mye bråk her. Rusmisbruket … å ha det tett innpå deg.  

 
En av mødrene hadde en bolig der det var mulig å skille ut en egen boenhet som 
sønnen bodde i. Situasjonen var noe bedre for henne, men også hennes dagligliv ble 
sterkt påvirket.  
 
Konflikten mellom det å gi hjelp og støtte til familiemedlemmer på den ene siden og 
det å kunne ta hensyn til eget liv på den andre siden er velkjent (Leira 2004). Å gi 
hjelp og støtte innebærer en belastning, det kan gå på bekostning av andre livsområder 
og kan få negative følger og i ytterste konsekvens medføre helseproblemer for den 
som gir hjelp.  
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De mødrene som bodde sammen med en partner og andre barn, var opptatt av 
innvirkningen den tidligere bostedsløse hadde på familielivet. Flere mente at det å ha 
den bostedsløse boende hos dem innvirket på relasjonen deres til partneren og til andre 
familiemedlemmer og bidro til å skape uenighet og krangler dem imellom.  
 
Når den bostedsløse bor i eller oppholder seg i boligen, får alle familiemedlemmene 
nærhet til hans eller hennes situasjon og problemer. Familien blir direkte konfrontert 
med vanskene. Da blir det vanskeligere å glemme eller overse uenigheter i synet på 
sønnen eller datteren og i hvordan de skal forholde seg og involvere seg. Flere av 
mødrene fortalte om uenighet omkring slike forhold. Sitatet under er fra en av 
mødrene som ikke lenger lar sønnen bo i huset når han er ruspåvirket. Han bor likevel 
i foreldrehjemmet innimellom. Det at han kommer, skaper krangler mellom henne og 
mannen. 
 

I: Men når han har vært her i de siste årene, da har han vært rusfri da, eller har 
han bodd her også som rusmisbruker? 
R: Han … i utgangspunktet så skulle han jo være rusfri, ja. Og det tar jo ofte litt 
tid før man klarer å huke de. Siste gangen han kom på en måte var her og skulle 
sove og bo en periode, og skulle være rusfri, det var den jula, men så viste det 
seg at slik var det ikke. Hele jula ble ødelagt for vår del, mannen min gir tydelig 
utrykk for at han synes han er helt håpløs, at vi ikke kan stole på han, jeg ser det 
som er fint i han, han er ikke bare vanskelighetene, sykdommen og rusen. Vi har 
utrolig mange krangler på grunn av det, når han kommer hit, det er da det 
topper seg. Da ser vi han begge to. Vi krangler om han, hvordan han er, og hva 
vi sier om han. Jeg kan ikke gå med på at han bare er stygg og fæl.  

 
Mange som har familiemedlemmer med helseproblemer, vil i perioder ha behov for å 
distansere seg fra problemene for å ha mulighet til å gjøre egne ting og til nødvendig 
hvile. Dette kan særlig være tilfellet når de har vært igjennom en ekstra krevende 
periode. Slik distanse er ikke mulig å få til når den bostedsløse bor i boligen. Noen av 
mødrene fortalte om helseproblemer de selv fikk fordi de hadde sønnen eller datteren 
boende hos seg. Nesten alle fortalte om søvnproblemer. I tillegg til innvirkningen 
samboerskapet hadde på familielivet i boligen og på mødrenes helse, påvirket det også 
mødrenes mulighet til et eget liv utenfor boligen. Yrkeslivet ble påvirket for flere. 
Enkelte fortalte om vansker med å følge opp eget arbeid. To av mødrene var delvis 
sykemeldt. Selv om de ikke mente at relasjonen til sønnen eller datteren var eneste 
årsak til sykefraværet, mente begge at barnets situasjon og bosituasjonen hadde 
medvirket både til helseproblemet og sykefraværet. 
 
Ingen av mødrene som deltok i undersøkelsen, var under utdanning, men én mente hun 
hadde kommet til å ta videre utdanning hvis sønnens situasjon hadde vært mer avklart. 
Dette var noe hun nå så som helt utlukket.  
 

R: Vi vet aldri når det skjer en krise og vi må stille opp. Da må mine krefter gå 
dit. Å begynne på noen for meg blir ikke aktuelt.  

 
Det å ha den tidligere bostedsløse i eget hjem skapte utrygghet på ulike områder. 
Mødrene fortalte at de hele tiden var utrygge på hvordan statusen til det voksne barnet 
var. Flere sa at de konstant voktet på sønnen eller datteren for å se hvordan tilstanden 
hans eller hennes var. Selv i de periodene der den bostedsløse ikke framsto som ruset, 
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var mødrene på vakt, også disse periodene ble derfor svært slitsomme. De var stadig 
på utkikk etter tegn på rusmisbruk og følte at de fikk en vokterrolle som de ikke hadde 
mulighet til å legge bort. Flere beskrev dette som å ”bevege seg på tynn is”. De visste 
aldri når isen ville briste. 
 

R: Du kommer så nært inn på det. Det å la dem ordne selv, det er ikke mulig, du 
ser når det går galt. Du går på tå hev når det går bra, tenk nå sprekker det 
igjen. Du ser etter tegnene. Det er som en samtale på siden. Vi vet det begge to, 
at vi tenker på det. I samme hus må du hele tiden ha denne samtalen gående. Du 
får ikke mulighet til å glemme.  
I: Hvordan var det når han bodde her?  
R: Det kan jeg godt si veldig mye om, for jeg greide ikke å slappe av hjemme. 
Jeg fant jo ikke roen hjemme. Det var ikke noe som var mitt. Jeg gleda meg ikke 
til å komme hjem. Jeg levde i den angsten. Jeg levde i den bobla. Fordi at han 
var her, fordi at han … ja han tok så stor plass. 

 
Sønnen eller datterens situasjon ble også en økonomisk belastning for familien. Flere 
hjalp til økonomisk og hadde gjort det over flere år også når han eller hun ikke bodde 
sammen med dem. Det var også en betydelig økonomisk belastning å ha sønnen eller 
datteren boende i boligen.  
 

R: Utgifter på han det har jo vært at han ikke greide å disponere økonomien 
sjøl, så vi har jo kjøpt inn mat og eventuelt betalt noe av gjelda hans og 
regningene hans. Det har vi gjort for å hjelpe han. Så noe har det vel vært på 
oss også. Vi har gjort mer enn vi skulle på grunn av han.  
 
R: Så gikk han over på sosialstønad. Da fikk jeg innvilga tusen kroner i måneden 
i bostøtte for å ha han hjemme. Så gikk’n jo over på dagpenger igjen nå, og har 
begynt på kurs igjen. Og da mener sosialkontoret at han skal betale av sine egne 
penger, de dagpengene, for å bo hjemme. Det går ikke. For jeg får ingenting ut 
av han.  

 
Flere av mødrene var kommet opp i en alder der de forventet å ha litt bedre økonomi –
”litt til overs”, som flere sa. De ønsket å kunne bruke litt på seg selv og reise litt. 
Samboerskapet med sønnen eller datteren hindret dem i dette. Dette skyldtes både at 
det ble dyrt å ha den bostedsløse boende hjemme hos seg, og at de ikke turte å overlate 
boligen til ham eller henne alene. To av mødrene fortalte om dette: 
 

R: Nei, alt har jeg under kontroll. Men selvfølgelig gikk det jo mer penger 
som … og jeg er jo veldig glad i å reise, og sånne ting måtte jeg jo skjære ned på 
og sånn. Eller jeg kunne ikke reise bort, for jeg kunne ikke la han være alene 
hjemme. Det turte jeg ikke å reise fra. Nei. Det turte jeg ikke. Det er et stort 
inngripen. Ja, det er det.  
 
R: Jeg har jo ikke fått tatt ferie nå på dissa åra. Jeg har ikke vært på en ferietur 
på dissa åra på grunn av at det – på grunn av han. Jeg er redd hva som vil skje 
med gården [uklar tale, tid: 28:05]. Så jeg har i fakta blitt innesperra. Så – og 
den siste turen mannen og jeg var på, han satt jo i rullestol de siste sytten år, 
han fikk MS. Og siste ferieturen vi var på, det var på Tenerife. Og der skulle jeg 
gjerne sett og vært en gang til. Det var topp altså. 



46	  
	  

 
Flere framhever at de er klar over de negative reaksjonene som personer med 
rusmisbruksproblemer blir møtt med. Bare det å vite at andre vil reagere negativt, er 
en belastning. Særlig de som bor i blokkleilighet eller rekkehusområder, med naboer 
tett innpå seg, framhever dette. Samtidig stiller de krav til seg selv om at de skal ”heve 
seg over” denne typen reaksjoner fra naboer. Alle mener likevel at de blir berørt av 
andres negative reaksjoner, og forsøker å ta hensyn til naboene.  
 
Tre av mødrene har opplevd at politiet har kommet hjem til dem mens sønnen har 
bodd hos dem. Disse hendelsene synes de alle har vært svært vanskelige, og det er noe 
de har tenkt mye på i ettertid. Etter hendelsene var de stadig engstelige for at det 
samme skulle skje igjen.  
 

R: Nei, hvordan opplevde jeg det? For det første så ble jeg jo redd, og for det 
andre så blei jeg jo sinna. For jeg bor i en gammal bygård med seks leiligheter 
og felles inngang. Så jeg må jo ta hensyn til naboer. Det ikke noe hyggelig for 
meg. Jeg er redd for at det skal skje igjen, bør ikke bry meg, men slikt bryr man 
seg om. Det er ikke det verste som en mor kan oppleve, det er å miste dem, men 
vi vet at mange tenker sitt, at de synes det er det verste. 

 
Ekstra vanskelig har mødrene opplevd å bli oppsøkt av politiet når de ikke har fått vite 
noe om bakgrunnen for det.  
 

I: Men … og dere har ikke hatt politiet på døra? 
R: Jo.  
I: Har dere hatt det? 
R: Det har vi hatt.  
I: Hvordan opplevde du det? 
R: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har tenkt mye på det. Det er ikke noe 
dagligdags. Det var for han gikk på jakt og så oppbevarte han jaktvåpen.--. Så 
tok han jo med seg gevær. Og hvorfor politiet kom for å hente de våpnene, det 
vet jeg den dag i dag ikke.  
I: Så du fikk ikke informasjon om hva det handlet om? 
R: Nei. Det vet jeg ikke.  
I: Så det har du ikke greie på? 
R: Det er noe med taushetsplikt. Det vet jeg ikke. Det går utover alt. Det går 
utover all trivsel. Hver eneste dag. Døgnet rundt. For hvis han ikke kommer og 
du skal legge deg og du ikke vet hvor han er og han liksom bor der. Nei, det er 
en veldig påkjenning, det er det. Politiet og våpen og alt.  

 
Noen av mødrene har også vært engstelige for egen sikkerhet. Dette gjelder 
utelukkende de som har hatt sønner boende hos seg.  

R: Ja det – nei. Det var et par episoder. Og da tok det inn såpass her. Og da, må 
du passe deg, sa han, eller så skal jeg kvele deg.  
 
I: Har han – har det vært alvorlige episoder? 
R: Nei. Han prøvde – det var en, men det var lenge siden. Da rista han meg 
[uklar tale, tid: 26:18].  
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Det var imidlertid ikke alle som mente de var utrygge, eller at det kunne være 
forbundet med fare å ha sønnen boende. En av mødrene skilte mellom sin egen 
opplevelse av utrygghet og mannens. Hun selv opplevde ingen utrygghet overfor 
sønnen.  

 
R: Jeg føler meg trygg, men mannen min føler seg ikke trygg. Han sier veldig 
ofte, jeg føler meg utrygg i mitt eget hjem.  
I: Ja. Hva mener du om det? 
R: Det er jo reelt hvis man … men jeg tenker at, hva føler du deg utrygg på? Er 
du redd for at han skal komme og skyte deg og true deg eller ta deg på en måte? 
For det er ureelt. At han kan knuse et vindu og gå inn og rote gjennom tinga 
våre, det er reelt.  

 
Når ikke alle mødrene opplevde utrygghet eller ga uttrykk for engstelse for egen 
sikkerhet, må vi først og fremst regne med at det da var i tråd med realiteten. De 
vurderte at det å dele bolig med den bostedsløse ikke innebar noen risiko for dem selv. 
Men vi skal heller ikke se bort fra at foreldre ikke fullt ut vil ta innover seg muligheten 
for at deres egne barn kan komme til å skade dem. Enda en mulighet som vi må ha in 
mente, er at foreldre nødig vil fortelle andre om at dette er noe de engster seg for. Å 
være redd for at egne barn kan skade en, vil i stor grad være forbundet med skam. 
Dermed må vi ta høyde for at de kan ha underkommunisert sin egen redsel og 
usikkerhet i intervjuene.  
	  
Innflyttingen	  og	  oppholdet	  i	  foreldrehjemmet	  –	  de	  bostedsløses	  perspektiv	   
Intervjuene med de bostedsløse ga langt fra så utfyllende beskrivelser av bakgrunnen 
for innflyttingen og av bosituasjonen sammen med foreldrene som intervjuene med 
den eldste generasjonen ga. Men også deres beskrivelser indikerte at beslutningen om 
innflyttingen hadde vært en ad hoc-artet kriseløsning, og at de hadde hatt et 
omfattende hjelpebehov. Det var imidlertid andre sider ved bosituasjonen som ble 
framhevet av de bostedsløse, enn det som ble framhevet av mødrene.  
 
Alle de bostedsløse som deltok i studien, hadde flere opphold i foreldrehjemmet bak 
seg. Noen bodde i foreldrehjemmet på intervjutidspunktet. For andres del var det lenge 
siden de hadde bodd der, mens noen bodde tilfeldig hos venner og i midlertidige 
botilbud. For andre igjen ga intervjuene inntrykk av fortsatt stadige inn- og utflyttinger 
i og fra foreldrehjemmet. Mest detaljerte beskrivelser fikk vi av de som bodde i 
foreldrehjemmet på intervjutidspunktet, og av de som på intervjutidspunktet bodde 
stabilt i en annen bolig.  
 
Utgangspunktet for alle innflyttingene var at de bostedsløse ikke så andre 
boligmuligheter. I alle tilfellene hadde det vært en kriseløsning der foreldrehjemmet 
hadde vært eneste løsning og utvei. Når vi snakker om foreldrehjemmet i denne 
sammenhengen, mener vi den boligen som foreldrene disponerte og hadde råderett 
over, altså det hjemmet der foreldrene nå bodde. Det trengte ikke å være den boligen 
der den bostedsløse hadde vokst opp, så det var altså ikke alltid snakk om 
tilbakeflytting til barndomshjemmet. I flere tilfeller hadde foreldrene/moren flyttet 
både én og flere ganger, enten mens barna bodde hjemme, eller etter at de ble voksne. 
For noen var imidlertid foreldrehjemmet det samme som barndomshjemmet.  
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Hensikten med å flytte inn hos foreldrene hadde først og fremst vært å få et trygt sted å 
bo. De fleste hadde ikke hatt noe ønske om å få nærmere kontakt med foreldrene eller 
få annen hjelp fra dem enn et sted å bo. De mente selv at de ikke trengte noen hjelp fra 
foreldrene utover et sted å bo. Det var imidlertid to unntak fra denne situasjonen. Dette 
gjaldt for en av kvinnene og den eldste deltakeren. Ifølge kvinnen var årsaken til at 
hun hadde flyttet inn til moren og stefaren at hun hadde hatt en alvorlig somatisk 
lidelse og nettopp hadde vært gjennom et lengre sykehusopphold. Etter oppholdet 
hadde hun fortsatt vært svært svak og hadde ikke hatt andre steder å være enn hos 
moren og stefaren. Hun hadde trengt noen som kunne lage mat og ta seg av henne. 
Også for den eldste deltakeren var store helseproblemer bakgrunnen for innflyttingen 
til moren. Han var over femti år på intervjutidspunktet, hadde vært rusmisbruker i 
mange år og hadde hatt en ustabil bosituasjonen over flere tiår. I flere perioder der han 
hadde vært alvorlig syk, hadde han bodd hos moren. Begge disse informantene hadde 
dratt fra foreldreboligen da de var blitt bedre av de somatiske plagene sine.  
 
Alle fortalte om lange perioder der de hadde holdt seg helt bort fra foreldrene og ikke 
hadde hatt noen kontakt med dem. For enkelte gjaldt dette perioder da de hadde sittet i 
fengsel.  
 

R: Da var det veldig ustabilt. Og – da var det veldig vanskelig å – prøve å få til 
å leve – stabilt – eh – uten rusmidler også. Og – 
I: Det ble mere rusing? 
R: Ja. Det gjorde det.  
I: Kom du i fengsel etter hvert, eller? 
R: Ja. Det gjorde jeg. Og – det var faktisk – jeg kom i fengsel på – jeg satt på 
(navn på fengsel) fra toognitti til fjerde desember, bursdagen min, seksognitti. 
Da slapp jeg ut. Og – 
I: Da var du ikke hjemme i det hele tatt de årene der, da? 
R: Nei. 

 
Flere av oppholdene i foreldrehjemmet hadde kommet rett etter institusjonsopphold. 
Intervjuene kan derfor tyde på gjentatt systemsvikt i forbindelse med utskriving fra 
institusjon. En av deltakerne forteller om innflytting i foreldrehjemmet etter et opphold 
på en psykiatrisk institusjon: ”Da var det heller ikke noe tilbud til meg når jeg kom ut. 
Da var det rett hjem.” En annen forteller om innflytting etter et fengselsopphold. Det å 
miste boligen eller å bli kastet ut var enda en direkte foranledning til innflytting i 
foreldrehjemmet: 
 

I: Hva skjedde da? Mistet du leiligheten din, da? 
R: Ja. Da mista jeg den. Og da var det, på en måte, å flytte tilbake – eh – til 
gutterommet.  

 
I ett tilfelle var også endringer i foreldrenes bosituasjon en medvirkende årsak. 
Foreldrene hadde en egen, atskilt leilighet i boligen som tidligere hadde vært brukt av 
en slektning. Da denne slektningen flyttet, hadde den bostedsløse henvendt seg til 
foreldrene og spurt om å få flytte inn i leiligheten. Denne informanten skilte seg ut ved 
at han i enda sterkere grad enn de andre ga uttrykk for at han oppfattet at 
foreldrehjemmet ikke bare var eneste, men absolutt siste mulighet. Han hadde bodd 
ustabilt i svært mange år og hadde lang erfaring som bostedsløs. Han mente han hadde 
”brent alle broer” når det gjaldt muligheten for å få et sted å bo. Han så det som 
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umulig for ham selv å skaffe seg en bolig på det private boligmarkedet. Tidligere 
hadde han også flere ganger fått hjelp til å få kommunal bolig, og han hadde gjeld til 
kommunen. Dermed mente han at han ikke kunne forvente hjelp herfra heller: ”Nei da. 
Jeg har hatt hjelp til å få i hvert fall to kommunale boliger.” Informanten hadde bodd 
ute og under svært dårlige boforhold over lengre perioder. Han kunne ikke se for seg 
at han ville greie å bo så ustabilt som han tidligere har gjort, eller i verste fall å måtte 
bo på gata.  
 

R: Jeg makter ikke å bo på gata mer.  
I: Nei, skjønner.  
R: Det – det er ikke noe som kommer på tale engang.  
I: Nei, nei. Mm. Hvor lenge var det du bodde på gaten? 
R: Jeg bodde cirka ett og et halvt år på gata.  
I: Her i (navn på by)? 
R: Ja. Det var beintøft. Jeg bodde i en verneverdig gård ned der.  
--- 
R: Men du kan jo si det sånn da – den meste ensomme følelsen jeg noen sinne 
har hatt – vet du hva det var? 
I: Nei.  
R: Det var å gå, julaften, forbi på (navn på vei der foreldrehjemmet ligger) og så 
det var lys i vinduene her og visste at hele familien var samla, her.  

 
Han hadde flere ganger ønsket å flytte til foreldrene og ga uttrykk for at han syntes de 
burde ha gitt ham hjelp tidligere. Om det at moren til slutt hadde latt ham flytte inn, sa 
han: ”Og så så dem meg – i nåde til meg, da.” På intervjutidspunktet hadde han bodd i 
foreldrehjemmet i fire år. Han ønsket ikke å flytte ut, men opplevde at moren nå 
ønsket det. 
 
Selv om det var felles og typisk for alle at innflyttingen ikke hadde vært planlagt, men 
en kriseløsning, var det likevel visse forskjeller i betydningen og bruken av 
foreldrehjemmet. En av de yngste informantene beskrev en svært omflakkende 
tilværelse. I hennes tilfelle fungerte foreldrehjemmet som et slags stoppested i en 
svært kaotisk tilværelse. Hun beskrev mange inn- og utflyttinger og svært korte 
opphold. Hun fortalte at hun allerede før hun var fylt 18 år, hadde flyttet ut fra 
foreldrehjemmet og til utlandet med en kjæreste. Der han hun etter hvert fått vansker 
på grunn av rusmisbruk og hadde flyttet tilbake til foreldrehjemmet. Hun hadde 
seinere bodd med foreldrene mellom ulike kjæresteforhold og institusjonsopphold.  
 
Hun beskrev også en sterkere grad av involvering og hjelp fra foreldrenes side enn det 
de eldre informantene gjorde. Eksempler på dette var at foreldrene fulgte henne til 
legebesøk, fulgte med på når hun kom og gikk, oppfordret henne til å spise måltidene 
sammen med dem og så til henne om natten. Hun beskrev oppfølgingen og hjelpen fra 
foreldrene i svært negative termer. Videre fortalte hun at hun hadde en diagnose som 
innebar en alvorlig psykisk lidelse, men la ikke selv stor vekt på dette helseproblemet 
og ga ikke uttrykk for at hun hadde fått noen forståelse for eller forklaring på hva 
diagnosen kunne innebære for henne. Hun satte ikke situasjonen sin med en 
omflakkende tilværelse i sammenheng med sykdom eller helseproblemer.  
 
