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Útdráttur 

Heimilislausum hefur fjölgað í Reykjavík á undanförnum árum. Ástæður þess að fólk 

verður heimilislaust til lengri eða skemmri tíma geta verið margþættar, en í flestum 

tilvikum hefur það glímt við einhvers konar fíknivanda eða geðrænan vanda og margir við 

hvort tveggja. Heimilislausir sýna gjarnan hugmyndaauðgi og seiglu við að takast á við 

aðstæður sínar, sem kemur fram í margvíslegum bjargráðum þeirra í daglegu lífi. Í ljósi 

þessa er þeim spurningum varpað fram hvernig heimilislausir skapi sér heimili í 

borgarlandslaginu og hvaða hlutverki tilteknir staðir í borginni og hreyfanleiki 

heimilislausra gegni í þeirri viðleitni. Markmiðið með því að leita svara við þessum 

spurningum er að auka þekkingu á málefnum heimilislausra á Íslandi, að veita innsýn í 

málaflokkinn sem hægt er að nýta til opinberrar stefnumótunar, gefa heimilislausum færi á 

að tjá sig um málefni sem að þeim lúta, og varðveita þá þekkingu á borginni sem 

heimilislausir búa yfir. Í þessu augnamiði var framkvæmd viðtalsrannsókn sem byggðist á 

viðtölum við þrjá þátttakendur sem allir voru heimilislausir á viðtalstíma. Niðurstöður 

benda til að þrátt fyrir að húsnæðisvandi fólks hvíli þungt á því geti jákvæð tengsl 

heimilislausra við aðra staði í borgarlandslaginu orðið til þess að þeim finnist þeir eiga 

einhvers staðar heima. Þessi tengsl eru háð því að heimilislausir upplifi sig velkomna, að 

þeir hafi tækifæri til að hafa mótandi áhrif á staði og möguleika á að staldra við í stað þess 

að þurfa stöðugt að vera á ferðinni í daglegu lífi. 

Abstract 

The homeless population in Reykjavík has expanded in recent years. The reasons for which 

people find themselves homeless can be multifaceted, but many have been struggling with 

either substance addiction or mental health problems, or – as is often the case – both. The 

homeless show much creativity and resilience in face of their situation, as is evident in 

their use of varied resources in daily life. In light of this, I ask the twofold question of how 

homeless people make their home in the cityscape, and what role particular places and 

mobility play in their endeavour. Seeking an answer to that question serves the purpose of 

creating new knowledge regarding homelessness in Iceland, providing insight which can 

be used for official policy-making, giving the homeless a chance to express themselves 

regarding issues of homelessness and preserving homeless people’s knowledge of the city. 

To this end, an interview research was carried out by interviewing three individuals that 

were all defined as homeless during the research period. Results indicate that even if 

problems of housing lie heavily on participants’ minds, positive attachment to places in the 

cityscape can lead to a feeling of home. A prerequisite for the development of such place 

attachment is for homeless people to feel welcome there, to be able to exert influence on 

the places’ environment and have the opportunity to stay there for a while, rather than 

having to constantly move on. 
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1 Inngangur 

Á götum Reykjavíkurborgar hefst við sístækkandi hópur fólks sem á við húsnæðisvanda að 

stríða. Sumir dvelja í langan tíma í neyðarathvörfum, aðrir sofa inni á aðstandendum og 

enn aðrir eiga sér fasta svefnstaði utandyra. Ástæður þess að fólk verður heimilislaust til 

lengri eða skemmri tíma geta verið margþættar, en í flestum tilvikum hefur það glímt við 

einhvers konar fíknivanda eða geðrænan vanda og margir við hvort tveggja (Erla Björg 

Sigurðardóttir, 2012). Lítil viðleitni hefur verið sýnd til að koma betur til móts við þennan 

hóp, en þjónusta hefur dregist saman á undanförnum misserum, frekar en hitt. Þau úrræði 

sem þó eru í boði einskorðast nánast alfarið við Reykjavíkurborg og enn færri bjóðast fólki 

með lögheimili annars staðar. Umfjöllun um málefni heimilislausra er einnig áfátt og það 

heyrir til undantekninga, jafnvel í opinberri stefnu ríkis og sveitarfélaga, að þeir séu sjálfir 

hafðir með í ráðum. 

Heimilislausir búa þó yfir margháttaðri þekkingu og reynsla þeirra af borgarumhverfinu er 

að mörgu leyti frábrugðin reynslu annarra borgara (Radley, Hodgetts, & Cullen, 2005; 

Ogden, 2014; Ursin, 2011). Það að skorta bækistöð í formi fasts húsnæðis gerir það að 

verkum að heimilislausir þurfa oft að verja miklum tíma utandyra og í almannarýmum á 

borð við bókasöfn, verslunarmiðstöðvar, almenningsgarða eða strætisvagnabiðstöðvar 

(Wolch & Rowe, 1992; Sheehan, 2010). Ennfremur hafa heimilislausir jafnan lítið á milli 

handanna, sem ýtir undir að þeir þrói með sér ýmis bjargráð sem oftar en ekki hafa áhrif á 

það hvar þeir halda til og hvernig samskipti þeir eiga við aðra borgara, lögreglu og 

þjónustuaðila. Það er krefjandi staða fyrir hvern sem er að vera heimilislaus, en þessi hópur 

sýnir þó gjarnan töluverða hugmyndaauðgi og seiglu frammi fyrir aðstæðum sínum (Cloke, 

May & Johnsen, 2010). Aðferðir heimilislausra við að byggja upp félagslegt net og safn 

staða sem þeir sækja reglulega til að uppfylla þarfir sínar gefa til kynna að í því að eiga 

einhvers staðar heima felist annað og meira en bara það að hafa þak yfir höfuðið.  