Enkelte beskrev foreldrenes oppfølging av dem som intimitetstruende. De opplevde at 
foreldrene grep mer inn i tilværelsen deres enn de ønsket. De ønsket ikke foreldrenes 
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oppmerksomhet på livssituasjonen sin og hjelpebehovene sine, og ga alle uttrykk for at 
de hadde følt seg ufrie og overvåket i foreldrehjemmet. De skilte i liten grad mellom 
foreldrenes bekymring og behov for kontroll og overvåking knyttet til rusmisbruket, 
og den rollen foreldrene tidligere har hatt overfor dem som barn og unge. De følte at 
foreldrene plasserte dem i en barnerolle. De oppfattet at de hadde vært prisgitt og 
avhengig av foreldrene, samtidig som de ønsket selvstendighet. 
 
Alle informantene fortalte om en betydelig hjelp fra foreldrene, men uttalte seg 
samtidig negativt om denne hjelpen. De satte ikke foreldrenes hjelp i sammenheng 
med sine egne helseproblemer eller situasjonen som rusmisbruker. De var negative til 
det de oppfattet som å bli passet på, kontrollert og møtt med krav og forventninger til 
samvær. Alle hadde avvist initiativ foreldrene hadde tatt for å involvere dem i daglige 
gjøremål i boligen. Krav om å delta ved måltider og i ulike oppgaver så de som 
unødvendig oppfølging og urimelig inngripen. Tross omfattende rusmisbruk – og for 
noen også en psykisk lidelse – aksepterte de ikke at foreldrene interagerte. De fleste ga 
i liten grad uttrykk for at foreldrenes situasjon kunne være vanskelig og hadde blitt 
påvirket av deres helseproblem når de bodde hos dem.  
 

R: Det var liksom middag – og det var – sånn – skulle jeg ut med noen så var 
det, liksom, uff, nei skal du med den personen nå.– hun kjente jo – de fleste av de 
jeg omgikk med – og visste jo hvem som da – hadde et – – lite – rusproblem, i 
forhold til de som hadde et større et.  

 
Det å stadig måtte spørre om bidrag, enten de er små eller store, opplevdes også som 
negativt: 
 

R: Ja – [uklar tale, tid: 13:33] – Ja, hun kommer opp –. Og så fikser jeg TV-en.  
Og så kommer jeg ned og sier, kan jeg ta en dorull, mamma. Ja.  
Og så er det regle – at jeg ikke har råd til å kjøpe dorull selv –. 
 
R: Ja. Og – det kommer jo også fram. Å prøve å forklare en mor at – nå klarer 
jeg å passe på meg sjøl, til tross for at hun visste at jeg hadde – sleit med et 
rusproblem, så – gikk ikke det. Å få overbevist hun om det, det var umulig. 

 
Selv om hovedbildet intervjuene ga, var at de bostedsløse i liten grad hadde  forståelse 
for forelderens situasjon, var det likevel noen nyanser i dette. En av de yngste, som var 
svært negativ til foreldrenes oppfølging av henne, ga også uttrykk for en viss forståelse 
for forelderens handlinger.  
 

R: Men det kan jeg tåle. Men mamma og pappa har blitt så innmari redde for 
meg fordi jeg har hatt så veldig mange sånne detox og overdoser. Veldig mye av 
det. 
I: Så de er rett og slett redd for at du skal dø.  
R: Ja. Så mamma går jo ned til meg på natta.  
I: For å se om du er hjemme.  
R: For å se om jeg er i live.  

 
Dette var også tilfellet for en som på intervjutidspunktet hadde hatt en stabil 
bosituasjon over lengre tid. Han bodde da i en kommunal bolig og hadde fast hjelp fra 
kommunalt ansatte. Han tenkte tilbake på perioden som bostedsløs og de periodene 
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han hadde bodd hos moren. Han formidlet nå – i ettertid – i større grad enn de andre 
deltakerne forståelse for og innsikt i at også morens situasjon hadde vært vanskelig, og 
at bosituasjon hadde vært en belastning for henne.  
 

R: Ja. Nå går jeg jo, som jeg sa til deg, under LAR og har ambulerende boteam. 
Jeg blei midlertidig ufør for syv år siden, men – på de syv åra så har – sank 
livskvaliteten min faktisk, fordi jeg hadde en periode på nesten tre år hvor jeg 
ikke hadde egen bolig. Og da måtte ty til mor, men opplevde samtidig at jeg – 
nærmest var en belastning fordi hun da sleit sånn med hoftene og hadde mer enn 
nok å –. 

 
Denne deltakeren formidlet også på andre måter at han hadde forståelse for og 
forsøkte å ta hensyn til den belastningen det var for moren å forholde seg til 
rusmisbruket hans. Han hadde lagt vekt på å holde seg borte for å unngå at moren 
skulle bli konfrontert med rusmisbruket eller få spørsmål om dette fra andre. På 
spørsmål om han og moren gjorde ting sammen når han bodde hos henne, svarer han:  
 

R: Nei. Det var – nei. Jeg holdt meg unna. Jeg gjorde det nærmest med tanke 
på – at hun skulle slippe å få spørsmål – når det gjaldt meg.  

 
Tross disse nyansene ga intervjuene samlet sett inntrykk av en svært vanskelig 
bosituasjon i foreldreboligen. En følelse av avmakt kan være beskrivende for 
situasjonen. Makt kan defineres som evnen til å realisere interesser (Hernes 1976). Et 
individs makt og evnen til å realisere egne interesser er avhengig av om hun eller han 
kontrollerer mye eller lite som er av interesse for andre. Hernes (1976) skiller mellom 
begrepene lite makt og avmakt. Å ha lite makt vil si å ha knappe eller få ressurser til 
rådighet i den aktuelle situasjonen. Hvis andre kontrollerer mye som er av interesse for 
individet, reduseres makten. Den som har minst interesser i det som andre har å by på, 
har makten i forholdet. Avmakt, derimot, innebærer at ”betingelsene for virkningsfull 
målrettet handling ikke er til stede”. Avmakt betyr derfor ikke det samme som lite 
makt og omfatter også noe annet enn fravær av makt. Avmakt handler om manglende 
mulighet til å ivareta og realisere egne interesser og kan føre til handlingslammelse 
eller maktesløshet. 
 
Den daglige situasjonen i boligen med stadige påpekninger av problemer fra 
foreldrenes side og krav om og forventinger til samvær kan ha bidratt til å forsterke 
opplevelse av avmakt. Hjelpen fra foreldrene var en hjelp de var avhengige av, 
samtidig som flere ikke var enige i at de hadde et hjelpebehov utover boligbehovet. De 
hadde i utgangspunktet ikke ønsket mer kontakt med foreldrene.  
 
Flere forhold så ut til å forsterke den avmaktsskapende prosessen i foreldrehjemmet 
ytterligere. Tradisjonelt har det å være syk og ha helseproblemer blitt oppfattet som 
ensbetydende med en avmaktsrolle. Som syk og hjelpetrengende er man avhengig av 
og prisgitt hjelp fra omsorgsyteren. Ekstra vanskelig vil situasjonen være for de som 
ikke opplever å ha, eller som ikke kjenner til egne rettigheter de har som 
hjelpetrengende. Å mangle bolig bidrar til å skape en særlig skjevhet i 
ressurssituasjonen. Deltakerne i undersøkelsen vår er ikke bare avhengige av hjelp fra 
foreldrene, men også av de ressursene foreldrene disponerer, både boligen og 
økonomiske ressurser ellers. 
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Også andre faktorer så ut til å medvirke til opplevelsen av avmakt. Vi vet at 
situasjonen som bostedsløs kan være ensbetydende med en dramatisk livssituasjon. 
Psykiske lidelser, faren for overgrep, det å måtte ty til nedverdigende 
overlevelsesstrategier samt utrygge steder å oppholde seg og sove på er alle faktorer 
som kan øke sjansen for helseskade for bostedsløse (Kushel, Evans, Perry, Robertson, 
og Moss 2003). Som vi har sett, var dette også noe deltakerne i undersøkelsen vår 
hadde opplevd, og dette var erfaringer de bar med seg. De opplevde ikke å ha noen 
alternativer til foreldrehjemmet, og ønsket framfor alt å unngå å komme tilbake til en 
situasjon som bostedsløs. Dermed kan vi si at erfaringene deres som bostedsløse kan 
ha bidratt til opplevelsen av uønsket avhengighet og ha forsterket følelsen av avmakt.  
 
I tillegg vil situasjonen som rusavhengig innebære at egne handlinger og 
situasjonsoppfatninger går på tvers av egne interesser og medfører en negativ atferd 
som kan føre til helseskade. Manglende innsikt i eget helseproblem og hjelpebehov vil 
dermed være enda en faktor som kan forsterke avmaktsopplevelsen. Flere av 
intervjuene ga inntrykk av at den bostedsløse ikke hadde forståelse for sitt eget 
helseproblem, og kunne tyde på at den bostedsløse ikke hadde tatt inn over seg hvor 
alvorlig eget rusmisbruk syntes å være. Andre intervjuer indikerte at rusmisbruket 
hadde medført mentale skader. Slike forhold vil selvsagt gjøre det enda vanskeligere å 
få oversikt over egen situasjon og finne fram til mulige fornuftige løsninger, og vil 
kanskje dermed også ytterligere forsterke avmaktsposisjonen.  
 
De fleste fortalte om flere kraftige konfrontasjoner med foreldrene i den perioden de 
bodde sammen med dem, men ingen mente at foreldrene hadde grunn til å være redde. 
Én refererte til at foreldrene hadde gitt uttrykk for engstelse, men at dette var 
ubegrunnet. En annen fortalte at han hadde trukket fram kniv ved en anledning, men at 
dette ikke var ”alvorlig ment”.  
 

I: Tror du hun er redd for deg? 
R: Asså, ja, jeg har gjort mye galt, jeg har det. Og jeg har truet og sånn. Men 
det er alltid bare vært en – det er langt fra trussel til virkelighet.  
I: Ja, mm.  
R: Så, så – det har jeg sagt unnskyld for, og sånn. Det må du aldri være redd 
for – det kommer aldri til å skje. Men – men – hun er ikke redd meg, hun. – 

 
En annen informant fortalte også at det hadde kommet politi med våpen til huset i 
forbindelse med en mistanke de hadde om et kriminelt forhold. 
 

Sammenfatning  
Det var flere grunner til at de bostedsløse flyttet inn i mødrenes bolig. Flere av 
mødrene hadde hatt et ønske om at hjelpen deres skulle bidra til bedring i sønnen eller 
datterens situasjon. Enkelte hadde da ment at problemet først og fremst var et 
familieanliggende og hadde følt det som sitt ansvar å hjelpe. De hadde fulgt med på 
rusmisbruket og sett hvor vanskelig og kaotisk situasjon sønnen eller datteren hadde 
hatt. For enkelte hadde det også vært en motivasjon å gjenopprette kontakten med den 
bostedsløse. Og for noen hadde muligheten til å få litt økonomisk og praktisk hjelp 
også vært en medvirkende faktor. Dette gjaldt først og fremst de eldste. 
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I flere tilfeller hadde imidlertid den bostedsløse flyttet inn uten at mødrene hadde tatt 
noe initiativ eller opplevde at de hadde gitt tillatelse til det. Mødrene hadde følt seg 
presset til å ta imot sønnen eller datteren. Flere mødre beskrev også tilfeldig og 
uforpliktende bruk av foreldrehjemmet. Den bostedsløse hadde aldri flyttet ordentlig 
ut og fortsatte å bruke boligen som sitt hjem i perioder.  

Ved å ha den bostedsløse i boligen fikk mødrene rusmisbruket nært innpå seg. De følte 
seg invadert og opplevde at de ikke lenger hadde noe privatliv. Det var ikke mulig å få 
til samhandling om gjøremål og oppgaver. Flere beskrev sin egen rolle som en 
vokterrolle. De voktet konstant på sønnen eller datteren for å se hva som var statusen 
for rusmisbruket. Den fysiske nærheten førte til at mødrene ikke fikk nødvendige 
pauser og nødvendig distanse til problemene. De hadde heller ikke mulighet til å reise 
bort fordi de ikke turte å overlate boligen til sønnen eller datteren. Flere fortalte videre 
om økonomiske belastninger. Boforholdet kunne også gå utover relasjonen til naboer. 
Rusmisbruket medførte mange alvorlige og skremmende episoder. Noen hadde 
opplevd å bli truet og angrepet fysisk. 

De bostedsløse fortalte om innflyttingen som en kriseløsning. De opplevde ikke å ha 
noen andre alternativer. Å være bostedsløs på gata var en skremmende erfaring som de 
ikke ønsket å oppleve igjen. Foreldreboligen var et trygt sted å bo. For et par stykker 
hadde svært dårlig fysisk helse vært den umiddelbare foranledningen til at de flyttet 
inn i foreldrehjemmet. Der hadde de fått pleie og omsorg og etter hvert også bedre 
helse. Noen hadde flyttet direkte fra et behandlingsopphold på institusjon til 
foreldrehjemmet.  

Avmakt var beskrivende for deres opplevelse av situasjonen i foreldrehjemmet. De 
ønsket selvstendighet, men opplevde seg totalt avhengige av foreldrene. Faktorer som 
bidro til avmaktsopplevelsen, var ubalansen i ressurssituasjonen og det stadig å bli 
oppfordret til å delt i daglige rutiner og gjøremål. Det at de følte seg ufri og var prisgitt 
foreldrene siden de så foreldreboligen som eneste alternativ til et liv som bostedsløs 
med bare tilfeldige oppholdssteder, var en annen medvirkende faktor. Manglende 
innsikt i eget helseproblem og en atferd på tvers av egne interesser grunnet rusmisbruk 
kunne også bidra til opplevelsen av avmakt. 
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6. Sette grenser for eget bidrag – ut av boligen  
Alle mødrene kom etter hvert fram til at det ble for vanskelig å ha den tidligere 
bostedsløse boende hos seg. De innså også at det å dele bolig ikke bidro til noen 
bedring. I dette kapittelet ser vi nærmere på hva mødrene sier om hvorfor de har 
kommet fram til dette, hvor de har hentet støtte til denne beslutningen, og hvilke 
vansker de har hatt med å få sønnen eller datteren til å flytte ut.  
 
Det at pårørende opplever det som vanskelig å sette grenser for å gi hjelp til sine 
nærmeste, er et tema som er mye omtalt i forskning om pårørendeomsorg. Selv om 
omsorgsytere har kommet til at de må redusere bidraget sitt eller trekke seg fra 
ansvaret og forpliktelsene, vil de stadig komme tilbake til om dette var et riktig valg, 
eller om de skal ta opp igjen forpliktelsen og relasjonen. Mødrene i vår undersøkelse 
opplevde at konsekvensene av å nekte å hjelpe var svært store. Sønnen eller datteren 
ville da bli uten tak over hodet. Flere av mødrene refererte til andre ungdommer som 
hadde vært i samme situasjon som barnet deres, og som hadde mistet livet.  
 
Til tross for dette hadde de altså bestemt seg for at de ikke lenger kunne ha den 
bostedsløse boende hos seg. Beslutningen innbar at de måtte sette klare grenser for den 
bostedsløse og ikke slippe ham eller henne inn i boligen. Men slik måtte det bli, for 
forsøket deres på å hjelpe hadde ikke gitt resultater.  
 
De hadde måttet håndtere et stort spekter av følelser mens de hadde sønnen eller 
datteren boende. De følte en forpliktelse og omsorg for det voksne barnet, men erfarte 
at de ikke hadde mulighet til å hjelpe. Flere ga uttrykk for at de i ettertid hadde sett at 
de hadde hatt urealistiske forventninger til hvordan boforholdet kunne bli, og hvilken 
rolle de kunne spille. De opplevde at rusmisbruket skapte situasjoner som det ikke var 
mulig å møte med kjente eller meningsfulle tilnærminger.  
 
Likevel var det ikke det at hjelpen deres ikke så ut til å gi resultater som var 
avgjørende for beslutningen om at den bostedsløse måtte ut av boligen, men først og 
fremst den store belastningen det var å ha ham eller henne boende i boligen. 
Hjemmesituasjonen ble kaotisk og fikk store negative konsekvenser både for mødrene 
og for andre familiemedlemmer. Omsorgen for den rusavhengige ble så altomfattende 
at det ikke var mulig å ha det mødrene oppfattet som et normalt familieliv og privatliv. 
Dermed så de til slutt ingen annen utvei enn at sønnen eller datteren flyttet ut. Ekstra 
vanskelig var det for de mødrene som også hadde yngre hjemmeboende barn. De så at 
situasjonen med en rusavhengig i boligen gikk ut over de minste barna.  
 
Inntrykket intervjuene ga, var at de fleste mødrene mente at beslutningen om at den 
bostedsløse måtte flytte ut, var endelig. De så ingen mulighet til å kunne fortsette 
boforholdet, heller ikke i framtiden. De beskrev et skifte i tenkningen sin om hvilken 
rolle deres hjelp kunne spille overfor sønnen eller datteren. Tanken om at de skulle 
kunne hjelpe barnet i egen bolig, hadde de lagt bort. Noen nyanser i dette bildet kom 
imidlertid fram. En del av de yngste mødrene uttrykte seg ikke fullt så bastant og 
absolutt som de eldste. Riktignok mente også de at situasjonen i boligen var uholdbar, 
og at det var umulig for dem å ha den bostedsløse boende hos seg lenger. De mente at 
det offentlige måtte gi hjelp nå, men ga samtidig utrykk for at de ikke hadde tenkt på 
hvordan situasjonen skulle bli videre. Dette kan forstås på bakgrunn av at de i større 
grad enn de andre mødrene hadde et håp om at rusmisbruket kunne ta slutt. Det er som 
nevnt ikke uvanlig å ha håp om bedring når det gjelder rusproblemer, og mange som 
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har et rusmisbruksproblem, blir også kvitt det. Konsekvensene av psykiske lidelser 
kan også reduseres, og mange kan lære seg å leve med en psykisk lidelse på en måte 
som ikke skaper så store og alvorlige konsekvenser. Dette var de yngste mødrene klar 
over.  
 
Hvor mye skal man involvere seg i andre familiemedlemmers sykdom og hjelpebehov, 
og hvordan skal man bidra? Flere av mødrene fortalte nettopp om hvor vanskelig det 
var å sette en grense og ikke lenger tilby boligen. Alle ønsket å hjelpe mer enn de fikk 
til. De var misfornøyde med egen innsats, men rusproblemet var altfor vanskelig å 
hjelpe til med. Selv om mødrenes beslutning om ikke å slippe sønnen eller datteren inn 
igjen i boligen var absolutt, ga de alle uttrykk for at det ikke hadde vært enkelt å 
komme fram til denne beslutningen og iverksette den. Flere følte det som en stor 
personlig tragedie at de ikke fikk til å hjelpe. Å leve med dette var vanskelig for de 
fleste. Når de vurderte hva de burde ha gjort, og hvordan de burde ha hjulpet til, brukte 
de argumenter som både handlet om hva som var praktisk mulig å få til, og hva de 
mente ville være prinsipielt riktig at de som foreldre bidro med. De som hadde følt et 
press fra hjelpeapparatet om å bidra med bolig i overgangsfaser, mente at de nå også 
måtte også sette grenser overfor helsevesenet.  
 

R: Ingen tenkte på boligen, verken vi eller dem, vi ville gjøre alt, vi skulle få 
orden på dette, få alt på plass. Jeg har en optimistisk natur, brette opp ermene 
og stå på og ikke gi seg, bare vi hjalp så mye vi kunne, så skulle det bli bra. Men 
det å bo sånn er ikke bra. En gang går i påvente av behandling, men ikke år 
etter år, vi kan ikke være mellomstasjonen hele tiden. Jeg ville ikke bli regnet 
med lengre som det.  

 
Alle sier at beslutningen om at det ikke lenger var mulig å ha sønnen eller datteren 
boende hos seg, var en beslutning de hadde tatt på bakgrunn av de negative 
erfaringene med boforholdet. Men det var ikke noe de kom fram til uten påvirkning. 
Personer som hadde spilt en rolle for beslutningen, var ansatte i frivillige 
organisasjoner, samboer/partner eller andre slektninger. Én mor fortalte om støtten hun 
hadde fått fra en ansatt i en frivillig organisasjon i kommunen hun bodde i. Han hadde 
argumentert for at hun ikke måtte tillate at sønnen fikk bo hos henne:  
 

R: – Jeg var kommet til en grense, for når han sklei ut ellers og, så åpnet jeg jo 
huset for’n gang på gang på gang. Men til slutt så … jeg kunne ikke mer. Og 
selv om det … jeg er veldig glad i han. Og de sa det jo både i (navn på forening) 
og (navn på ansatt i frivillig org.), at du må sette foten ned, du må ikke ha åpen 
dør for han mer. Det er ikke lett. Det er barnet ditt, og selv om det er femti år, så 
er det det. Det er ikke lett. Det er det ikke. Nei.  

 
Andre trakk fram støtte til beslutningen som de hadde fått fra andre 
familiemedlemmer: 
 

R: Ja, jeg har sagt det, og broren hans òg har sagt det: at, mamma, gutten er 
voksen. Du har din dør. Lås den. Han får klare seg. 

 
For noen hadde enkelthendelser blitt utslagsgivende for beslutningen. Disse 
hendelsene kan forstås som utløsende faktorer og vendepunktsituasjoner. I to tilfeller 
var det snakk om alvorlige hendelser i hjemmet, og i begge disse tilfellene var det 
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ifølge mødrene mannen som på bakgrunn av disse vendepunktsituasjonene hadde 
krevd at sønnen måtte flytte.  
 

R: Vi ga opp det å ta han inn her. Da satte mannen min foten ned. Det var 
stjeling og mye som ble ødelagt.  
 
R: Han har hele tiden støttet meg, mannen min, selv om han har sett ting 
forsvant og vinduer ble knust. Da ville han ikke ha det i hus lengre. Hva da sier 
jeg, hvis han ikke skal i vårt hus, hvor skal han da være. Det ble et slags 
vendepunkt for oss. Vi måtte sette en grense. Mannen min ga seg ikke. Hvis han 
er ruset, da kommer han ikke inn.  

 
Én mor fortalte om en alvorlig konfrontasjon som representerte en vendepunkt-
situasjon.  
 

R: Det var ikke mulig å nå fram til han. Han hadde en tanke om at det var noe 
gal, og at jeg hadde vært med på det. Han kom mot meg, først hadde han kastet 
alt som sto i hylla utover. Jeg var sikker på at han ikke ville gjøre noe galt med 
meg. Vi har alltid hatt en god tone. Han og jeg. Men jeg ble redd da. Jeg ringte 
mannen min. Han kom hjem og sa at nå var det nok, nå måtte han ut, vi kan ikke 
ha han i hus. 

 
De som bodde sammen med en partner, fikk lettere til å låse døren og stenge sønnen 
eller datteren ute. Det var imidlertid flere av intervjudeltakerne som ønsket å få den 
bostedsløse til å flytte ut, men som ikke greide det. Felles for disse var at de bodde 
alene. Intervjuene ga inntrykk at disse mødrene hadde få å henvende seg til og få støtte 
fra. En av mødrene hadde hatt sønnen boende hos seg i flere år. Hun hadde lenge 
ønsket at han skulle flytte, men han hadde motsatt seg dette. Til slutt hadde hun 
kommet fram til at eneste mulighet for å få dette til var at hun solgte huset og flyttet til 
en mindre leilighet lenger unna. Sønnen ønsket ikke dette.  
 

R: Ja ja. Jeg har aldri nektet han å komme hjem, og det er det han har sagt nå 
når jeg skal selge. Han er jo så mot dette, og da har jeg sagt det, jeg kommer 
aldri til å nekte deg besøksrett. – Det er ikke det. Men jeg takler ikke dette mer. 
Jeg må ha – nå må jeg ha ro. Jeg har kommet i en alder at nå … 

 
Et par av mødrene hadde henvendt seg til det offentlige uten å få hjelp derfra. 
Intervjuene kan derfor tyde på at det ikke finnes en etablert praksis blant i 
hjelpeapparatet for å yte hjelp i slike situasjoner. Flere hadde fått beskjed om at den 
bostedsløse selv måtte komme hvis de skulle hjelpe til. Andre var blitt møtt med 
argumenter om at hjelpeapparatet formelt sett ikke hadde myndighet til å hjelpe til i 
slike situasjoner. En av mødrene hadde fått beskjed om at hun måtte kontakte politiet. 
 

R: Og jeg har prøvd alt. Jeg kjenner jo disse i teamet hans. Og jeg ringer jo 
dem, og – eneste måten jeg kan få ut han på, er å henvende meg til politi. For de 
har ikke lov til å gjøre noe. 
 
R: Nei, jeg kjente ikke, men jeg hadde faktisk henvendt meg til så mange steder. 
Fra sosialminister og ned til laveste [uklar tale, tid: 10:10]. Jeg hadde faktisk 
gjort det, for jeg var nærmest desperat. Det var helt forferdelig. Du slites 
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fullstendig ut. Og det var ikke noe hjelp å få … han må komme selv, han må 
komme selv.  
 
R: Noen må ta ansvar. Det må være … altså så lenge det fins både rusteam og 
boteam og … asså … Jeg kan ikke trylle, og du får heller ikke ordentlig svar når 
du spør om hjelp. Jeg har til og med skrevet et brev som jeg har sendt ned på 
sosialkontoret som jeg har sendt ned til saksbehandleren til (navn på sønn), om 
at jeg orker ikke ha han hjemme, jeg kan ikke ha han hjemme, verken økonomisk 
eller … hvis ikke så flytter jeg. Hvis ikke jeg kan få hjelp til dette her.  
I: Og hva svarer de deg da? 
R: Nei, det eneste de sier som de kan hjelpe meg med … han må gå og lete etter 
en leilighet selv til den og den prisen.  

 
En av informantene hadde etter gjentatte henvendelser til ulike offentlige instanser tatt 
kontakt med en frivillig organisasjon i kommunen. Her opplevde hun at hun fikk 
støtte, ikke bare til at det var riktig å stenge døren for sønnen, men også i selve 
prosessen med å få dette til. Også hun hadde negative erfaringer med det offentlige 
hjelpeapparatet, der hun hadde fått beskjed om at sønnen måtte ta kontakt selv og selv 
komme til det offentlige kontoret. Den ansatte i den frivillige hjelpeorganisasjonen 
hadde vist forståelse for hennes situasjon og hadde selv tatt initiativ til en samtale både 
med moren og sønnen sammen og med sønnen alene. Moren oppfattet at det var hans 
bidrag som hadde ført til at sønnen hadde flyttet ut.  
 

R. Og han sa ikke … her ble jeg møtt på en annen måte enn på helsetjenesten. 
I: På hvilken måte da? 
R: Ja da var det bare det at han må komme selv … Men (navn på ansatt i 
frivillig org.), han snakket med meg, og han forsto dette. Og så spurte jeg han 
om det, hvis jeg får (navn på sønn) med hit, vil du … kan vi snakke sammen da? 
Om dere kan gjøre noen ting eller få i stand, ja, de skulle gjøre så godt de kan. 
Og de startet opp, og han … det ble vel ikke sånn som (navn på ansatt i frivillig 
org.) ville. Men i hvert fall så fikk han tydeligvis et lite puff der på et eller annet 
vis. Og han har ikke bodd hos meg siden heller. Det har han ikke gjort.  

 
De mødrene som hadde stengt døren for den bostedsløse, opplevde alle i ettertid at det 
hadde vært en riktig avgjørelse. Det at sønnen eller datteren hadde flyttet ut, gjorde at 
de ikke konstant måtte forholde seg til problemene. Nå fikk de en fysisk avstand til 
dem. Den fysiske avstanden ga dem mulighet til nødvendig hvile og til et privatliv i 
egen bolig. Men avgjørelsen var likevel vanskelig å leve med. De var fullt klar over at 
hjelpebehovene og problemene fortsatte, og at alvorlige hendelser kunne skje. En av 
mødrene fra en småby fortalte om usikkerheten hun følte når hun var i sentrum av 
byen. Hun kunne når som helst støte på sønnen uten å vite hvilken tilstand han var i. 
 

R: Ja. Det er klart at det, hver gang jeg kjørte gjennom byen, så er det lissom 
sånn, ligger han her eller der eller? Ser jeg han nå eller? Får jeg telefon? Det er 
sånn, hver gang telefonen ringer så, kjenner du suget i …  

 
Noen av de som bodde alene, hadde etablert fast kontakt med frivillige foreninger. Det 
å møte andre i pårørendeforeninger hadde redusert følelsen deres av usikkerhet og 
styrket oppfatningen deres om at de hadde tatt en riktig beslutning. 
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R: De som ledet kurset, sa vi må passe på oss selv. Jeg var så glad for å høre 
det. Det er ingen som har tenkt på meg, ja på de andre barna. Vi er redd de har 
sett for mye. Nå vil jeg ikke slippe han inn. Han vet det.  
 
R: Etter at jeg var i (forening) og fikk høre alle de tilsvarende historiene som de 
hadde gått igjennom, så hjalp det meg veldig med dette skyldfølelsen. Jeg 
begynte jo å forstå når (navn) sa det at så lenge du har en åpen dør, så blir det 
aldri noen bedring. Og jeg tenkte jo at jeg er jo gammel og sånn, hva når jeg er 
borte da … hvordan da? Det var også noe jeg tenkte på. Det har gått litt greiere 
enn jeg trodde faktisk. 

 
Samtidig var det også noen av mødrene som satte spørsmålstegn ved rådene de fikk 
om å sette grenser og ikke hjelpe, nettopp på bakgrunn av at det ikke fantes noen andre 
som hjalp. Å sette grenser for eget bidrag når det ikke fantes andre hjelpealternativer, 
var vanskelig.  
 

R: Jeg har gått der i seks–fem, fem, fem–seks tirsdager. Og det har vært til god 
hjelp for meg.  
I: På hvilken måte? 
R: Det og så lære å sette grenser. For seg selv og … 
I: Hvordan? 
R: Nei, det er veldig individuelt, på hva som … hva som er riktig for meg, det 
sier de der. Og det å så si til han at nå er det ditt ansvar, nå må du, vi kan ikke 
tilby bolig og stille opp på alt. Og så ikke alltid være tilgjengelig på mobilen.  
I: Og da … hvordan opplever du det?  
R: Nå så tror jeg ikke … Det er dette uvisse, for vi vet jo ikke noe. Jeg vet ikke 
hvordan det går. Han er jo veldig syk og har ikke noen andre. – Jeg setter 
grenser for meg, men hvem skal hjelpe han da? Det må kommunen gjøre, sier de 
på møtene. Men det skjer jo ikke. 
 

Det å stenge døren for sønnen eller datteren innebar at mødrene hadde revurdert sitt 
eget bidrag. Utflyttingen hadde gjort det mulig å holde avstand og ikke involvere seg. 
Noen ga uttrykk for at de ikke ønsket å involvere seg videre. Perioden sammen i 
boligen hadde vært så krevende at de ikke så for seg noen mulighet til fortsatte å gi 
hjelp og støtte. Noen hadde imidlertid funnet fram til nye roller de kunne innta som 
innebar fortsatt involvering. Et par av mødrene mente at deres støtte videre var helt 
nødvendig for at sønnen skulle overleve. De beskrev ulike typer hjelp og ulike roller 
de inntok etter utflyttingen. Hjelpen kunne innebære å gi mat og penger. Den ene 
moren hadde stengt døren for sønnen for forholdsvis lang tid siden, men fortalte om 
fortsatt omfattende kontakt og blant annet fortsatt økonomisk støtte.  
 

I: Når fant du ut at du måtte si det, at han ikke kunne komme hjem? Er det 
mange år siden? 
R: Ja, det er mange år siden. 
I: Hvordan kom du fram til den beslutningen? Var det noe du sjøl … 
R: Nei, vet du hva, den beslutningen kom faktisk med den døra der. Da den ble 
knust. Da var det nok.  
I: Ja.  
R: Og etter det, vi har hatt og har ekstremt god kontakt, men som jeg har sagt, 
så lenge du ruser deg, så får du ikke lov å komme hjem. Jeg kan møte deg i byen 
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og ta en kaffe, du får ikke penger … penger, selv om akkurat det er vanskelig å 
klare å gjennomføre.  
I: Ja. Gjennomfører du det eller er det … 
R: Nei. I forhold til mat for eksempel, Ja, det går jo ofte på at, jeg har ikke spist i 
dag.  
I: Er det snakk om mye penger?  
R: Nei … ja, asså  
I: For eksempel i løpet av en måned?  
R: Å ja. Hvis jeg sier to hundre kroner tre ganger i uka kanskje. Det er mye 
penger. 

 
Flere har tatt på seg ansvaret for kjøring. En av mødrene har en sønn som bor 
midlertidig på et hybelhus. Han trenger hjelp både til handling og til å komme seg til 
behandling.  
 

I: Ja. Hvor kjører dere han da? 
R: Til butikken. Det er, vi må være … jeg er veldig utrygg. Det er veldig fint når 
jeg vet at han er nykter, og at han er stabil sånn at jeg får god kontakt med han, 
men jeg er veldig redd for hva som møter meg når jeg skal hente han. 

 
Flere forteller om at de har hatt omfattende kontakt med ansatte i hjelpeapparatet etter 
at de stengte døren for sønnen eller datteren. En av mødrene har i realiteten både en 
koordinatorrolle og en advokatrolle overfor hjelpeapparatet. Hun har alltid vært den 
som har koordinert hjelpetilbudet, og har vært en pådriver for at sønnen skal få et 
tilbud. Dette fortsetter hun med etter at sønnen ikke lenger får være i hjemmet hennes. 
Hun mener det hun gjør, er avgjørende for at sønnen skal få den hjelpen han trenger, 
og overleve. For henne er dette altså svært meningsfulle roller. 
 

R: … men vi fikk sneket oss inn til en lege i (navn på by). Og så fikk vi han til å 
søke behandling – Og hun på NAV tok egenhendig kontakt med ruskonsulenten 
til (navn på sønn), og da begynte de å ta fatt i det igjen, … for disse damene som 
sitter på rusteamet, i skranken der, de hadde aldri hjulpet han inn.  
 
R: Og så tenkte jeg, dette her kan ikke være riktig. Så kjenner jeg at jeg blir jo 
sint. Måten … så ringer jeg opp til denne damen og så sier jeg, nå får det være 
slutt på denne hundsinga. Vet du hva, han er en narkoman og det vet du, han er 
uten bopel og det vet du, han har ikke noe postkasse, han har ikke noe telefon, 
og det også vet du, og så forventer du at han skal komme til deg med en 
bekreftelse om at han har søkt.  

 
Flere av mødrene hadde hjulpet de rusavhengige i forbindelse med utkastelser, både 
tidligere og etter at sønnen eller datteren hadde flyttet ut fra foreldrehjemmet. En av 
mødrene hadde gjort dette flere ganger. Dette opplevde hun som svært vanskelig og 
belastende. Hun mente det var noe av det aller vanskeligste hun gjorde, og den hjelpen 
hun syntes det var tyngst å gi.  
 

R: Alle flyttingene har jeg hjulpet til med. 
I: Har det vært mange ganger?  
R: Da fikk jo vi beskjed … jeg fikk jo beskjed om at, du han er kasta ut, tinga 
hans er på gata. 



60	  
	  

I: Hvordan opplevde du det? 
R: Det er vel noe av det flaueste jeg gjør, det er når jeg er nødt til å gå inn og 
rydde opp etter han. Jeg tenker jo at (navn på sønn) kommer fra et ordentlig 
hjem og skal ikke behøve å oppføre seg sånn at han blir kasta ut. Det syns jeg 
vel kanskje er noe av det vanskeligste, er jo det at han stadig blir kasta ut. Jeg 
vet ikke helt hvorfor jeg reagerer med … jeg syns det er ubehagelig. Det er 
skrekkelig ubehagelig.  
 

Noen mente at sønnen eller datterens hjelpebehov var uendret etter utflyttingen. 
Situasjonen og prosessen var fortsatt preget av usikkerhet, av rusmisbruket og av 
mange opp- og nedturer. En mor forteller at sønnen har hatt perioder som rusfri, og at 
hun da har håpet på bedring, men så får han tilbakefall. Tilbakefallene oppleves som 
svært tunge. Hun vet hva som da kan komme, som utkastelser, usikkerhet omkring 
hvor han oppholder seg, og vissheten om alle farene som følger av levemåten som 
rusmisbruker. 
 

R: Hver gang han sprekker, går jo jeg i kjelleren. Jeg blir bare sånn helt luftløs, 
lissom. Da er det lissom, ja, ja, da har du sprekkt igjen, og det blir ingen steder 
å bo. Så får vi begynne igjen. Da får du søke en runde og runde. Ja, ja, ja. Det 
ikke å vite, redselen hvor er han nå, alt arbeidet. Så … men greia er jo det, det 
som jeg kanskje tenker er det vanskeligste, er jo det at for det første så ruser han 
seg, men for det andre så vil han ikke ha det sånn. Han er mest lei seg av alle, 
det vet jeg jo. Og jeg vet hvor så gjerne han vil ut av det. Jeg vet at han så gjerne 
vil leve som alle andre menn. Ha en vanlig bolig og bo fast på et sted. Nå blir 
det alt på gata, inn i Oslo, det blir han syk av, syk i tillegg, alle slags rare steder 
å sove. Bli utnytta og … 

 
Å gi hjelp til andre familiemedlemmer kan oppleves som meningsfullt arbeid, også når 
hjelpen ytes til svært alvorlig syke individer og til individer som ikke vil eller kan gi 
positiv respons på hjelpen. Omsorgsyteren kan oppfatte sitt bidrag som positivt og 
viktig selv om omsorgen ikke fører til noen bedring i helsetilstanden. Noen av 
deltakerne i undersøkelsen vår har i ettertid spurt seg selv om hjelpen de har gitt, har 
bidratt til å vedlikeholde rusmisbruket. Har den vært med på å opprettholde 
problemet? De har konkludert med at den ikke har gjort det. To av mødrene peker 
imidlertid på at etter utflyttingen, når de har trukket seg helt tilbake, har sønnen i 
større grad enn tidligere selv tatt initiativ overfor hjelpeapparatet.  
 

R: Jeg har en slik advokatrolle da og forteller om behovene hans hele tiden, men 
samtidig så virker det som han også gjør det litegrann sjøl også etter hvert.  
Han har nok blitt flinkere. Vi hadde en episode før han dro til (navn på 
behandlingsinstitusjon) hvor han også var bostedsløs og som han tok kontakt 
med han (navn på ansatt) og søkte (navn på institusjon) og kom seg ned til (navn 
på by) til sånne forsamtaler. Alt det der klarte han på egen hånd den gangen, for 
da var det sånn at, vet du hva, nå … For jeg har hatt perioder hvor jeg har sagt, 
nå må du rett og slett ordne deg … klare å ordne ting sjøl.  

 
Så langt i denne rapporten har det handlet om erfaringer med og begrunnelser for å 
dele bolig for foreldre og voksne, bostedsløse barn. Vi har bare så vidt streifet innom 
de bostedsløses og mødrenes erfaring med den offentlige hjelpen. Men ulike aktører 
som representerer det offentlige hjelpeapparatet, har vært helt sentrale for mødrene i 
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undersøkelsen, og for mange av dem har de vært en gjentakende kilde til frustrasjon 
og skuffelse. I neste kapittel er kontakten med hjelpeapparatet hovedtemaet. 
Bakgrunnen for at dette har fått et eget kapittel, er nettopp at denne hjelpen kan være 
helt vesentlig for personer som er bostedsløse og er rusavhengige, og for deres 
foreldre. 
 

Sammenfatning	  
Alle mødrene var kommet til at det var en uholdbar situasjon å bo sammen med 
sønnen eller datteren. Noen hadde greid å sette grenser og få sønnen eller datteren til å 
flytte ut. Én hadde fått hjelp fra en ansatt i en frivillig organisasjon som hadde 
involvert seg og tatt kontakt med den bostedsløse for å få til utflytting. Noen hadde en 
partner å støtte seg på. I noen tilfeller hadde alvorlige hendelser ført til at mødrene 
hadde kommet til et punkt der nok var nok. Flere hadde hatt vansker med å få sønnen 
eller datteren til å flytte, og flere hadde henvendt seg til det offentlige uten å få hjelp 
herfra. 

De som hadde fått sønnen eller datteren til å flytte, mente også i ettertid at dette hadde 
vært en riktig avgjørelse. De fikk mulighet til å holde avstand til problemene og til å 
ha et eget privatliv. Flere fortsatte imidlertid å hjelpe til etter utflyttingen. Hjelpen 
besto da i oppfølging av og kjøring til avtaler, for eksempel med helsevesenet, 
økonomiske bidrag, å gi mat, besøk og sosial kontakt. De mente den bostedsløse var 
avhengig av deres hjelp. Hjelp og opprydning i forbindelse med utkastelser var noe de 
opplevde som svært belastende å bidra med. Noen hadde lite kontakt med sønnen eller 
datteren etter utflyttingen. 
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7. Erfaring med den offentlige hjelpen  
Det offentlige tilbudet til bostedsløse er en helt sentral rammefaktor for de 
bostedsløses og foreldrenes situasjon. De bostedsløse er avhengige av at 
boligsprømålet gis tilstrekkelig oppmerksomhet og prioritet. All foreldreomsorg 
formes i et nært samspill med andre samfunnsinstitusjoner. Det samme gjelder 
foreldreomsorg til voksne, hjelpetrengende barn. Det offentliges ressurser, kunnskap, 
prioriteringer, engasjement og oppmerksomhet vil være avgjørende for foreldrene og 
hvilken omsorg de velger å gi.  
 
Vi vet, som nevnt innledningsvis, at mange av de som blir bostedsløse i Norge, vil ha 
behov for annen hjelp og støtte i tillegg til en bolig for at de skal greie å opprettholde 
en stabil bosituasjon. De bostedsløse i studien vår har alle hatt rusproblemer i mange 
år. Vi skal her se at dette preger erfaringene til både mødrene og de bostedsløse. De 
har hatt mange kontakter med det offentlige hjelpeapparatet, og mange av dem er 
negative til det.  
 
De bostedsløses perspektiv  
Nesten alle de bostedsløse forteller om mange kontakter med ulike offentlig ansatte, 
både om tidligere kontakter og om kontakter de har i dag. Enkelte forteller om god 
hjelp fra ansatte i hjelpeapparatet, og noen uttrykker takknemlighet for hjelp fra ulike 
institusjonsansatte når de har vært på institusjonsopphold. Men flere er misfornøyde 
med hjelpen de har fått, og kontakten de har hatt med offentlig ansatte, og flere gir 
uttrykk for sinne og frustrasjon når de snakker om ulike offentlige hjelpere. De mener 
de ikke har fått det de har hatt krav på. Flere forteller om gjentatte institusjonsopphold 
og opphold som de har brutt ut av før planlagt. Noen forteller også om perioder som 
rusfrie etter institusjonsopphold.  
 
To av deltakerne var godt fornøyde med den offentlige hjelpen de fikk på 
intervjutidspunktet. Begge hadde hatt rusproblemer i mange år. På intervjutidspunktet 
bodde de i en kommunal bolig som de var fornøyde med. Dette var en fast bolig som 
de leide, og ikke et midlertidig botilbud. De fikk hjelp fra offentlig ansatte personer 
som kom hjem til dem. Beskrivelsen deres gir inntrykk av at de var godt integrert i det 
offentlige hjelpesystemet.  
 
Flere hadde imidlertid ikke noen kontaktperson eller fast tilknytning til det offentlige 
hjelpeapparatet på intervjutidspunktet. Noen gir også uttrykk for at de er forsiktige 
med å ta kontakt med offentlig ansatte, mens andre sier at de nå ønsker å få nærmere 
kontakt for å få hjelp til å lage en plan for hvordan de skal greie seg framover og få en 
bolig. 
 
Flere sier at de har henvendt seg til kommunalt ansatte for å få bolig, men har fått 
avslag. Det varierer hvordan de forklarer disse avslagene. Noen sier at de har fått hjelp 
så mange ganger at det ikke er rimelig at de får hjelp flere ganger. Andre mener at de 
burde ha fått bolig, men at de ansatte ikke gir deres problemer nødvendig 
oppmerksomhet og prioritet.  
 
Flere hadde bak seg mange opphold i midlertidige boliger. De var svært misfornøyde 
med dette botilbudet. Boligstandarden hadde vært dårlig. Boligene lå i boligkompleks 
der det bodde mange andre rusmisbrukere. Å bo sammen med eller i nærheten av 
andre rusavhengige og på steder der det ble omsatt rus, hadde gjort det vanskelig å 
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holde seg rusfri. Informantene mente at det å bo der hadde hatt direkte negativ 
innvirkning for dem. Vissheten om at det fantes rusmidler i nærheten, fungerte som en 
trigger for eget misbruk. En av de kvinnelige deltakerne la vekt på at det for henne 
hadde vært ekstra vanskelig å bo i samme boligkompleks som andre rusmisbrukere 
fordi hun også hadde en psykisk lidelse. 
 

R: Aktive rusmisbrukere bør ikke plasseres – der rusmisbrukere – er under – 
medisinsk behandling eller legemiddelassistert rehabilitering, som det heter.  
I: Ja.  
R: Ja. De må skilles. Fordi – selv om du er under den legemiddelassisterte og 
har en ansvarsgruppe rundt deg, så lenge det er trafikk hos naboen fireogtjue i 
døgnet.  
I: Ja. Det blir vanskelig.  
R: Du vet at innenfor den døren der så er akkurat – du kan få tak i akkurat hva 
du vil. Og jeg da som har en bipolar diagnose med – eh – sterk depressiv 
angstnevrose, så ble det rett og slett for vanskelig. 
 

Ingen av deltakerne som bodde i foreldreboligen på intervjutidspunktet, hadde hjelp 
fra hjemmetjenesten eller andre oppsøkende tjenester. De som på intervjutidspunktet 
mottok legemiddelassistert behandling, hadde en fast kontaktperson i den forbindelse. 
En av mennene som bodde sammen med moren, fikk metadon i helgene av en 
oppsøkende tjeneste, men fikk ingen andre oppsøkende tjenester.  
 

R: Da var jeg tilbake på gutterommet og – den gangen så vel også 
hjelpeapparatet på at det – det var litt penger i å spare ved å – 
I: Å ja. Mm. 
R: … at jeg heller bodde hjemme – og betalte litt for meg der. Eh – det ble en 
lengre periode.  

 
Flere av de bostedsløse var rekruttert til denne undersøkelsen fra gatenære oppholds- 
eller botiltak. De beskrev hjelpen de fikk derfra som en betydningsfull hjelp, og de 
beskrev de ansatte i svært positive ordelag. Det de la vekt på som positivt, var 
tryggheten som tilbudet og de ansatte representerte. Én årsak til at de opplevde denne 
tryggheten, var at de følte at de ansatte hadde respekt for dem.  
 

I: Når du sier at de ansatte er her, hva er det de ansatte gjør som gjør at du føler 
deg trygg?  
R: Nei, dem har jo, vi spør om dem vil komme og sitte å prate med dem og sånt, 
jeg kan ikke være alene jeg, jeg greier ikke bo uten noen andre, det pleier dem å 
gjøre da, det er noen ganger de er sånn: kan du vente litt (navn), fordi det kan 
hende de må ringe eller ta en telefon eller noe sånt, hvis det er noe greier som 
har skjedd her, også at dem må skrive noe papirarbeid og sånn. Sånn at når dem 
er ferdig med det, da kommer de, for noen ganger så må jeg bare ha noen å 
prate med, de aksepterer deg fullt ut her, de vil hjelpe deg, men de har sine 
regler, det liker vi alle sammen. 

 
En annen viktig årsak til trygghetsfølelsen var at de følte de kunne stole på de ansatte 
ved botilbudet. De risikerte ikke overgrep eller utnytting. En av de kvinnelige 
deltakerne i undersøkelsen peker på at hun tidligere har vært usikker på de ansatte ved 
botilbudet, men etter hvert har begynt å stole på dem.  
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R: Personalet her er ikke som kjærester. 
I: Nei.  
R: Og det … trodde jeg en stund. 
I: At du måtte være kjæreste med dem?  
R: At dem kom til å legge an på … lissom ungdommene her. Men det gjør dem 
ikke. Dem har bare vennskap med dem. 
I: Ja. Det er bra. Så de holder en grense? 
R: Ja, og den grensen er en så klar rød strek at jeg aldri har sett noe tull. 

 
I tillegg la flere vekt på at de ansatte i de frivillige tilbudene hadde hjulpet dem med å 
ordne ulike praktiske forhold. De hadde blant annet tatt ansvar for kontakten med og 
koordineringen av det øvrige hjelpeapparatet. 
 
Mødrenes perspektiv 
Mødrene skilte seg fra hverandre både når det gjaldt hvilken kunnskap de hadde om 
det offentlige hjelpetilbudet til personer med rusproblemer, og hvilken rolle de hadde 
inntatt overfor hjelpeapparatet. I de foregående kapitlene har vi sett at noen av 
mødrene har gitt mye hjelp i perioden da den bostedsløse har bodd hos dem, mens de 
ellers har hatt liten eller ingen kontakt i lange perioder. Noen av disse mødrene har 
gjort enkelte forsøk på å oppsøke hjelpeapparatet for å finne ut hvor den bostedsløse 
oppholder seg, eller for å prøve å skaffe et behandlingstilbud. Men i hovedsak har de 
hatt lite med det offentlige hjelpeapparatet å gjøre. Dette gjelder først og fremst de 
eldste deltakerne. De har liten kunnskap om hvilken hjelp som finnes for personer med 
rusproblemer. Intervjuene tyder videre på en tilbakeholdenhet og forsiktighet overfor 
hjelpeapparatet blant noen av disse deltakerne. Dels kan de oppfatte rusmisbruket som 
et privat problem og noe den bostedsløse og de selv skal håndtere. De ser heller ikke 
på seg selv og det offentlige hjelpetilbudet som samarbeidspartnere. De gir derfor 
uttrykk for en mindre krevende holdning overfor hjelpeapparatet. 
 
For andre foregår omsorgen og oppfølgingen mer kontinuerlig. Disse mødrene har 
fulgt tett opp og gitt mye hjelp også i de periodene der den bostedsløse ikke har bodd i 
foreldrehjemmet. Det er også disse som i størst grad har erfaring med og synspunkter 
på den offentlige hjelpen. De gir også uttrykk for en mer krevende holdning overfor 
det offentlige hjelpeapparatet. 
 
Vi vet at når familie og foreldre er involvert i omsorg og oppfølging, er det helt 
avgjørende både for deres og for den hjelpetrengendes situasjon at samarbeidet med 
det offentlige fungerer godt. Godt samarbeid kan avlaste foreldrene og føre til at de 
kan stole på at noen vil ta ansvar når de ikke føler at de strekker til. Et godt samspill 
mellom hjem og hjelpeapparat kan gjøre at ting kommer inn i en god sirkel. 
Foreldrene får gode erfaringer, som i sin tur preger kontakten videre.  
 
Dersom kontakten med hjelpeapparatet hadde vært god og mødrene også hadde vært 
ivaretatt, er det rimelig å tro at situasjonen til de bostedsløse ville vært en annen. Men 
med så alvorlige hjelpebehov og en så avvikende livssituasjon som de bostedsløse i 
vår undersøkelse har hatt, må vi regne med at kontakten med det offentlige har vært 
vanskelig. Dette var også det inntrykket intervjuene ga oss. Ingen av de som deltok, 
var tilfredse med den offentlige hjelpen, og ingen beskrev relasjonen til det offentlige 
som en samarbeidsrelasjon. 
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De fleste mødrene var svært kritiske til den offentlige hjelpen og mente at den verken 
hadde vært tilstrekkelig eller god nok. Graden av tilfredshet med den offentlige 
hjelpen vil også preges av forventninger. Små forventinger gir lave krav, mens høye 
krav følges av større forventninger og dermed større mulighet for å bli skuffet. I denne 
undersøkelsen var det de yngste mødrene som var aller mest kritiske. De så på hjelpen 
de ga barna sine som noe det offentlige skulle ha tatt ansvaret for. Først og fremst 
beskriver de relasjonen til hjelpeapparatet som svært vanskelig. Mødrene forteller om 
kontakt med både kommuneansatte, ruskonsulenter, leger og institusjonsansatte og 
omtaler de offentlig ansatte som svært vanskelige å nå fram til og få i tale. De har selv 
måttet navigere i systemet og finne fram til hvem som er ansvarlig for de spørsmålene 
de har. Det er alltid vanskelig å finne noen som kan gi hjelp. Når de da først finner 
noen de opplever kan bidra, blir det viktig å holde fast på denne relasjonen. En av 
mødrene peker på dette: ”Når vi først har fått en kontakt, da er det å tviholde på den. 
Vi gjør på en måte de samme tingene om og om igjen.”. En annen mor spør: ”Men 
hvor skal jeg da henvende meg?” 
 
Flere beskrev at de hadde hatt både en pådriverrolle og en forhandlerrolle overfor det 
offentlige hjelpeapparatet. Begge disse rollene kan være krevende. Vi vet fra annen 
forskning at pårørende gjerne får rollen med å skaffe til veie offentlig hjelp til 
hjelpetrengende familiemedlemmer. Pådriverrollen kan også innebære å hjelpe til med 
å identifisere hjelpebehov og synliggjøre disse overfor hjelpeapparatet. 
Forhandlerrollen kan forutsette kunnskap om det offentlige hjelpeapparatet. For å 
komme i dialog med aktuelle tjenestesteder må man kjenne til disse. Pårørende må så 
forhandle med hjelpeapparatet om hjelp til den hjelpetrengende. En slik oppgave som 
flere av mødrene i undersøkelsen hadde påtatt seg, var å søke om behandlingstilbud på 
institusjon. 
 
Som nevnt beskrev ingen relasjonen til det offentlige hjelpeapparatet som en 
samarbeidsrelasjon. Mødrene følte at de sto alene om hjelpen og støtten. De hadde hatt 
og hadde få andre å støtte seg til eller å henvende seg til for å få hjelp. Flere faktorer 
ser ut til å ha bidratt til at mødrene ble stående alene. Det at rusmisbruk er en 
stigmatisert lidelse, og at det er få som rammes så alvorlig at de blir bostedsløse, var 
én slik faktor. Mødrene var forsiktige med hvem de snakket med problemene om, og 
mente de møtte liten forståelse både blant nær familie og bekjente. En annen årsak til 
at de var forsiktige overfor hjelpeapparatet, var at de ikke ønsket å bli misforstått og 
oppfattet som vanskelige eller altfor pågående. En slik forsiktighet var imidlertid ikke 
noe alle ga uttrykk for.  
 
Det at hjelpebehovet hadde vart over flere år, var enda en faktor som kunne medvirke 
til at mødrene var tilbakeholdne med å kontakte det offentlige hjelpeapparatet.  
 

R: Det som er så fælt med dette, er at det er om og om igjen. Om og om igjen 
med behandlingen, om og om igjen med politiet, nye forsøk og så går ikke det. 
Jeg må komme der hver gang, jeg føler det på meg, de har hjulpet han med bolig 
to ganger. Andre gangen visste jeg ikke om jeg skulle være med mer. Klart de 
skjønner og vil hjelpe, men mange mener at det får være grenser til hjelp. Bolig 
er dyrt det. Han har fått så mange sjanser og så mye hjelp. Kan vi egentlig be 
om mer nå, en voksen mann og alt mulig, det er jo rusen, det er opp til han, men 
så blir det på gata da, og det er for galt. Vi kan ikke la han gå til grunne.  
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R: Nei, da måtte jeg ha hjelp utenifra, men dem har jo som sagt stilt opp før. 
Men du vet, det går grenser der òg. Og det forstår jo jeg. 
I: Fordi de har gitt han bolig så mange ganger? 
R: Ja. Og han – jeg tror han skyldte noe for husleie gjennom det kommunale òg. 

 
I tillegg ser det ut som innretningen og utformingen av de offentlige tjenestene kan ha 
bidratt til at mødrene ble stående alene. Flere ga uttrykk for at det fantes få steder der 
de kunne henvende seg for å få hjelp. De hadde blant annet forsøkt å snakke med 
fastlegen om problemene, men han/hun oppfattet ikke at det var hans/hennes ansvar å 
hjelpe mødrene. Noen av mødrene opplevde også at boligproblemet hadde vært et 
usynlig eller undervurdert problem. En av mødrene har engasjert seg i mange år for å 
få hjelp til sønnen etter at hun ikke lenger kunne ha ham i sin egen bolig. Sønnen har 
ikke fått hjelp til en egen bolig, og hun har ikke greid å hjelpe ham.  
 

R: Det er ikke bare én gang jeg må si hvordan det er, det er mange ganger. Nå 
mener noen at jeg svartmaler. Men han er redd og egentlig, ikke vanskelig. Han 
fungerer ikke. Jeg må være nøye med hvordan jeg forteller om det, for ellers så 
mistror de meg føler jeg. Han som er en så kjekk gutt, sier familien. Han må ta 
ansvar, sier saksbehandler i kommunene. Så var det en lege som så hva det var – 
en diagnose. Det var bra. Han var så rett på og hadde så fornuftig syn på saken. 
Men det med boligen og hvordan vi skulle få til det, var ikke hans ansvar. 

 
Men det som kanskje var den mest sentrale faktoren som begrenset kontakten med det 
offentlige, var at mødrene ble møtt med at den bostedsløse selv måtte ta ansvaret. 
Mødrene var ikke en part som det offentlige skulle samhandle med. Mange vil også 
generelt mene at familien eller foreldrene ikke nødvendigvis skal være en aktør som 
skal trekkes inn når voksne mennesker skal motta tjenester fra det offentlige. Og i 
prinsippet er de bostedsløse voksne og ansvarlige for egen livssituasjon og helse. Dette 
var også en holdning som foreldrene hadde blitt møtt med når de forsøkte å skaffe 
hjelp. Flere av mødrene hadde fått beskjed om at de ikke kunne få vite noe om 
situasjonen eller tjenesten til sønnen eller datteren fordi han eller hun var over 18 år. 
Det var sønnen/datteren som hadde et helseproblem, og selv om mødrene var involvert 
i stor grad, var det sønnen/datteren som skulle ha kontakten med hjelpeapparatet.  
 

R: Han har hatt leilighet fra kommunen. Det var de jeg spurte der en gang. Nei, 
de kunne ikke gi ut informasjon. Jeg visste han var flyttet ut … kastet ut, men 
ikke hvordan det skjedde. Da var det ut å lete. Hvem kunne hjelpe oss? Han vil 
ikke ha oss inn i bildet da, det skjønner jeg godt, men vi er ikke fienden, det 
kunne hun i kommunen gjerne skjønne. Hvordan hadde det vært hvis han ikke 
hadde oss?  

 
Noen hadde også erfaring med at den bostedsløse selv ikke ønsket at moren skulle 
involvere seg i den offentlige hjelpen. En av mødrene hadde deltatt på et møte med 
tjenesten sammen med sønnen, men sønnen hadde ikke ønsket at hun deltok videre. 
Begrunnelsen, mente denne moren, var at hun hadde tatt opp forhold som sønnen ikke 
ønsket at skulle tas opp.  
 
På den annen side ble mødrene møtt med forventninger fra det offentlige om at de 
skulle gi hjelp og støtte. Flere hadde opplevd dette i forbindelse med utskriving fra 
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institusjon eller permisjoner. Andre hadde erfaring med at det var vanskelig å få bolig 
til den rusavhengige også før institusjonsopphold. 
 

R: Ja, han skulle det da. Vi fikk jo ikke lov til å vite noe, for han var over atten 
år, tjueseks, ikke sant. Så er det det at da plutselig så kommer han hjem uten at 
vi vet noe. Vi har ikke noe vi skulle ha sagt. Og da lurer jeg på hva er det … 
hvor er … hvor mye forstår dem egentlig vår situasjon?  
I: Mente de på sykehuset at han skulle reise hjem? 
R: Ja. Jeg tok og presset på, og da begynte jeg å virkelig kjempe for å få han inn 
på … eller få en bolig til han da. Og det hadde jo ikke … vi hadde jo ikke det. 
For at hvis han skulle komme hjem hit, så måtte han bo hjemme et halvt år for å 
få viderebehandling, og da var det jo ikke sikkert at han var motivert til å ta noe 
behandlingsplass. 
 
R: Hvis han skulle … ja. Da begynte jo dette her igjen, at du gikk. For da måtte 
han bo her, samtidig som han var såpass dårlig. Og så var det også søsknene 
hans og … forsterket det seg enda mer. Da var det jo sprøyter og alt.  
 
R: Hun hadde vært til behandling. Da var vi velkommen der. De ville ha oss, 
innkalt til samtaler mange ganger. Jeg følte de forsto vår situasjon. Det var ikke 
som andre – da fikk vi følelsen at vi hadde skylda. Det er litt godt å treffe noen 
som vi kan prate med, og som skjønner alt det vanskelige. Men så var det ut da. 
Da var det ikke så godt å si hvem som skulle gjøre hva. De tenkte vi var en 
familie som kunne ha henne, men et voksent menneske, og alle visste vel hvordan 
hun … Jeg tenkte mitt. De måtte vel skjønne hvor umulig det skulle bli å bo med 
henne. De vet hvordan det er i et hjem. De har sett henne i aksjon i 
behandlingen, likevel tenkte de at vi kunne ta henne. Det går ikke å stå der å si 
nei det går ikke, hva blir det for henne da.  
 
R: Ja da, for så må vi vente på behandling og bolig da. Det skjer om og om 
igjen. Så da har vi vanskelighetene. De vil jo ha han på behandling, og han er 
ikke klar for behandling for at han … ja det er flere ting jeg kan si angående 
dette her som … men … han var i påvente av langtidsbehandling, … men det er 
også venteliste på de fine, på de beste langtidsbehandlingene som fungerer bra 
òg da. Så hva med bolig da? Hvor skal han være, og hvor skal han bo mens han 
venter på å bli motivert? Vi skjønner han må være motivert. Men han er så syk. 
Hvem passer på han imens? Hvem bryr seg om det?  

 
En av mødrene hadde hatt kontakt med kommunens ruskonsulent for å få hjelp til å 
skaffe sønnen bolig etter et institusjonsopphold. Sønnen hadde hatt et rusmisbruk i 
mange år, mange perioder som bostedsløs og flere opphold i foreldrehjemmet. Hun 
fikk en forespørsel fra ruskonsulenten om han ikke kunne bo i foreldrehjemmet i en 
periode fordi han nå var bra. Moren hadde imidlertid erfaring med at det kunne bli 
svært vanskelig, og at spesielt perioden etter et institusjonsopphold kunne være en 
vanskelig periode.  
 

R: Stakkars han, han var jo rusfri, mente hun, han gikk jo på skole for å ta opp 
og alt. Ja, så bra hvis det hadde gått bra etter to uker, sa hun. Hvis det hadde 
vært sånn, så hadde det jo ikke vært noe problem. Tenk på alle årene som hadde 
vært.  
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Noen var blitt trukket inn i behandlingen mens sønnen eller datteren var på institusjon, 
og hadde da deltatt i samtaleterapi. Utover dette hadde de ikke blitt inkludert i planer 
for sønnen eller datteren.  
 
En opplevelse som går igjen hos mødrene, er at forebygging, sosiale behov og behov 
for helsehjelp får for liten oppmerksomhet. Når de bostedsløse har fått en bolig, har de 
ikke fått tilstrekkelig annen hjelp og støtte. Blant annet har de ikke fått hjelp til å 
administrere husleien, og oppsøkende tjenester har vært mangelfulle. Mødrene har selv 
måttet gi denne hjelpen.  
 

R: Ja. Og han, når han nå har holdt på å søke leilighet nå i den siste tida, så 
ringte han først NAV og hørte om det lot seg gjøre at de administrerte husleia 
for han, for nå har han blitt kasta ut så mange ganger for jeg ikke betaler 
husleia. Sånn orker jeg ikke å ha det lenger. At det skal være nødvendig å si det, 
at ikke noen tar fatt i det på en eller annen måte, det er frustrerende. Og dette 
her med at han alltid må oppsøke hjelpa sjøl. Det er ingen som drar han i gang 
på ting. De sitter og venter på at det skal gå galt. Noen må være tett på han, 
forebygge.  
 
R: Jeg bare tenker på sånn som nå er det halvannen uke siden (navn) flyttet inn i 
kommunal bolig. Halvannen uke siden han ble sluppet ut av (navn på institusjon) 
etter oppstart av metadon. Og han … det eneste møtet han har hatt med 
hjelpeapparatet, det er forrige tirsdag, hvor han skulle ned til (navn på sykehus) 
for å avlegge urinprøve for å bevise at han er ren for å komme opp. De har ikke 
noe hjemmeteam som kommer hjem til han. Det er på en måte, det savner jeg. At 
det ikke er noen som. Så da blir det min jobb det da, egentlig, å [uklar tale, tid: 
1:29:45] hvis noen skulle gjøre. Eller så hadde han jo sitteT der … eneste turen 
ut han har hver dag, det er å gå til legevakta å få metadonen sin. Det kan fort bli 
uten bolig igjen.  

 
I disse eksemplene, og flere andre, hadde altså sønnen eller datteren fått hjelp med 
boligproblemet, men slik mødrene beskrev det, var ikke hjelpetilbudet tilpasset den 
sosiale og helsemessige – og dermed helhetlige – behovssituasjonen. Å gi den 
bostedsløse et sted å bo løste bare et umiddelbart behov og bidro ikke til å forebygge 
en ny periode som bostedsløs. Sønnen eller datteren hadde ikke fått noen tilknytning 
som innebar et fotfeste verken i hjelpeapparatet eller i samfunnslivet, og ingen sosiale 
relasjoner som kunne bidra til å forebygge tilbakefall og en ny tilværelse på gata. Det 
sosiale feltet var ifølge mødrene en helt sentral faktor som hadde vært oversett, og som 
det hadde vært nødvendig å ha på plass for å få til en tilfredsstillende livssituasjon.  
 
I noen tilfeller hadde de bostedsløse fått boligtilbudet etter et institusjonsopphold, og 
da som rusfrie. Dermed var de synlige og helt åpenbare hjelpebehovene dekket. Men 
heller ikke i disse tilfellene hadde hjelpeapparatet sett på helheten i livssituasjon og 
behov. Rett etter et institusjonsopphold, når man er uten umiddelbart synlige avvik og 
hjelpebehov, kan det lett skje at hjelpeapparatet overser behov. Den bostedsløse skal 
greie seg på egen hånd i boligen, men kan fortsatt ha behov for oppfølging, hjelp og 
støtte og for kontakt med hjelpeapparatet. For mødrene hadde det ikke alltid vært like 
lett å fremme krav om denne typen hjelp. De hadde erfaring med lignende situasjoner 
fra før og visste hva som kunne gå galt, men så lenge det ikke fantes et hjelpeapparat 
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som definerte hjelpebehovene ut fra sønnen eller datterens totale situasjon – inkludert 
den sosiale komponenten – ble det også vanskelig å kreve noe. Enkelte mente også at 
det offentlige mer eller mindre bevisst regnet med at familien skulle ta ansvaret for de 
sosiale behovene. 
 
Flere av mødrene fortalte som nevnt om perioder der den bostedsløse holdt seg unna 
både foreldrene og hjelpeapparatet. I slike perioder vil ikke hjelpebehovene være like 
uttalte og synlige, men de kan likevel være omfattende. Mødrene var opptatt av at 
hjelpeapparatet ikke nødvendigvis oppfattet at de skulle bidra med hjelp i slike faser, 
men slik mødrene så det, burde tjenesten være klar over at den rusavhengige hadde 
store hjelpebehov også i disse periodene. 
 

R: Mhm. Og så da like over nyttår da, så ble han jo selvfølgelig kastet ut. De fem 
ukene så hadde han ikke tak over hodet i det hele tatt. Da var det ingen som tok 
fatt i han. Ingen som på en måte brydde seg om hvor det var blitt av han. For 
det, så lenge han ikke møtte …, så de …, borte i fem uker, når det har hans 
historie, da holder det ikke å si at han er voksen. Han hadde avtale med (navn 
på institusjon).  

 
I tillegg til å bli møtt med argumentet om at den bostedsløse var myndig og måtte 
bestemme selv, var flere av mødrene blitt møtt med det vi kan kalle en 
ansvarliggjøringstilnærming. Mødrene fikk beskjed om at datteren eller sønnen måtte 
ta kontakt selv. Ellers ville ikke det offentlige ta initiativ til eller satte i gang tiltak. 
Typiske formuleringer de var blitt møtt, var ”ta ansvar selv”, ”forplikte seg”, ”føle 
behov for hjelp”, ”må ordne ting sjøl”. Dette var responsen uavhengig av hvor store 
hjelpebehov den bostedsløse hadde, eller hvilken situasjon den bostedsløse var i. 
Mødrene mente at en slik respons ikke baserte seg på en helhetlig vurdering av 
boligsituasjonen eller helsesituasjonen til den hjelpetrengende.  
 
En felles erfaring var derfor at ansvaret i for stor grad ble lagt på den hjelpetrengende 
selv, både når det gjaldt å etterspørre hjelp, og når det gjaldt å opprettholde kontakten. 
Dersom den det gjaldt, ikke selv tok kontakt, ble det ingen hjelp å få. Mødrene mente 
imidlertid at dette ville ikke sønnen eller datteren greie. En behandlingstilnærming 
som legger vekt på eget ansvar, krever et nært samspill og tett oppfølging med den 
enkelte. Mødrene mente at bare å stille krav uten å følge opp på annen måte var 
utilstrekkelig.  
 

R: Jeg sier til kommunen at vi orker ikke å ha det ansvaret. Da sier altså 
spesialisthelsetjenesten til han, du har avtale her på tirsdagen. Ja, og da 
forventer de at han skal komme seg dit. Hvorfor da ikke samarbeide, at hun tar 
kontakt med kommunen, at de sammen kan hente han så vi slapp den biten der? 
 
R: Han må ordne ting sjøl sier de. Derfor hjelper de ikke. Men det er så lett å si. 
Så må vi ordne. Det hadde gått dårlig dersom vi ikke hadde gitt hjelp. Det er jeg 
hundre prosent sikker på. Det er hele tiden en vanskelig balansegang, du blir 
sliten, og greier ikke, vi merker at ruskonsulenten helst vil at vi ikke skal bry oss, 
da er det ingen som maser på henne.  

 
R: Det er så lett for dem å si at nå må de ta ansvar selv, det er det de sier i 
behandlingen, lære å ta ansvar selv, ville det selv. Ja vel. Det kan bli en 
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unnskyldning for ikke å skaffe bolig og ikke å hjelpe til. Så syke mennesker. Noen 
foreldre tar etter, de trekker seg ut, men så blir det ingen endring. Nå var dette 
mye verre før. Da var det som et mantra, ingen hjelp før de er rusfri. Ingen som 
prøvde. Ingen hjelp til bolig. Mange på institusjonene tenker annerledes nå. Men 
hva da når de skal ha hjelp i kommunene? Her passer det godt å si at de skal 
hjelpe seg selv, da slipper de å snakke med oss foreldre. 

 
Mødrene møter et hjelpeapparat som er preget av knappe ressurser, manglede 
helhetlige tilbud og dermed begrenset mulighet til å gi god og nødvendig hjelp, og 
som samtidig har en behandlingstilnærming som legger vekt på individets ansvar. Det 
lokale hjelpeapparatet vil hele tiden stå overfor prioriteringsutfordringer. Et av de mest 
karakteristiske trekkene ved arbeidssituasjonen til ansatte i det lokale hjelpeapparatet 
er at kravene om hjelp og støtte er betydelig større enn de tilgjengelige ressursene. De 
ansatte vil måtte gjøre kontinuerlige prioriteringer i møte med den enkelte bruker. En 
behandlingstilnærming som innebærer vektlegging av den enkeltes ansvar, er viktig 
for å sikre at behandling, hjelp og støtte tar utgangspunkt i den enkeltes behov og 
motivasjon. Dette kan være en forutsetning for å få til endring. Men den samme 
tilnærmingen kan kanskje også være litt for lett å støtte seg til når tiden og ressursene 
blir for knappe. Resultatet kan bli at hjelpebehov ikke blir ivaretatt, og kanskje 
usynliggjøres.5 
 

Sammenfatning	  	  
Mange av de bostedsløse var svært kritiske til den offentlige hjelpen og uttalte seg 
svært negativt om den. Det at de ikke hadde fått hjelp til å skaffe en bolig når de hadde 
bedt om det, var et forhold som alle tok opp. Intervjuene ga inntrykk av et fragmentert 
hjelpetilbud og mangel på sammenhengende og koordinerte tjenester. Flere hadde ikke 
fått hjelp til bolig etter institusjonsopphold.  

Noen trakk imidlertid fram positive sider ved hjelpen. De som på intervjutidspunktet 
hadde fått og bodde i en egen bolig, hadde leiekontrakt og mottak fast hjelp her, var 
fornøyde med situasjonen og hjelpen. Flere var rekruttert fra gatenære oppholdssteder 
som ble drevet i regi av frivillige organisasjoner. Disse var svært fornøyde med den 
hjelpen og støtten de fikk av de ansatte her. Særlig trakk de fram tryggheten de 
opplevde, og at de følte at de kunne stole fullt og helt på personalet.  
 
Mødrene var også svært kritiske til den offentlige hjelpen. Ingen hadde et godt 
samarbeid om hjelpetilbudet. Flere hadde selv koordinert hjelpen og hatt en 
pådriverrolle overfor hjelpeapparatet gjennom mange år. De hadde også flere ganger 
opplevd press fra offentlig ansatte om å ta imot den bostedsløse i sin egen bolig etter 
institusjonsopphold. Flere la vekt på at det var vanskelig å finne fram til rett person og 
til noen som ville forplikte seg til å hjelpe.  

Videre mente de generelt at forebyggingen av nye perioder uten fast bolig var dårlig, 
og at de sosiale behovene var dårlig ivaretatt. Felles for flere var at de når de spurte 
om hjelp, hadde fått til svar at den bostedsløse selv måtte ta ansvar. Det offentlige ville 
ikke hjelpe når den det gjaldt, ikke selv tok kontakt. Dette svaret fikk de uavhengig av 
hvordan situasjonen for den bostedsløse var, og om de offentlig ansatte hadde satt seg 
inn i den bostedsløses situasjon og behov.	    
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8. De ansattes perspektiv 
Analysen av fokusgruppeintervjuene med de offentlig ansatte viste at de var kjent med 
saker der bostedsløse bor midlertidig i foreldrehjemmet. Dette var situasjoner de alle 
hadde vært i berøring med, og som de ofte oppfattet som vanskelige. Videre viste 
intervjuene at det kunne være vanskelig for dem å vite hva de skulle gjøre i slike 
saker, og at de kunne ha ulike oppfatninger om årsaken til den vanskelige 
bosituasjonen. 
	  

Kjente	  problemstillinger	  
Det kom fram gjennom intervjuene at de offentlig ansatte kjente til flere hushold der 
en tidligere bostedsløs hadde flyttet inn til en eldre forelder som selv hadde 
hjelpebehov. De ansatte oppfattet en slik bosituasjon som uholdbar for begge parter og 
viste til eksempler der de mente at det å bo sammen forverret situasjonen. På tross av 
dette var de svært usikre på om og eventuelt på hvilken måte de skulle gripe inn for å 
bidra til en endring i boligsituasjonen. Sitatet under illustrerer hvilken rolle 
foreldrehjemmet kan spille for personer som i perioder er bostedsløse: 
 

R: En sønn som har vært utenbygds en god del år, kan komme tilbake, og har 
familie her som vedkommende flytter inn hos. Men så kan vedkommende likevel 
ikke bo der på grunn av familieproblemer, finner da venner å bo hos, flytter fra 
venner til venner, finner seg en samboer og flytter inn i en kommunal bolig, og 
så flytter videre. Det skjer mye på en kort periode med flytting og saker rundt 
personen. 

 
I ett fokusgruppeintervju ble en særlig komplisert sak med tre generasjoner i samme 
hushold trukket fram. Alle i husholdet mottok av ulike grunner tjenester fra 
kommunen; hjemmesykepleie, psykiatritjenester eller praktisk hjelp. Saken var 
komplisert fordi: ”Han vil bo hos mor og bestemor, men de vil ikke ha ham der.” 
Saken hadde også tilspisset seg ved at barnebarnet hadde gått til angrep på 
bestemoren.  
 
Et fellestrekk ved de ansattes vurderinger var at selv om problemstillingen var kjent 
for dem, var de svært usikre på om det var riktig å hjelpe, hvordan man kunne komme 
i posisjon for å hjelpe begge parter, og hvordan hjelpen skulle utformes. De ansatte 
kunne komme med eksempler på saker der de var kjent med omfattende 
helseproblemer hos de involverte uten at de hadde gjort forsøk på å gi dem hjelp. I 
enkelttilfeller fortalte de om mistanke om overgrep og til dels alvorlige og farefylte 
situasjoner for den eldste i husholdet uten det var blitt grepet inn da heller. 
 

Komplekse	  saker	  og	  manglende	  felles	  problemforståelse	  
Én årsak til at det var vanskelig å hjelpe, var at sakene var komplekse og krevde 
samtidig og koordinert innsats fra mange offentlige instanser. Hjemmetjenesten var 
den mest sentrale tjenesten og den som var inne i de fleste sakene. Oftest hadde de 
ansatte kommet i kontakt med de aktuelle husholdene som følge av formelle vedtak 
om offentlig hjelp til den eldre, knyttet til ivaretakelsen av grunnleggende fysiske 
behov. I alle kommunene ble det pekt på at hjemmetjenesten manglet kompetanse, 
som i følgende uttalelse: ”De kan stable opp og ta bort avføring og sånne helt 
grunnleggende ting, men ellers så føler de seg ofte maktesløse der hvor det ikke er 
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noen avskjerming. De står oppe i problemstillinger de ikke kan nok om.” Et annet 
eksempel illustrerer dette: Hjemmetjenestene i en kommune yter etter særskilt vedtak 
tjenester til en mor med behov for bistand, hjelp til personlig hygiene og medisiner. I 
samme hushold bor en voksen sønn med psykiske problemer og rusproblemer. En av 
de ansatte forteller: 
 

R: Det er mange typer mennesker innom det huset. Det blir en del slåssing og 
rus. Hjemmetjenestene måtte en gang hjelpe sønnen først, få ham på sykehuset 
og sette i gang store hjelpetiltak. Vi følger opp om mor hadde fått blåmerker, vi 
hadde lege inne. 

 
I slike komplekse saker kan ansatte få problemer med å holde oversikten. Sønnens 
livsførsel gjorde at det ble uoversiktlig hvem som hadde tilgang til boligen, og 
hvordan situasjonen virket inn på morens behov for trygghet. Den kunne blant annet 
resultere i at hun ikke fikk nødvendig hjelp. For hjemmetjenestene innebar situasjonen 
at de ikke visste hva som ventet dem når de kom, og de ansatte ga uttrykk for 
utrygghet.  
 
I saker som dette så ikke alltid de ansatte den yngres hjelpebehov som sitt ansvar, og 
heller ikke det å skulle bidra til en bedre bosituasjon for begge parter i husholdet, selv 
om det også for dem var klart at den yngre parten hadde et hjelpebehov, og at 
bosituasjonen var uholdbar for begge. I et av intervjuene kom det fram at en sak som 
hjemmetjenesten kjente til, der den yngste i husholdet hadde omfattende 
rusmisbruksproblemer, var ukjent for de i kommunen som satt med ansvaret for 
tjenester og hjelp til personer med rusproblemer: ”Jeg har jo ikke hørt om ham før i 
dag, egentlig,” sa ruskonsulenten. 
 
I noen tilfeller kom de sosiale problemene og boligbehovene først på dagsordenen når 
det oppsto kriser som krevde akutt inngripen. I andre tilfeller var sakene kjent over 
lang tid uten at boligsituasjonen ble definert som et problem. 
 
Når problemstillingen etter hvert ble grepet fatt i, kunne de ansatte erfare at 
boligsituasjonen likevel ikke fikk nok oppmerksomhet. Det kunne gå uforholdsmessig 
lang tid å finne fram til løsninger, og det var vanskelig å finne nye, egnede boliger. Av 
og til var det dessuten uklart hvem som var ansvarlig for å finne fram til nye 
boligløsninger, og hvilke framgangsmåter som var aktuelle. 
 
Den lokale organiseringen og manglende samarbeid kunne skape ytterligere vansker. 
En rekke ansatte kunne etter hvert komme inn i bildet, med ulike roller, mål og 
tilnærmingsmåter. I noen saker var det opprettet faste ansvarsgrupper omkring 
brukeren, men hjemmetjenestene deltok ikke her, selv om det var de som var oftest i 
boligen. 
 
Det var også eksempler på at de som hadde ansvaret for å formidle økonomisk støtte 
til husholdsmedlemmene, ikke deltok i vurderingen av husholdets helhetlige situasjon 
og hjelpebehovene. I ett tilfelle hadde den sosialfaglige tjenesten vært inne i bildet 
mens sønnen i det aktuelle husholdet fikk økonomisk støtte fra sosialtjenesten. Da han 
senere fikk innvilget trygdeytelser, trakk de ansatte med sosialfaglig kompetanse seg 
ut av saken: ”Vi hadde ham tidligere på sosialen, men så ble han uføretrygdet, og da 
ble han borte.” 
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At dette var komplekse saker som kunne kreve omfattede innsats fra mange 
kommunale instanser, medvirket derfor til at de ansatte opplevde det som vanskelig å 
hjelpe. Imidlertid kunne intervjuene også tyde på at en bakenforliggende årsak til 
manglende felles innsats kunne være mangelen på en felles grunnforståelse av 
situasjonen, behovene og målet for tjenestene. Manglende felles behovsforståelse 
kunne i verste fall bidra til at helserisiko for den eldre parten i husholdet ble oversett, 
og at den yngres helserelaterte behov ikke ble satt på dagsordenen.  
 

Å	  gripe	  inn	  i	  den	  private	  sfæren	  
En annen medvirkende årsak til at det kunne være vanskelig å gripe inn med 
nødvendig hjelp, var det at disse sakene handlet om den private sfære og 
familierelasjoner. Vurderingene de ansatte gjorde, kunne bli influert av deres holdning 
til og syn på familie og familietradisjoner og bære preg av mer allmenne og 
dagligdagse oppfatninger av familie og familieliv. I noen tilfeller kunne det se ut som 
denne typen oppfatninger kom i sentrum for vurderingene av situasjonen og ble en del 
av årsaken til at familien ikke fikk hjelp.  
 
Et eksempel kan illustrere dette: De ansatte viste til en problematisk boligsituasjon der 
flere husholdsmedlemmer med omfattende hjelpebehov bodde sammen. De ansatte 
syntes imidlertid det var vanskelig å gripe inn, og en av grunnene til dette var at de 
mente det var tradisjon for og i tråd med familiekulturen i det aktuelle området at flere 
generasjoner bodde sammen.  
 
Også andre fortolkninger av relasjonen mellom familiemedlemmene gjorde seg 
gjeldende. Noen mente at det å bo sammen kunne bli opprettholdt av at 
”morsinstinktet er stort”, og at en mor kunne ha behov for å ha sønnen boende hos seg. 
Denne typen forklaringer kunne i noen tilfeller også bli brukt som argument for ikke å 
bidra til endring til tross for at situasjonen innebar stor helserisiko for den eldre parten 
i husholdet. 
 
Det skapte også mange dilemmaer for de offentlig ansatte at husholdsmedlemmene 
selv valgte å bo sammen. Selv om de ansatte mente det var svært viktig å bryte opp 
husholdet, kunne det være vanskelig å få både den eldre og den yngre parten med på 
dette. Argumenter som ble brukt for ikke å gripe inn, kunne være knyttet til nettopp 
selvbestemmelse: ”Du har faktisk rett til å nekte å ta imot hjelp i Norge.” I andre 
tilfeller ville inngripen innebære ivaretakelse av den ene partens interesser på tvers av 
den andres. Hvem sine interesser skulle man da ivareta, og hva ville resultatet bli for 
de enkelte husholdsmedlemmene? Ville for eksempel en mor likevel vært best tjent 
med fortsatt å bo sammen med sønnen eller datteren, selv om samboerskapet medførte 
store belastninger for henne? De ansatte følte at de måtte gripe inn i og bryte opp 
relasjoner, og at de måtte ta beslutninger som de mente at familiemedlemmer 
”normalt” skulle ta selv. Dette opplevde de som problematisk.  
 
Det fantes også eksempler på at de ansatte ikke bare måtte forholde seg til 
familiemedlemmene som nå bodde i husholdet. Andre familiemedlemmer kunne også 
komme til med synspunkter og oppfatninger: 
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R: Vi vurderte å ta ut mor og gi henne tilbud om korttidsopphold for å lage et 
forsvarlig tjenestetilbud. Da sa det ”pang” hos datteren, for broren var ikke så 
ille som vi ville ha det til. Så lenge mor har samtykkekompetanse, så har jo ikke 
kommunen mulighet til å gripe inn.  

 
De ansatte viste også til saker der de hadde gitt hjelp og skaffet ny bolig til enten 
begge eller én i husholdet. Også i disse sakene innebar arbeidet mange dilemmaer. Et 
eksempel illustrerer dette: Utgangspunktet var to sønner med rusmisbruksproblemer 
og psykiske lidelser som bodde hjemme hos en eldre, fysisk sterkt svekket mor. 
Boligen ble av de offentlig ansatte vurdert som lite hensiktsmessig for alle tre. Grunnet 
mislighold av lån kom boligen på salg, og mor og sønner søkte om kommunal bolig. I 
søkeprosessen, som gikk over ett år, kom det fram at den ene sønnen kunne tenke seg 
å bo for seg selv. Han fikk en bolig for seg selv, mens moren og den andre sønnen fikk 
en kommunal bolig sammen. Det var imidlertid fortsatt en viss uenighet mellom de 
ansatte om hvilken løsning som var til beste for moren: ”Er det fortsatt ålreit for moren 
at sønnen blir boende? Det er jo de dilemmaene som man sitter med. Hvem vet hva 
som er best for henne?” 
 

Sammenfatning	  
En av hensiktene med denne studien var å undersøke offentlig ansattes erfaringer med 
å hjelpe tidligere bostedsløse som bor midlertidig med foreldre. Studien viste at de 
ansatte var godt kjent med slike saker, og at de erfarte at det var utfordrende å skulle 
gripe inn i dem. De støtte på mange dilemmaer og vansker i arbeidet med å finne fram 
til gode måter å hjelpe på, blant annet fordi sakene var komplekse og de måtte gripe 
langt inn i den private sfæren.  
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9. Diskusjon 
Bostedsløshet er et sektorovergripende problem. Det kan ramme bredt og kan ikke 
utelukkende knyttes til særegne sosiale kjennetegn eller særegne helseproblemer. 
Årsakene til bostedsløshet kan være mange. Det kan ha med både økonomiske, sosiale 
og helsemessige forhold å gjøre – og med samspillet mellom disse faktorene. I denne 
undersøkelsen har vi studert bostedsløse som bor midlertidig i foreldrehjemmet. Målet 
har vært å få kunnskap om erfaringer med denne bosituasjonen. De som har vært 
representert, er en gruppe bostedsløse som har hatt omfattende rusproblemer over 
lengre tid. Vi har også intervjuet mødre som har en sønn eller datter som har vært 
bostedsløs og har bodd sammen med dem i deres bolig i en periode. Videre har vi 
intervjuet offentlig ansatte om hvilke erfaringer de har med å gi hjelp til personer som 
bor i foreldrehjemmet, og til deres foreldre.  
 
Mange unge bor i foreldrehjemmet ut over myndighetsalder, og mange flytter i 
perioder tilbake til foreldrehjemmet. Foreldrehjemmet kan også være et mulig 
oppholdssted lenger ut i livet uten at dette er å anse som et problem for offentlige 
myndigheter. De bostedsløse i vår undersøkelse har omfattende rusproblemer og 
henvender seg til foreldrene når de trenger et sted å bo. Dette skjer til tross for at de 
har et svært stort hjelpebehov. Felles for alle deltakerne er også at det å bo med 
foreldrene ikke er en ønsket situasjon, men likevel en hjelp de opplever å være helt 
prisgitt og avhengige av. Foreldrehjemmet er alternativet for dem når de ikke har 
mulighet til å finne annen bolig.  
 
Familiene til personer med et alvorlig rusmisbruk eller en psykisk lidelse har 
tradisjonelt ikke blitt sett på som noen som kan bidra positivt ovenfor den 
hjelpetrengende. Tvert imot har foreldrene til tider blitt sett på som en del av 
problemet, og kanskje også som noen som har forårsaket eller forverret det. Denne 
forståelsen har stått særlig strekt innen omsorgen for personer med psykiske lidelser . 
Imidlertid har man i forskningen om familier til personer med rusmisbruksproblemer 
og psykiske lidelser begynt å stille andre spørsmål når det gjelder familiens rolle. Man 
har blitt mer opptatt av hva det vil si å ha omsorg for et familiemedlem med en 
alvorlig psykisk lidelse og et rusmisbruk, og hvordan dette kan påvirke familien.  
 
Intervjuene med både de ansatte og de andre deltakerne tyder på at det ikke finnes en 
institusjonalisert praksis som regulerer arbeidet til offentlig ansatte på dette området. 
Flere funn gir støtte for denne antakelsen. Intervjuene viser den store belastningen det 
er for mødrene når hjelpebehovet har vart over mange år. Noen av mødrene har godt 
kjennskap til hjelpeapparatet og fungerer både som pådrivere og forhandlere overfor 
det. Andre vet ikke hvor de skal henvende seg for å få hjelp, og flere har blitt avvist. 
De kjenner ikke til noen steder der de kan forvente å bli møtt med forståelse og hjelp. 
Den bostedsløse kan holde seg borte fra familien i lange perioder. Disse periodene er 
vanskelige for mødrene. Ingen vet hvor den bostedsløse er, og de har ingen å henvende 
seg til for å få hjelp. Også den ensomheten omkring problemene som mødrene ga 
uttrykk for, og som blant annet var betinget av stigmatiseringen knyttet til 
rusproblemer, er verd å merke seg. Den kan ses på som et uttrykk for blant annet 
mangelen på en institusjonalisert praksis. Selv om flere mener de ikke har noen skyld i 
problemene, er det ikke ensbetydende med at de ikke stadig kommer tilbake til 
spørsmålet om skyld. Alle mødrene i undersøkelsen har til tider følt skyld for den 
situasjonen sønnen eller datteren har havnet i. De har utallige ganger reflektert over 
årsaksforhold og hva de kunne gjort annerledes. Få har hatt noen å snakke med dette 
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om. Ikke alle, men flere av deltakerne hadde små forventninger til den offentlige 
hjelpen. Det kan være flere årsaker til dette. Én grunn kan være at det ikke finnes en 
felles oppfatning i hjelpeapparatet av at boligbehovene til personer med alvorlige 
rusmisbruksproblemer først og fremst er et offentlig anliggende. 
 
Fra de ansattes side blir ikke situasjonen til de bostedsløse nødvendigvis oppfattet som 
et bostedsløshets- eller et sosialt problem. Det finnes flere definisjoner av bostedsløse 
(Sahlin 1992), og hvordan de blir definert, får betydning for hvem de bostedsløse er, 
hvordan bostedsløse skal registreres, for fortolkninger og oppfatninger av 
bostedsløshet og for innretningen av hjelpen. I Norge har både statlige og lokale 
myndigheter det siste tiåret hatt et systematisk fokus på bostedsløses situasjon og 
behov. Det har vært statlige initiativ og satsinger rettet mot flere av gruppene som 
inngår i den offisielle definisjonen av bostedsløshet, både mot de som skal skrives ut 
fra institusjoner, og de som bor i midlertidige boliger. Selv om det fortsatt er store 
utfordringer, tyder undersøkelser på en økende oppmerksomhet omkring disse 
problemstillingene i tjenesteapparatet (Ytrehus 2008, Dyb, Helgesen og Johannessen 
2008).  
 
Intervjuene med de bostedsløse kan også indikere at det ikke finnes en felles praksis 
blant offentlig ansatte på dette området. Det finnes ingen tilnærming for å møte dette 
hjelpebehovet. Vi har sett at det blant de ansatte eksisterer en oppfatning av at det 
finnes en form for medavhengighet som opprettholder og forsterker problemet til den 
bostedsløse. Foreldrene er en del av problemet, og medavhengighet er altså et 
psykologisk begrep som brukes for å beskrive dette fenomenet. I litteraturen defineres 
medavhengighet som situasjoner der involveringen fra familiemedlemmet blir så sterk 
at det får store negative konsekvenser for den som involverer seg, og den avhengige. 
Medavhengighet oppfattes som noe som bør unngås, og noe som forårsaker eller 
opprettholder et problem (Cermark 1986, Morgan 1991).6 Vi kan ikke se bort ifra at 
ansatte har kjennskap til andre samboerforhold der medavhengighet i denne forstanden 
har betydning og får negative konsekvenser. Men så lenge det ikke finnes en felles 
praksis for hjelp og støtte i disse situasjonene, kan vi sette spørsmålstegn ved om 
individuelle faktorer, psykologiske mekanismer og relasjonelle forhold mellom 
familiemedlemmene kan bli tillagt for stor betydning som forklaringer på det 
vanskelige samboerforholdet.7  
 
De vurderingene ansatte gjør av husholdets situasjon, kan bli influert av forestillinger 
om hva som er normale familieliv og familietradisjoner. En vanskelig boligsituasjon 
kan bli sett i lys av hva som oppfattes å være i tråd med tradisjon og kultur. En 
”kulturrelativ” forståelse vil på den måten spille inn. Begrepet kulturrelativisme 
brukes i dag på ulike måter (Reichert 2006). Å se noe som kulturrelativt innebærer å 
forstå menneskelig aktivitet eller et samfunn på basis av dets egne verdier, normer, 
holdninger og premisser. En kulturrelativ forståelse må vi anta alltid vil gjøre seg 
gjeldende som vurderingsgrunnlag for hjelpebehovene og situasjonen til bostedsløse. 
Imidlertid er kritikken som ofte framføres mot kulturrelative tilnærminger, relevant å 
nevne her. Den vitenskapsteoretiske kritikken handler om at en kulturrelativ 
tilnærming – særlig i en sterk form – vil benekte en objektiv, absolutt standard for 
analyse eller evaluering av menneskelig aktivitet (Doyal og Gough 1991). De 
universelle sidene ved menneskers behov blir derfor ikke vektlagt. I sammenheng med 
sosialt arbeid er det pekt på at kulturrelativisme kan anvendes som begrunnelse for en 
ukritisk tolerant forståelse av situasjonen (Pasamonik 2004).  
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Intervjuene våre viser at også en ”naturalistisk” forståelsesmåte kan gjøre seg 
gjeldende som vurderingsgrunnlag, noe som bruk av begrepet morsinstinkt er uttrykk 
for. En naturalistisk forståelse av situasjonen vil da her bety at bosituasjonen relateres 
til et naturgitt behov hos mor. 
 
Det at det ikke har vært rettet en samlet oppmerksomhet mot situasjonen til 
bostedsløse som bor midlertidig i private hjem, kan kanskje gi spillerom nettopp for 
både kulturrelative og naturalistiske tilnærminger. Både et kulturrelativistisk og et 
naturalistisk perspektiv kan innebære at boligsituasjonen blir oppfattet som noe som 
ligger utenfor tjenestens ansvarsområde. En mer sosiologisk tilnærming til 
avhengighet vil ta utgangspunkt i sammenhengen mellom individuelle erfaringer, 
sosiale relasjoner, sosiale institusjoner og sosial endring. Intervjuene med mødrene og 
de bostedsløse som her har deltatt, gir grunn til å framheve den siden av 
avhengigheten av foreldrenes bolig som her er strukturelt betinget og forårsaket av 
mangelfull offentlig hjelp.  
 
Kanskje kan også disse perspektivene være en hemmende faktor med tanke på å gripe 
inn og finne fram til nye løsninger. Hjelpeapparatet kommer seint inn i sakene og først 
når problemene er store. Dette kan gjøre sakene mer komplekse enn de ellers ville ha 
vært. I verste fall kan fokuset på familiesituasjonene bestemt enten av kultur eller av 
natur, overskygge store og alvorlige hjelpeproblemer som både den eldre og den yngre 
i husholdet kan ha. Et systematisk fokus fra både statlige og lokale myndigheter kunne 
medføre at disse perspektivene suppleres eller erstattes med andre perspektiver på 
husholdets situasjon. 
 
Organiseringen av og innretningen på det lokale arbeidet mot bostedsløshet vil ha 
betydning for hvordan situasjonene blir. Betydningen av tverrfaglig samarbeid trekkes 
fram som avgjørende i arbeidet med bostedsløse (Christensen 2009). Særlig gjelder 
dette personer med omfattede og sammensatte hjelpebehov (Phillips og Burns m.fl. 
2001). Ulike faggrupper har ulike arbeidsoppgaver og roller i det kommunale 
tjenesteapparatet. Vi har sett at det er helsetjenestene og hjemmesykepleien i Norge 
som oftest først kommer i kontakt med husholdene. Manglende samlet 
oppmerksomhet og systematisk satsning kan være en medvirkende årsak til at 
hjemmesykepleien kan bli stående alene som ansvarlig.  
 
I Norge spiller sykepleiere en dominerende rolle i de hjemmebaserte, oppsøkende 
tjenestene og sosialarbeidere en helt marginal rolle (Ytrehus og Nuland 2007). Dette, 
kombinert med relativt liten oppmerksomhet på bolig- og bostedsløshetsproblematikk 
blant helseprofesjonene i Norge, kan også være medvirkende faktorer til at ansatte 
opplever hjelpebehovene til disse gruppene som vanskelige å møte. Holdninger kan 
påvirkes gjennom utdanningen og dermed bidra til bedre hjelp for bostedsløse (Chung-
Park, Hatton et al. 2006). Enkeltundersøkelser fra andre land har satt søkelyset på 
kunnskap om bostedsløse i profesjonsutdanninger (Buchanan 2004, Chung-Park, 
Hatton et al. 2006, Masson og Lester 2003). Det finnes også eksempler på at en 
gjennom forskning har utviklet systematisk kunnskap om prinsipper og metodiske 
tilnærminger som er nyttig kunnskap for aktuelle yrkesprofesjoner. En tydeligere 
oppmerksomhet på bostedsløshetsproblematikken i helseutdanningene kan føre til 
styrket oppmerksomhet på situasjonen til de husholdene som her har vært i fokus, og 
kan gi helseprofesjonen et bredere vurderingsgrunnlag. 



78	  
	  

	  
Våre funn når det gjelder ansatte-intervjuene, samsvarer med funn fra andre studier om 
arbeidet med bostedsløse som viser at ansatte må balansere mellom inngripen og 
ivaretakelse av personenes autonomi, og at de ansatte ofte selv må definere 
arbeidsoppgavene (Rowe, Frey, Bailey et al. 2001, Fisk, Rakfeldt, Heffernan et al. 
1999, Melamed, Fromer m.fl. 2000).  
 
Vår studie gir grunn for å peke på særlige utfordringer knyttet til disse sidene ved 
arbeidet når hjelpen ytes i foreldrehjemmet, og når de hjelpetrengende selv ikke 
etterspør hjelp. De involverte partene kan ha ulike interesser og behov. Det vil ikke 
alltid være like klare grenser og retningslinjer for hva som skal være de ansattes 
oppgave. De ansatte opplever også dilemmaer knyttet til hvordan de skal forholde seg 
til ulike familiemedlemmer i husholdet, og til hvilke familiemedlemmer som skal 
omfattes av deres innsats. 
 
Deltakernes beskrivelser bærer preg av en mangel på kontinuitet i tjenestetilbudet. 
Flere reaksjoner fra både mødrene og de bostedsløse viser at de har møtt en oppstykket 
og fragmentert offentlig omsorg. Mange instanser og nivåer skal bidra med hjelp. 
Dette er et forhold som man i stadig økende grad er oppmerksom på. Samarbeid 
mellom ulike instanser i kommunene og mellom kommunene og spesialisttjenesten må 
fungere. Mange forskjellige brukere og klientgrupper har behov for sammenhengende 
tjenester. Når terskelen for institusjonsoppholdene blir høyere og oppholdene kortere, 
vil institusjonene spille en mindre sentral rolle i tilværelsen til personer med 
rusmisbruksproblemer. Flere peker på at den offentlige omsorgen i denne situasjonen 
kan komme til å bli enda mer oppstykket og fragmentert. Intervjuene gir grunnlag for 
å identifisere ulike barrierer for kontinuitet. 
 
I litteraturen betraktes tiden etter flytting fra en midlertidig bolig og fra psykiatriske 
institusjoner som en ”kritisk fase” med tanke på igjen å bli bostedsløs (Jones, Colson, 
Holter, Lin, Valencia, Susser og Wyatt 2003). En betydelig gruppe av de som skrives 
ut fra psykiatriske institusjoner, skrives ut til midlertidige boligalternativer. Dette viser 
undersøkelser i Norge og undersøkelser fra andre land (Forchuk, Russell, Kingston-
Macclure, Turner og Dill 2006). Det kan være uheldig dersom veien fra et 
institusjonsopphold til egen bolig går om en midlertidig bolig. Deltakerne i vår 
undersøkelse har negative erfaringer med midlertidige boligtilbud. Intervjuene viser at 
offentlig ansatte også bruker foreldrehjemmet som en midlertidig bolig både før og 
etter institusjonsopphold. Vi kan ikke se bort fra at dette i noen tilfeller kan være en 
god løsning, men våre resultater gir grunnlag for å peke på at det er en løsning som 
kan innebære store negative konsekvenser for familien, og at det ikke alltid vil være 
like lett for de involverte partene å motsette seg forslag om en slik løsning. 
 
Avhengighet og uavhengighet opptrer gjerne samtidig. Ingen er fullstendig avhengig 
eller fullstendig uavhengig, men helseproblemer kan medføre økt avhengighet av 
andre. Begrepet generasjonsambivalens – eller bare ambivalens – er i hovedsak 
utviklet av Luscher og Pillemer (2004) og ble opprinnelig brukt innenfor 
familieforskning for å nyansere beskrivelser av relasjonene mellom familiemedlemmer 
som bar preg av en dikotom oppfatning. Relasjonene ble beskrevet som enten i all 
hovedsak positive med vekt på solidaritet mellom generasjoner eller i negative termer 
med vekt på konflikt. I dag brukes ambivalensbegrepet gjerne også i beskrivelser av 
det å ha et langvarig ansvar for syke voksne familiemedlemmer. Det henspiller da på 
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spenningen mellom autonomi og avhengighet. Det å framheve generasjonsambivalens 
innebærer en påpekning av at positive og negative sider i slektskapsrelasjoner vil leve 
side om side. Dette vil også kunne være tilfellet når den ene parten er avhengig av 
hjelp fra den andre. 
 
Alle typer langvarige og kroniske sykdommer vil medføre ambivalens, tvetydighet og 
usikkerhet for omsorgsgiveren. Omsorgsgiveren må kontinuerlig forhandle om 
forpliktelser, egen involvering og eget ansvar for den syke. Mødrene i undersøkelsen 
vår forhandler både med de hjelpetrengende voksne barna og med det offentlige om 
hvordan de skal involvere seg. Forhandlingene med de voksne barna er ad hoc-artet og 
preget av rusmisbruket. Når det gjelder hjelpeapparatet, kan mødrene fortelle om 
forventninger fra det offentlige til deres bidrag og vice versa. De erfarer at 
bosituasjonen ikke alltid får oppmerksomhet fra det offentliges side, verken når det 
gjelder de konsekvensene det har å ha et familiemedlem med et alvorlig rusmisbruk 
boende hos seg, eller de utfordringene det medfører å sikre en stabil bosituasjon for 
den tidligere bostedsløse i annen bolig. 
 
Å gi hjelp ved å tilby sin egen bolig er en mer absolutt måte å involvere seg på – som 
en enten–eller-situasjon – enn det er å gi hjelp til noen som bor et annet sted. Til tross 
for at det er en slik enten–eller-involvering det her er snakk om, viser intervjuene at 
mødrene kontinuerlig vurderer situasjonen, hvordan de skal involvere seg, og hvordan 
de skal kunne greie å skape et liv for seg selv samtidig som de gir hjelp. Mødrene 
reforhandler stadig sine egne oppfatninger av det de bidrar med. Denne prosessen 
innebærer å vurdere konsekvensene av å ha det voksne barnet boende hos seg opp mot 
mulighetene for å ha et eget liv, og å vurdere hvordan de kan ta vare på seg selv, opp 
mot situasjonen til sønnen eller datteren. Situasjonen endres stadig på grunn av den 
omskiftende og ustabile situasjonen den hjelpetrengende befinner seg i. Dette gjør det 
nødvendig for mødrene å revurdere hele tiden.  
 
På grunnlag av intervjuene er altså foreldrenes grense for involvering og forpliktelser 
når det gjelder de bostedsløses boligsituasjon, ikke å oppfatte som en fast grense, men 
noe som er under stadig reforhandling. I så måte spiller det en avgjørende rolle hvilke 
erfaringer foreldrene har med å dele bolig med en tidligere bostedsløs og leve så tett 
innpå en person med et alvorlig rusmisbruk. Mødrene vi intervjuet, følte alle et ansvar 
for å hjelpe det voksne barnet og hadde i perioder strukket seg så langt at de også 
hadde åpnet sitt eget hjem for barnet. Men som vi har sett, kom de alle fram til at det å 
dele bolig innebar et ansvar som var mer enn de kunne mestre, og mer enn de mente 
det var rimelig å forvente av dem som foreldre.  
 
Analysen av intervjuene peker på noen karakteristika ved den særegne 
omsorgssituasjonen det er å gi hjelp i egen bolig til en person med et alvorlig 
rusmisbruksproblem. Alvorlig sykdom hos et familiemedlem vil alltid påvirke hele 
familien. Forpliktelser, ansvar og omsorg for familiemedlemmet kan medføre 
belastning eller ekstra byrder. Mye forskning om familieomsorg handler om de byrder 
familien opplever ved å påta seg et ekstra omsorgsansvar. Mange vil hevde at det er 
mange likehetstrekk ved det å ha omsorgsansvar for et annet familiemedlem, 
uavhengig av hvilke problemer, sykdommer og hjelpebehov den hjelpetrengende har. 
Analysen vår gir imidlertid grunnlag for å hevde at foreldre som hjelper bostedsløse 
rusmisbrukere i egen bolig, opplever helt særegne problemer, og at denne 
omsorgssituasjonen skiller seg fra andre omsorgssituasjoner på svært mange områder. 
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Utfordringene for familien kan nemlig være ekstra store når det handler om 
bostedsløshet, rusmisbruk og gjerne psykisk sykdom i tillegg. Ikke minst kan 
rusmisbruket skape en uoversiktlig og kaotisk situasjon i hjemmet. Hvis det er snakk 
om en psykisk lidelse, foreligger det kanskje ingen diagnose, og dersom det gjør det, 
er det ikke sikkert at foreldrene eller det voksne barnet vil akseptere den. Begge parter 
kan ha et håp om og kanskje urealistiske forventninger om at sykdommen eller 
rusmisbruket skal gå over.  
 
Alle som yter omsorg, hjelp og støtte, vil oppleve en følelsesmessig spenning mellom 
på den ene siden å yte for mye og på den andre siden å yte for lite omsorg. Hva som er 
rett hjelp, og hvor mye hjelp de skal gi, vil være spørsmål som dukker opp igjen og 
igjen. Alle mødrene i undersøkelsen vår kom fram til at det ikke var mulig å ha den 
hjelpetrengende boende i boligen. De hadde påtatt seg en umulig oppgave som fikk 
store negative konsekvenser for dem selv. De hadde ønsket og håpet at hjelpen deres 
skulle bidra til at sønnen eller datterens rusmisbruk opphørte, og hadde investert mye i 
relasjonen uten at det ga resultater.  
 
Å bo sammen med en som har et alvorlig rusproblem, vil prege alle sider av 
hjemmesituasjonen. Hvor mye rom og plass det er i boligen, vil alltid ha betydning for 
muligheten til samboerskap og vil sette betingelser for hvordan hverdagslivet kan 
organiseres. Og ikke minst i vårt tilfelle vil det sette betingelser for mulighetene til et 
privatliv for både den yngre og den eldre parten i samboerskapet. Vi har sett eksempel 
på at selv når den rusavhengige disponerer en egen del av boligen, har moren likevel 
rusmisbruket tett innpå seg hele tiden. Mødrene føler at de blir frarøvet alt privatliv. 
Rusmisbruket gjør at de heller ikke kan reise bort for å få avstand i perioder. De som 
har andre, mindreårige barn som bor hjemme, beskriver en svært vanskelig 
hjemmesituasjon. Synlig rusmisbruk og avvikende atferd er skremmende for yngre 
barn. Det å få politiet på døren eller bli oppsøkt av andre med rusproblemer er forhold 
som mødrene reagerer sterkt på.  
 
Ekstrabelastning har med omsorg og oppfølging, bekymring og uro å gjøre. Det å gi 
hjelp ved et problem som er forbundet med stigma, kan bety enda en ekstrabelastning. 
Å være bostedsløs er ensbetydende med en utsatt og sosialt sett avvikende situasjon, 
mange vil også si en stigmatisert sosial posisjon. Likeledes vil det være når det handler 
om et rusmisbruksproblem. Samfunnets syn på familien til personer med rusmisbruk 
og psykiske lidelser og den rollen de spiller, er kanskje i ferd med å endre seg. Men 
som ovenfor nevnt, må vi regne med at familien blir møtt med oppfatninger av at de er 
en del av problemet, og kanskje også at de har medvirket til det. Fortsatt er det slik at 
det er knyttet skam og skyld til denne typen helseproblemer på andre måter enn for 
andre helseproblemer. Flere av mødrene forteller også om skam, skyld, smerte, 
maktesløshet og sinne som medfører en ekstrabelastning for dem. Ved at de har valgt å 
hjelpe den bostedsløse, kommer de i nær kontakt med andre som har med ham eller 
henne å gjøre. De må forholde seg til offentlig ansatte og andre både i nær familie og i 
samfunnet for øvrig som i utgangspunktet kan ha et negativt syn på den 
hjelpetrengende og dermed kanskje også på familien og foreldrene.  
 
Den som yter omsorg, og den som mottar omsorg, kan oppleve situasjonen svært 
forskjellig. Mange som har helseproblemer som påvirker relasjonen til omgivelsene, 
slik et rusmisbruk som oftest gjør, vil ikke alltid selv greie å sette seg inn i situasjonen 
til omsorgsgiverne. Historiene til personer som har et helseproblem, er ikke alltid 
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meningsfulle fortellinger, og forskere har gitt dem betegnelsen ”kaosfortellinger” 
(Frank 1995). Noen av intervjuene med de bostedsløse bar også preg av å være slike 
kaosfortellinger. Det var vanskelig å få fram sammenhengende beskrivelser som ga 
mening om tidligere bosituasjon og hjemmeforhold. I enkelte tilfeller kom det heller 
ikke klart fram hvordan den bostedsløse bodde på intervjutidspunktet. Uansett var det 
ett fellestrekk ved de fleste av intervjuene med de bostedsløse, nemlig at situasjonen i 
foreldrehjemmet ble beskrevet som svært vanskelig. De følte seg overvåket og ufri og 
prisgitt og avhengige av foreldrene.  
 
De enkelte aktørene i undersøkelsen vår er opptatt av ulike sider ved situasjonen i 
familiehjemmet. Som vi har sett, kan intervjuene tyde på at mødrene og de bostedsløse 
har hatt ulikt utgangspunkt for innflyttingen. Flere av mødrene ønsket nærmere 
kontakt, mens få av de bostedsløse hadde dette som utgangspunkt. Det er viktig å 
påpeke at bare i ett tilfelle var de som deltok, i familie med hverandre. Dette gjaldt en 
mor og hennes sønn. Vi kan derfor ikke si om de bostedsløse vil kjenne seg igjen i 
beskrivelsene til mødrene som har deltatt, og motsatt vet vi ikke om historiene til de 
bostedsløse i undersøkelsen har relevans for mødrenes beskrivelser. Fortellingene som 
her er presentert, dreier seg uansett alle om svært uvanlige situasjoner. For noen har 
bostedsløsheten fått store, alvorlige og – vil mange mene – svært dramatiske 
konsekvenser. De har tatt del i alvorlige kriminelle handlinger. Mødrene har fortalt om 
vanskelige og svært personlige forhold. De har alle gjort et stort offer for å få til å 
hjelpe. Intervjuene tyder på at flere har fått lite eller ingen bistand fra det offentlige til 
et problem som de aller fleste vil mene bør være et offentlig ansvar å avhjelpe. Noen 
har vært oppe i situasjoner som for utenforstående kan virke ekstreme. Men tross ulike 
utgangspunkt og at de fleste mødrene og bostedsløse som deltok, ikke var i familie, ga 
intervjuene likevel grunnlag for å fremme en samlet forståelse av situasjonen. 
 
Studier fra andre land har vist at det å dele bolig med foreldrene for et voksent barn 
ikke bare er negativt. Det kan gjøre det lettere å fullføre utdanning, komme inn på 
arbeidsmarkedet og spare og investere når man selv har knappe økonomiske ressurser 
til rådighet (Ermisch 2003). Ved å tilby det voksne barnet å bo hos seg kan foreldrene 
indirekte overføre ressurser til det. Familien kan også bidra med økonomisk støtte 
(Clark 2001). En studie fra USA fant at de fleste foreldre var tilfredse med å dele bolig 
med voksne barn. Imidlertid synes konfliktnivået mellom foreldrene og det voksne 
barnet å være høyere når barnet er arbeidsledig eller økonomisk avhengig av 
foreldrene (Aquilino og Supple 1991). I en annen studie kom det nemlig fram at 
voksne barn med gjeld hadde dobbelt så stor sannsynlighet for å ha et konfliktfylt 
forhold til den eldre generasjonen i familien, og da særlig til foreldrene, enn voksne 
barn uten gjeld. Det samme gjaldt de som mottok økonomisk støtte fra foreldrene 
(Szydlik 2008).  
 
Sett fra det voksne barnets side, er det først og fremst avhengighet og en følelse av 
avmakt som er beskrivende for tilværelsen i foreldreboligen og relasjonen til 
foreldrene. Denne ubalansen i relasjonen er en faktor som kan bidra til forståelse for 
den vanskelige og utilfredsstillende situasjonen som de tidligere bostedsløse gir 
uttrykk for. De bostedsløse har verken økonomisk eller annen kapital. De er prisgitt 
foreldrenes boligressurser. Foreldrene disponerer boligen og har dermed kontroll over 
de ressursene som de bostedsløse er helt avhengige av. Avmakt skapes ikke bare av 
manglende kontroll over materielle og økonomiske interesser som man selv har. 
Avmakt kan også forstås som manglende mulighet til selv å ivareta egne interesser. Et 
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forhold som kan påvirke denne muligheten, er helseproblemer. Helseproblemer hos 
voksne barn kan også være en faktor som kan medføre utfordringer for relasjonen 
mellom generasjonene. Det er vist at sannsynligheten for å oppleve konflikt, kan øke 
dersom det voksne barnet har et helseproblem (Szydlik 2008). De bostedsløse i vår 
studie har alle et alvorlig helseproblem, men flere av dem gir i liten grad uttrykk for 
forståelse av eget helseproblem. For enkeltes del kan intervjuene tyde på at 
rusmisbruket har medført en kognitiv svekkelse. Vi sitter igjen med et inntrykk av at 
de ikke anerkjenner eller aksepterer avhengigheten sin. Dermed anerkjenner de heller 
ikke den hjelpen foreldrene gir dem. Intervjuene tyder videre på at flere assosierer sin 
rolle i foreldrehjemmet med en barnerolle.  
 
På den annen side kan muligheten til å bo i foreldrehjemmet for voksne som har 
helseproblemer, ha en positiv innvirkning, ikke bare på helseproblemet, men også på 
økonomien og livssituasjonen for øvrig. Videre kan det å bo fast eller periodevis i 
foreldrehjemmet – og dermed ha tilgang til familiens omsorg – redusere rusmisbruket 
for personer med rusmisbruksproblemer og psykiske lidelser (Brekke og Mathiesen 
1995, Clark 2001). Vi har sett eksempler på at bostedsløse med svært dårlig fysisk 
helse har fått hjelp i foreldrehjemmet og blitt bedre. De framhevet selv at muligheten 
til å bo i foreldrehjemmet spilte en viktig rolle for dem og helsesituasjonen deres. De 
andre deltakerne la selv ikke vekt på at det å kunne bo i foreldreboligen ga dem noen 
helsemessig gevinst, men det kan likevel ha hatt en positiv effekt.  
 
Den velferdspolitikken som finnes i et land, kan ha innebygd i seg særlige 
oppfatninger av familien og hensyn til familieliv og familiens situasjon (Harding 
1996:177–203, Leira 2004).8 Noen ordninger vil støtte opp under spesielle 
familiemønster, andre ordninger kan gjøre enkelte familiemønster vanskelige å 
opprettholde. Noen ordninger bidrar til å avlaste familien, mens andre kan legge ekstra 
byrder på den (Harding 1996). Norge har en forholdsvis omfattende eksplisitt 
familiepolitikk og en familiepolitikk som ikke er utviklet for å støtte en spesiell 
familietype, men støtte individene (NOU 2011:7). Offentlig hjelp og offentlige 
hjelpere skal respondere på situasjonene til ulike familiemedlemmer og tilpasse seg 
situasjonene i familien, uten at hjelpen skal stille spesifikke krav til hva familien skal 
gjøre, eller hvordan familien skal forholde seg (NOU 2011:7).  
 
Velferdspolitikken rettet mot personer med rusproblemer, har fått mer oppmerksomhet 
de siste tiårene. Boligpolitiske virkemidler er utviklet for å nå fram også til personer 
med rusproblemer. Det er utviklet retningsgivende kvalitetsstandarder for midlertidige 
boligtilbud, og det er utarbeidet boligtjenester som er ment å gi personer med 
rusproblemer støtte i boligen. Felles for både boligpolitikken og helse- og 
omsorgspolitikken ellers er at det er lagt større vekt på å få til ambulerende, 
oppsøkende tjenester. Utvikling av en mer integrert rusomsorg med påpekning av at 
personer med rusproblemer skal ha de samme rettigheter til behandling som alle andre, 
forstås som en normalisering av tjenestetilbudet til denne gruppa.  
 
Situasjonene som er beskrevet i denne rapporten, representerer ekstreme tilfeller der 
voksne er avhengige av foreldrenes hjelp og samtidig har et hjelpebehov som det er 
svært vanskelig for foreldrene å dekke. Tilsynelatende er det stor kontrast mellom det 
mødrene forteller om det voksnes barnets livsløp med langvarig rusmisbruk og 
tidligere konfrontasjoner i hjemmet, og den realiteten at de velger å tilby sin egen 
bolig eller sier ja til at det voksne barnet kan få bo i boligen.  
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Hva kan så undersøkelsen si om bakgrunnen for at familiemedlemmer skal føle ansvar 
for å tilby bolig til et annet, voksent familiemedlem? Opplever foreldrene en normativ 
forpliktelse til å gjøre det? Det vil si: Gjør de det fordi de oppfatter at det forventes av 
dem i kraft av at de er foreldre, uavhengig av hvilken relasjon de for øvrig har til det 
voksne barnet? Eller er det andre premisser og grunner som gjør seg gjeldende? Må 
det være en spesiell relasjon mellom den bostedsløse og foreldrene utover 
familierelasjonen? Er det et særskilt tett bånd mellom den som gir, og den som får 
hjelp? Eller må det være en form for gjensidighet i hjelperelasjonen? Vi beskriver her 
avvikende familie- og hjelpesituasjoner som svært få har sett for seg at de skal havne i, 
og som derfor ikke mange mentalt sett vil være forberedt på. Hva som gjør at 
foreldrene vil velge å tilby hjelp og støtte, og hva som gjør at den bostedsløse vil 
henvende seg til familien, kan påvirkes av mange forhold. Vi har sett at skyldfølelse, 
et håp om å kunne hjelpe og få kontakt etter mange år med liten eller ingen kontakt 
og – for de eldstes del – kanskje også et håp om å få hjelp selv, alle er faktorer som 
kan spille inn for at foreldre velger å gi hjelp. I tillegg kommer vissheten om den 
helsefarlige situasjonen som en bostedsløs person befinner seg i. Mødrene vi snakket 
med, hadde flere ganger måttet redefinere situasjonen og forventningene til hvordan 
ungdommene deres skulle klare seg i livet. De hadde også tilpasset seg stadig nye 
hjelpebehov. Som voksne hadde mange av de rusavhengige forsøkt flere 
behandlingsalternativer, og noen hadde fått hjelp fra det offentlige til å etablere seg i 
egen bolig gjentatte ganger. Ingen ting hadde nyttet, og for mødrene ble det å hjelpe 
dem i sitt eget hjem til slutt eneste alternativ. 
 
De nevnte faktorene så ut til å ha spilt en større eller mindre rolle for flere av 
deltakerne. For andre var situasjonen heller den at de opplevde at de ikke hadde hatt 
noe valg. Den bostedsløse hadde ikke flyttet ordentlig ut av foreldrehjemmet eller 
flyttet inn uten at mødrene oppfattet at de hadde noen mulighet til å sette en stopper 
for det. Våre funn gir derfor grunnlag for å framheve situasjonsbestemte føringer 
sammen med uklarhet omkring det offentliges ansvar som regulerende faktorer for å 
tilby hjelp. Disse samboerskapene er ikke noe mødrene har planlagt for.  
 
Det er også grunn til å spørre hvor synlig og anerkjent mødrenes rolle som 
omsorgsperson for den bostedsløse og som samarbeidspartner for de offentlige 
tjenestene er, og om den er like synlig og anerkjent som bidraget deres skulle tilsi. 
Foreldreskap innebærer å skape en tilværelse for barn som gjør dem selvstendige og 
uavhengige. Samtidig skal foreldre bygge et sikkerhetsnett for barna for på den måten 
å kunne yte hjelp når det trengs. Foreldre har en legitim maktposisjon overfor barn og 
en maktposisjon som innebærer autoritet og plikt til forsørging, oppdragelse og 
omsorg. Både samfunn, foreldre og barn vil ha forventinger om at relasjonen mellom 
foreldre og barn etter hvert skal utvikle seg til å bli mer likeverdig. Omsorgsyteren vil 
ønske at den omsorgstrengende skal bli uavhengig og etter hvert kunne greie seg selv. 
Barn som bor hjemme lenge, kan oppfattes som et resultat av mislykket foreldreskap. 
Litteratur om foreldre til funksjonshemmede voksne barn viser hvilken langvarig 
omsorgsforpliktelse foreldrene da står overfor, til tross for at det offentlige bidrar, og 
at dette er en gruppe som man har oppnådd aksept for at har krav på livsvarig hjelp fra 
velferdsstaten (NOU 2011:7).  
 
Forskning om vold mot eldre viser at helsearbeidere generelt er dårlig skolerte i å 
identifisere misbruk av og vold mot eldre samt risikofaktorer for dette. Litteraturen om 
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eldrevold peker på mange risikofaktorer for at eldre skal bli utsatt for vold. Mange 
voldsepisoder skjer i ruspåvirket tilstand. Det er ulike forklaringer på sammenhengen 
mellom vold og rusmisbruk, og årsaksmekanismene er ikke like klare. Verken 
omliggende forhold eller rusen i seg selv har en determinerende virkning på vold 
(Pernanen 1996). På samme måte kan eldrevold utøvd av andre familiemedlemmer gis 
ulike forklaringer. Vår studie gir grunnlag for å peke på bosituasjonen der den 
bostedsløse bor midlertidig hos foreldrene, avmaktsfølelsen hos den bostedsløse og det 
langvarige rusmisbruket som risikofaktorer. Intervjuer med de eldste kvinnene og med 
de offentlig ansatte i vår undersøkelse kan – i tråd med forskningen om vold mot 
eldre – antyde at det å være aleneboende og ha økende skrøpelighet er særlige 
risikofaktorer (Penhale 2003). Økonomisk utnytting inngår også som en del av 
problemet. Avmakts- og avhengighetsrelasjonen som den voksne bostedsløse står i, 
opplevelsen av avmakt og ikke minst det alvorlige rusmisbruket, som fortsetter i 
familieboligen, er forhold som kan frambringe farlige situasjoner. Vår undersøkelse 
gir videre grunnlag for å peke på behovet for at begge parter gis hjelp og støtte, og for 
å hevde at forebygging av bostedsløshet er viktig også med tanke på forebygging av 
vold mot eldre.  

 
Relasjonen mellom foreldrene og den bostedsløse i foreldreboligen kan også preges av 
at foreldrene har større interesse av relasjonen enn det den tidligere bostedsløse har. Vi 
har sett at noen av mødrene nettopp legger vekt på ønsket om å bedre eller 
gjenopprette relasjonen som en medvirkende årsak til å velge å gi hjelp. De tidligere 
bostedsløse er på sin side helt avhengige av foreldrenes ressurser. Samtidig legger de 
liten eller ingen vekt på den hjelpen de får fra foreldrene, og deres utgangspunkt for 
innflyttingen har ikke vært å bedre relasjonen til foreldrene.  
 
Målet med denne studien har ikke vært å skaffe til veie et representativt utvalg 
informanter. Vår tilnærming til å rekruttere deltakere til intervju har vært å finne fram 
til informanter som kunne belyse problemstillingen vår. I metodekapittelet har vi 
redegjort for tilnærmingen og utfordringer knyttet til den. Vi har lagt vekt på å få fram 
perspektivet til ulike involverte parter. Fordi målet ikke har vært representativitet, vet 
vi heller ikke hvor representative de bostedsløse som har deltatt i studien, er for alle 
bostedsløse med rusproblemer som i perioder bor i foreldrehjemmet. Intervjuene tyder 
på at vi har representert brukergrupper med svært omfattede problemer. Flere er 
rekruttert fra gatenære oppholdssteder, og både de bostedsløse selv og mødrene 
beskriver svært omfattende hjelpebehov. Også andre studier kan tyde på at de som 
velger å ty til foreldrehjemmet i perioder, nettopp er en gruppe med svært omfattende 
hjelpebehov. En studie som sammenlignet personer med psykiske lidelser som 
henholdsvis bodde alene og med foreldre, viste at de som ikke bodde med foreldrene, 
generelt fungerte bedre, hadde en mer stabil livssituasjon og i større grad hadde 
relasjoner utenom familien (Brekke og Mathiesen 1995). 
 
Vi har representert ulike aldersgrupper både blant mødrene og de bostedsløse. I 
innledningen så vi at antallet bostedsløse som bor med venner og familie, er høyest for 
de yngste. En årsak til at denne boformen reduseres med alderen, kan være at flere får 
hjelp fra det offentlige etter hvert. Studier av familieomsorg viser at den ofte kan være 
svært aktiv i den første fasen når et hjelpebehov oppstår. Det er familien som først ser 
behovene og får kunnskap om disse. Familiens rolle blir så å synliggjøre behovene for 
det offentlige hjelpeapparatet. Etter hvert vil den offentlige omsorgen ta over 
oppgaven som familien i den første fasen har utført. Særlig vil dette være tilfellet ved 
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langvarige helseproblemer og helseproblemer som stadig forverrer seg. De som er med 
i vår undersøkelse, representerer en gruppe som ikke har blitt integrert eller er svakt 
integrert i den offentlige hjelpen.  
 
Bare i ett tilfelle er en mor og en bostedsløs som er intervjuet, i familie med hverandre. 
De funnene som intervjuene med mødrene ga, trenger derfor ikke å korrespondere med 
og finne gjenklang i intervjuene med de bostedsløse og de offentlig ansatte. 
Drøftingene av de ulike perspektivene opp mot hverandre har dermed begrensinger. 
Det er likevel grunn til å anta at vi har funnet fram til trekk som kan være typiske for 
de situasjonene foreldre og bostedsløse opplever. Selv om mødrene, de bostedsløse og 
de ansatte trekker fram ulike sider ved situasjonene, gir de enkelte perspektivene 
mening når vi ser dem i forhold til hverandre.  
 
Intervjuene tyder på at flere av de bostedsløse har hatt vanskelige oppvekstforhold, 
mens ingen av mødrene som er representert, snakker om en  tilsvarende 
familiebakgrunn. Som vi har sett, er det heller ingen av mødrene som trekker fram 
oppvekstforhold som noe de mener har medvirket til problemene. De mener at barna 
deres har hatt en normal oppvekst. Også noen av de bostedsløse beskriver oppveksten 
sin som normal, men andre beskriver derimot en oppvekst preget av rusmisbruk og 
brutte familierelasjoner. Vi kan ikke se bort fra at mødrene har underkommunisert 
problemer i oppveksten og kanskje normalisert en situasjon som har vært vanskelig for 
barnet, og vice versa at de bostedsløse vil tendere til å overkommunisere vansker og 
plassere årsaken til egne problemer hos omgivelser og i oppvekstforhold. De ulike 
beskrivelsene tyder imidlertid på at det faktisk har vært store variasjoner i hvordan 
oppvekstforholdene har vært; både bostedsløse med såkalte normale familie- og 
oppvekstforhold og bostedsløse med svært vanskelige oppvekstforhold er representert 
blant deltakerne. For enkelte av de bostedsløse som fortalte om vanskelige 
oppvekstforhold, kunne intervjuene dessuten tyde på at oppholdene de hadde i 
foreldrehjemmet som voksne, også var preget av rusmisbruk i familien. Dette var også 
familiesituasjoner som de ansatte kjente til og beskrev.  
 
Forklaringen på at mødrene som er med i undersøkelsen, tegner et mer positivt bilde 
av oppvekstforholdene, ser derfor først og fremst ut til å ha å gjøre med selvseleksjon: 
De som har valgt å si ja til å delta, er mødre som er bedre stilt. Mødre som selv har 
hatt eller har omfattende rusproblemer eller andre vansker, er ikke med i 
undersøkelsen. Det kan være at de som har deltatt, har vært de som har vært aller mest 
motivert for å hjelpe et bostedsløst barn. Kanskje deres skuffelse er ekstra stor når de 
ser at hjelpen de ønsker å gi, ikke har noen effekt.  
 
Myndighetene har ikke hatt et systematisk initiativ rettet mot bostedsløse som har 
midlertidig opphold i private hjem. Dels må dette forstås på bakgrunn av at det alltid 
vil være problematisk å trekke grenser mellom frivillig og ufrivillig opphold i 
foreldrehjemmet eller andre private hjem, og dermed vanskelig å formulere klare 
statlige mål for den offentlige innsatsen. Dels kan årsaken også være at denne formen 
for bostedsløshet blir mer usynlig. Derfor oppleves problemet ikke som så presserende 
for myndighetene. 
 
Konklusjon  
Denne undersøkelsen viser at foreldrehjemmet og hjelp fra foreldrene kan bli en 
erstatning for manglende offentlig hjelp. På samme tid er ikke foreldrene nødvendigvis 
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en legitim samarbeidspartner for den offentlige hjelpen. En velferds- og boligpolitisk 
utvikling som legger til rette for at hjelpetrengende skal kunne ha sin egen bolig og 
være uavhengig av familien, forutsetter en nærmere integrering av ulike 
velferdsområder. I dag gjør ulike boligpolitiske ordninger det mulig selv for personer 
med et omfattende hjelpebehov å etablere seg i egen bolig og dermed være uavhengig 
av familien. Denne utviklingen har imidlertid ført til et behov for å utforme 
velferdstjenester, det vil si ulike oppsøkende hjemmetjenester, som kan gi dem hjelp 
og støtte i boligen. I Norge har vi hatt en stadig økende andel yngre hjelpetrengende 
som mottar offentlige tjenester i eget hjem.  
 
Videre viser undersøkelsen – på samme måte som forskning fra andre land – at de som 
skal hjelpe familier som opplever bostedsløshet, må ha en fleksibel oppfølgerrolle og 
definere arbeidsoppgavene sine i møte med den enkelte bruker. Oppgavene kan 
komme til å gå utover det de oppfatter som mandatet for stillingen sin. Fleksible 
grenser for arbeidet kan gjøre det lettere å tilpasse hjelpen til individuelle behov og til 
endringer i behovene. I tillegg ser vi at hjemmesituasjonen må tillegges stor vekt. Våre 
intervjuer tyder på at man fortsatt er for lite oppmerksom på behovet for oppsøkende 
hjemmetjenester til personer med rusproblemer, og at det kan være behov for denne 
typen hjemmetjenester også når bostedsløse bor i foreldrehjemmet. Både de 
bostedsløse og foreldrene kan ha behov for hjelp. Foreldrene som har den bostedsløse 
boende hos seg, må inkluderes som en samarbeidspartner eller som en aktør som kan 
ha behov for hjelp og støtte.  
 
Vi kan på grunnlag av undersøkelsen vår spørre om det mangler en politikk og et 
påfølgende faglig fundament for en praksis som evner å nå fram med hjelp på dette 
området. I en situasjon der det er mangel på boliger, og der det rettes for lite 
oppmerksomhet mot behovet for sammenhengende tjenester og boligtjenester til 
personer med rusproblemer, kan belastningen på familien bli urimelig stor. 
Tilrettelegging av boligtjenester til personer med rusproblemer vil kreve at det utvikles 
både bolig- og familiepolitiske praksiser. Disse praksisene må ha oppmerksomhet på 
hvilken innvirkning rusmisbruk har på hjemmesituasjonen, på hvilken rolle og 
betydning familien kan ha, og på familiens behov for hjelp og støtte. Fortsatt er det 
liten oppmerksomhet omkring dette i familiepolitikken (NOU 2011:7). 
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Noter 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Dette	  tallet	  refererer	  til	  hvor	  mange	  i	  hele	  befolkningen	  som	  er	  bostedsløse	  på	  et	  gitt	  
tidspunkt.	  Vi	  har	  imidlertid	  ikke	  kunnskap	  om	  hvordan	  mange	  i	  Norge	  som	  én	  eller	  flere	  ganger	  
i	  løpet	  av	  livet	  har	  erfart	  bostedsløshet,	  det	  vil	  si	  det	  vi	  kan	  kalle	  for	  ”livstidsprevalensen”.	  	  
	  
2	  Det	  er	  store	  variasjoner	  i	  hvordan	  ulike	  samfunn	  definerer	  familiens	  forpliktelser	  og	  hvilke	  
familierettede	  ytelser	  og	  tjenester	  velferdsstaten	  skal	  bidra	  med	  (Millar	  og	  Warman	  1996).	  
Forskjellige	  land	  har	  ulik	  bolig-‐,	  helse-‐	  og	  familiepolitikk,	  ulike	  typer	  tjenester	  tilgjengelig	  og	  
ulike	  forventninger	  til	  familiens	  bidrag.	  Søreuropeiske	  land	  som	  Hellas,	  Spania,	  Portugal	  og	  
Italia	  inkluderer	  i	  større	  grad	  enn	  nordiske	  land	  også	  medlemmer	  av	  den	  utvidede	  familien,	  og	  
ikke	  bare	  kjernefamilien,	  i	  familieforpliktelser	  (Esping	  Andersen	  1990).	  
	  	  
3	  Flere	  undersøkelser	  utført	  allerede	  i	  1950-‐	  og	  1960-‐årene,	  studerer	  samhandling	  og	  
utveksling	  av	  hjelp	  mellom	  foreldre	  og	  voksne	  barn	  (Adams	  1953,	  1968;	  Sussman,	  Sussman	  og	  
Burchinal	  1962).	  Seinere	  har	  flere	  studier	  tatt	  opp	  samme	  tema	  (Hill	  et	  al.	  1970,	  Bengtson,	  
Mangen	  og	  Landry	  1984,	  Eggebeen	  og	  Hogan	  1990,	  Rossi	  og	  Rossi	  1990).	  Resultatene	  fra	  disse	  
studiene	  viser	  entydig	  at	  det	  forkommer	  hyppig	  hjelp	  og	  støtte	  mellom	  familiemedlemmer	  i	  
ulike	  generasjoner,	  også	  når	  de	  bor	  i	  separate	  husholdninger.	  	  
	  
4	  Innen	  den	  symbolske	  interaksjonismen	  forstås	  mulighet	  som	  enten	  å	  være	  åpen	  eller	  å	  være	  
privat	  om	  ulike	  sider	  ved	  egen	  sosial	  situasjon	  som	  en	  sosial	  prosess.	  Mead	  (1994)	  er	  den	  
sentrale	  teoretikeren	  innen	  denne	  teoriretningen.	  Han	  legger	  vekt	  på	  at	  prosessen	  med	  å	  bli	  
kjent	  med	  seg	  selv	  innebærer	  at	  vi	  spiller	  en	  rekke	  sosiale	  roller.	  Ved	  å	  prøve	  ut	  ulike	  roller	  og	  
se	  disse	  gjennom	  sosial	  interaksjon	  kommer	  vi	  fram	  til	  hvem	  vi	  er.	  Denne	  prosessen	  er	  sosial.	  
Muligheten	  til	  å	  kontrollere	  det	  private	  og	  hvordan	  vi	  vil	  vise	  oss	  fram	  for	  andre,	  gjør	  oss	  i	  
stand	  til	  å	  fastsette	  grensene	  mellom	  ulike	  roller.	  Når	  vi	  selv	  ikke	  har	  kontroll	  på	  grensene	  for	  
hva	  vi	  vil	  formidle	  til	  andre	  om	  oss	  selv,	  bryter	  grenser	  mellom	  ulike	  roller	  sammen.	  Den	  
enkelte	  gjøres	  ansvarlig	  for	  alle	  sine	  handlinger,	  uavhengig	  av	  hvilken	  kontekst	  de	  opptrer	  i,	  og	  
hvilken	  rolle	  de	  her	  spiller.	  	  
	  
Goffman	  er	  opptatt	  av	  at	  denne	  typen	  tvungen	  åpenhet	  eller	  tvungen	  eksponering	  kan	  være	  
ødeleggende	  for	  individet.	  Han	  har	  brukt	  begrepet	  looping	  om	  ikke	  selv	  å	  ha	  mulighet	  til	  å	  
regulere	  hva	  andre	  vet	  om	  deg.	  Han	  utviklet	  dette	  begrepet	  i	  en	  av	  sine	  studier	  av	  psykiatriske	  
institusjoner	  (Goffman	  1961).	  Pasientene	  her	  hadde	  ikke	  mulighet	  til	  å	  opprettholde	  egne	  
grenser	  mellom	  ulike	  roller	  fordi	  de	  var	  under	  konstant	  overvåkning	  og	  observasjon.	  
Handlinger	  i	  én	  rolle	  ble	  ikke	  skilt	  fra	  handlinger	  i	  en	  annen	  rolle.	  Pasientene	  ble	  fra	  
personalets	  side	  stadig	  konfrontert	  med	  uoverensstemmelser	  mellom	  ulike	  roller.	  
	  
5	  Dette	  poenget	  –	  at	  en	  omsorgs-‐	  eller	  behandlingstilnærming	  som	  i	  utgangspunktet	  kan	  være	  
positiv	  og	  innrettet	  for	  å	  sikre	  god	  hjelp	  til	  den	  det	  gjelder	  –	  kan	  anvendes	  i	  sammenhenger	  
som	  gjør	  at	  resultatet	  blir	  uheldig	  for	  brukeren,	  er	  ikke	  et	  originalt	  poeng.	  Sosiologen	  Morten	  
Søder	  har	  påpekt	  dette	  forholdet	  når	  det	  gjelder	  omsorg	  for	  personer	  med	  psykisk	  
utviklingshemming.	  I	  forbindelse	  med	  nedlegging	  av	  spesialskoler	  og	  spesielle	  løsninger	  for	  
personer	  med	  psykisk	  utviklingshemming	  ble	  det	  utviklet	  nye,	  normaliserte	  tilbud.	  De	  handlet	  
om	  at	  funksjonshemmede	  skulle	  ”leve	  midt	  i	  livet”	  i	  samfunnet	  og	  ikke	  i	  institusjonene.	  
Funksjonshemmingen	  skulle	  ikke	  bare	  ses	  på	  som	  en	  egenskap	  ved	  individet,	  men	  som	  noe	  
som	  var	  skapt	  av	  omgivelsene.	  Ved	  tilrettelegging	  av	  omgivelsene	  og	  normaliserte	  bo-‐	  og	  
tjenestetilbud	  i	  kommunene	  ville	  funksjonshemmingen	  reduseres,	  mente	  man.	  Men	  da	  nye,	  
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normaliserte	  tilbud	  ble	  iverksatt	  i	  nedskjæringstider,	  ble	  det	  ikke	  rettet	  nok	  oppmerksomhet	  
mot	  de	  som	  hadde	  de	  største	  og	  mest	  omfattende	  hjelpebehovene.	  Det	  var	  omgivelsene	  og	  
ikke	  hjelpebehovene	  til	  den	  enkelte	  som	  sto	  i	  fokus	  (Søder	  1982:15–20).	  Resultatet	  ble	  en	  
usynliggjøring	  av	  behovene	  til	  denne	  gruppa.	  
	  
	  
6	  Medavhengighetsbegrepet	  (codependency	  /	  codependet	  behavior)	  ble	  utviklet	  i	  slutten	  av	  
1970-‐årene.	  Det	  refererte	  da	  til	  ektefeller	  og	  nære	  familiemedlemmer	  av	  personer	  med	  
rusproblemer	  og	  ble	  opprinnelig	  brukt	  i	  terapeutisk	  sammenheng	  (Cermark	  1986).	  Begrepet	  er	  
gitt	  noe	  ulike	  definisjoner;	  enten	  som	  et	  psykologisk	  begrep,	  som	  en	  sykdom	  eller	  som	  en	  
tilnærming	  eller	  et	  redskap.	  De	  første	  definisjonene	  kom	  i	  1980-‐årene.	  Friel	  og	  Subby	  (1984:32)	  
definerte	  medavhengighet	  som	  ”a	  dysfunctional	  pattern	  of	  living	  and	  problem-‐solving	  which	  is	  
nurtured	  by	  a	  set	  of	  rules	  within	  the	  family	  system”.	  Denne	  definisjonen	  var	  ment	  å	  henspille	  
på	  at	  personer	  som	  er	  nært	  knyttet	  til	  noen	  med	  rusavhengighet,	  er	  med	  på	  å	  opprettholde	  
misbruket.	  Måten	  de	  håndterer	  problemene	  sine	  på,	  gjør	  at	  rusmisbruket	  vedvarer.	  Derfor	  ble	  
hjelpeapparatet	  oppfordret	  til	  å	  jobbe	  både	  med	  den	  rusavhengige	  og	  med	  familien.	  	  
	  
Familierelasjoner	  er	  en	  viktig	  del	  av	  vår	  identitet.	  Mønster	  av	  gjensidig	  påvirkning	  i	  familien	  kan	  
være	  en	  viktig	  del	  av	  et	  rusproblem.	  Et	  sentralt	  aspekt	  her	  er	  at	  en	  går	  ut	  fra	  at	  enkelte	  
individer	  vil	  skape	  kontroll	  over	  egen	  tilværelse	  ved	  å	  kontrollere	  andre.	  Den	  medavhengige	  
personen	  forsøker	  å	  få	  kontroll	  over	  sitt	  eget	  liv	  ved	  å	  kontrollere	  den	  avhengige.	  	  
	  
Begrepet	  er	  seinere	  også	  brukt	  for	  å	  karakterisere	  ulike	  typer	  omsorgsrelasjoner	  omkring	  en	  
person	  med	  avhengighetsproblemer.	  De	  som	  skal	  hjelpe,	  oppfattes	  selv	  å	  være	  avhengige	  av	  å	  
gi	  omsorg.	  Det	  å	  gi	  hjelp	  blir	  dermed	  noe	  som	  i	  seg	  selv	  blir	  sett	  på	  som	  det	  å	  være	  
medavhengig.	  Det	  er	  også	  utviklet	  måleinstrumenter	  som	  skal	  kunne	  registrere	  og	  måle	  
medavhengighet	  (Cowan	  og	  Warren	  1994).	  
	  
Det	  har	  vært	  reist	  kritikk	  både	  mot	  begrepet	  og	  mot	  bruken	  av	  det.	  Ikke	  minst	  er	  det	  blitt	  
kritisert	  for	  at	  det	  kan	  anvendes	  på	  situasjoner	  og	  relasjoner	  der	  omsorgsyteren	  gir	  omsorg	  til	  
en	  person	  som	  i	  stor	  grad	  faktisk	  er	  avhengig	  av	  andres	  hjelp	  og	  støtte.	  Det	  har	  også	  vært	  reist	  
kritikk	  mot	  begrepet	  fra	  feministisk	  hold.	  Tanken	  om	  medavhengighet	  avspeiler	  den	  
tradisjonelle	  arbeidsdelingen	  i	  samfunnet	  mellom	  menn	  og	  kvinner,	  hevdes	  det	  da.	  Kvinner	  
agerer	  i	  tråd	  med	  forventingene	  som	  stilles	  til	  dem,	  og	  gir	  hjelp	  og	  omsorg.	  Dette	  blir	  forstått	  
som	  galt	  og	  nærmest	  patologisk.	  I	  stedet	  for	  å	  forstå	  en	  relasjon	  som	  medavhengighet	  mener	  
feministene	  at	  det	  er	  riktigere	  å	  se	  den	  som	  en	  form	  for	  konformitet,	  det	  vil	  si	  at	  kvinner	  
tilpasser	  seg	  forventinger.	  En	  riktigere	  betegnelse	  hadde	  da	  vært	  en	  form	  for	  sterk	  
konformitet.	  Det	  å	  betegne	  noen	  som	  medavhengig	  er	  til	  hinder	  for	  at	  det	  settes	  søkelys	  på	  
samfunnsstrukturer	  som	  opprettholder	  disse	  rollene	  (Hands	  og	  Dear	  1994:437–445).	  
	  
7	  Når	  tjenenesten	  møter	  brukerne	  på	  offentlige	  kontorer	  eller	  i	  institusjonene,	  er	  de	  tatt	  ut	  av	  
sin	  sosiale	  sammenheng.	  Dette	  er	  en	  kjent	  problemstilling	  som	  omtales	  i	  sosiologien.	  Brukerne	  
møter	  hjelpeapparatet	  uten	  de	  omgivelser	  og	  symboler	  som	  de	  vanligvis	  omgir	  seg	  med.	  Det	  at	  
individet	  løsrives	  fra	  sin	  naturlige	  kontekst,	  er	  et	  argument	  for	  at	  hjemmebehandling	  og	  
desentraliserte	  tilnærminger	  skal	  prioriteres,	  eller	  at	  en	  legger	  vekt	  på	  å	  få	  til	  en	  hjemliggjøring	  
av	  institusjonstilbud.	  Konsekvensen	  av	  at	  problemene	  ikke	  ses	  i	  kontekst,	  kan	  være	  at	  de	  tolkes	  
galt.	  Goffman	  har	  beskrevet	  prosessen	  der	  individer	  i	  tidligere	  tiders	  psykiatriske	  institusjoner	  
ved	  innleggelse	  ble	  fratatt	  symboler	  som	  kunne	  knytte	  dem	  til	  ulike	  andre	  roller	  de	  hadde	  i	  
samfunnslivet	  utenfor	  institusjonene.	  Denne	  prosessen	  ble	  betegnet	  som	  the	  stripping	  prosess.	  
Dette	  er	  imidlertid	  noe	  man	  i	  moderne	  behandling	  og	  institusjoner	  har	  gått	  bort	  fra,	  nettopp	  
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på	  bakgrunn	  av	  den	  negative	  betydningen	  en	  slik	  ”stripping	  prosess	  ”	  kan	  ha	  for	  et	  individ	  
(Goffman	  1961).	  Det	  vi	  her	  peker	  på,	  er	  at	  konteksten	  kan	  komme	  til	  å	  bli	  tillagt	  feil	  betydning.	  	  
	  
8	  I	  teorien	  refereres	  det	  til	  to	  ytterpunkter	  i	  staters	  og	  velferdsordningers	  tilnærming	  til	  
familien.	  Det	  ene	  ytterpunktet	  representerer	  en	  autoritær	  velferdsmodell.	  Dette	  ytterpunktet,	  
eller	  denne	  modellen,	  legger	  klare	  føringer	  for	  hvordan	  familien	  skal	  være,	  og	  vil	  forsøke	  å	  
utforme	  ordninger	  som	  fremmer	  denne	  familietypen.	  Modellen	  må	  nødvendigvis	  eksistere	  
innen	  en	  autoritær	  stat.	  Det	  er	  ikke	  noe	  rom	  for	  individualitet	  eller	  familieinteresser	  og	  -‐behov.	  
Uniformitet	  når	  det	  gjelder	  familietype	  og	  dermed	  familieomsorg,	  er	  målet.	  Det	  andre	  
ytterpunktet,	  laissez-‐faire-‐modellen,	  har	  ingen	  mening	  om	  hvordan	  familien	  skal	  være.	  
Familien	  er	  fullt	  ut	  et	  privat	  ansvar	  og	  en	  privat	  arena.	  Det	  vil	  si	  at	  det	  ikke	  finnes	  noen	  
familiepolitikk	  innebygd	  i	  velferdspolitikken.	  Politikken	  på	  dette	  området	  er	  en	  ”ikke-‐politikk”	  
(Harding	  1996:183).	  Denne	  modellen	  kan	  knyttets	  til	  stater	  med	  anarkistiske	  trekk	  der	  
politikkfeltet	  er	  lite	  utviklet.	  Hjelpetrengende	  og	  svake	  individer	  som	  ikke	  har	  mulighet	  til	  å	  
ivareta	  egne	  interesser,	  kan	  være	  særlig	  utsatt	  innen	  denne	  modellen.	  	  
	  
I	  vår	  universalistiske	  velferdspolitikk	  er	  ikke	  tanken	  at	  velferdstjenestene	  skal	  støtte	  eller	  
fremme	  en	  spesiell	  familietype	  eller	  en	  spesiell	  familieomsorg.	  Tanken	  er	  å	  støtte	  individer	  
med	  behov	  for	  hjelp	  uavhengig	  av	  hvilken	  familie	  de	  tilhører.	  Familieomsorg	  skal	  ikke	  være	  en	  
forutsetning	  for	  den	  offentlige	  hjelpen.	  Individer	  skal	  få	  hjelp	  når	  behov	  oppstår	  (Harding	  1996,	  
Esping	  Andersen	  1990,	  NOU	  2011:7).	  	  
	  