Í ljósi þessa er þeim spurningum hér varpað fram hvernig heimilislausir skapi sér heimili í 

borgarlandslaginu og hvaða hlutverki tilteknir staðir í borginni og hreyfanleiki heimilis-

lausra þjóni í þessum tilgangi. Markmiðið með því að leita svara við þessum spurningum 

er í fyrsta lagi að útvíkka þekkingu á málefnum heimilislausra á Íslandi, í öðru lagi að veita 

innsýn í málaflokkinn sem hægt er að nýta til opinberrar stefnumótunar og gefa í leiðinni 

heimilislausum færi á að tjá sig um málefni sem að þeim lúta, og í þriðja lagi að varðveita 

þá þekkingu sem til staðar er meðal heimilislausra í Reykjavík. Í þessu augnamiði fram-

kvæmdi ég viðtalsrannsókn sem fram fór snemma árs 2017; þrír þátttakendur, sem allir 

voru heimilislausir á þeim tíma, voru teknir tali og upplifanir þeirra, lýsingar og reynsla 

lögð til grundvallar frekari greiningu. 

Uppbygging ritgerðar er á þann veg að í 2. kafla verður reifuð sú fræðilega þekking sem 

þegar er til staðar á þessu sviði. Farið verður yfir rannsóknir á heimilishugtakinu, heimilis-

leysi og tengslum þess við hreyfanleika. Einnig er tæpt á stefnu Reykjavíkurborgar í 

málefnum þessa hóps og þau úrræði sem heimilislausum standa til boða kynnt stuttlega. Í 

3. kafla verða þeirri aðferðafræði sem beitt var við framkvæmd rannsóknarinnar og 

úrvinnslu gagna gerð skil ásamt siðferðislegum álitamálum sem upp geta komið í viðlíka 

vinnu. Niðurstöður verða síðan kynntar í 4. kafla, sem er byggður upp í kringum frásögn 
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hvers þátttakanda fyrir sig, með hliðsjón af tilteknum þemum í textanum sem greining 

leiddi í ljós, nánar tiltekið þemunum hreyfanleiki og staðir. Í 5. kafla er svo lagt út af 

þessum þemum og því svarað hvernig þátttakendur reyna að búa sér heimili þrátt fyrir 

húsnæðisleysið, hvernig þeim tekst til og hvaða vægi þessi þemu hafa í viðleitni þeirra. Þar 

er einnig komið inn á nauðsyn þess að taka tillit til félagslegra þátta í opinberri stefnu svo 

hindrunum í lífum heimilislausra sé frekar rutt úr vegi en að fleiri steinar séu lagðir í götu 

þeirra.  
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2 Heimili og hreyfanleiki meðal 
heimilislausra 

2.1 Að búa í heiminum 

Í samfélögum eins og þeim vestrænu, sem einkennast af fastri búsetu, er hugtakið að „eiga 

heima“ orðið samofið því að búa í áþreifanlegu húsnæði. Hægt er að færa rök fyrir því að 

orðið „heimilislaus“ í vestrænu tungutaki merki í raun það sama og að „eiga hvergi 

heima“. En er raunverulega hægt að fullyrða að húsnæðisleysi jafngildi því að finnast 

maður hvergi eiga heima? Á síðustu árum hefur töluvert verið fjallað um heimilið og hvað 

það þýði að „eiga heima“, bæði innan landfræðinnar og tengdra greina, en rannsakendur í 

félagsvísindum hafa lengi haft áhuga á heimilisleysi og flökkulífi. Mannfræðingurinn Tim 

Ingold (2006) leitar í rann heimspekingsins Martins Heidegger til að bregða ljósi á hvað 

það merki að „búa“ í veröldinni (e. dwell). Heidegger notar orðið á víðtækari hátt en við 

eigum að venjast; að „búa“ einskorðast fyrir honum ekki við híbýli í skilningnum 

„húsnæði“ heldur mótast það hvernig við „búum“ af því hvað við tökum okkur fyrir hendur 

sem manneskjur í því umhverfi sem við lifum og hrærumst í. Til samanburðar stillir 

Heidegger upp hugtakinu að „byggja“. Það að „byggja“ er ekki það sama og að „búa“, 

heldur er það að geta búið í heiminum skilyrði fyrir því að geta yfirhöfuð byggt 

(Heidegger, 1971). Ingold túlkar þetta sem svo að það að „byggja“ sé nokkuð sem gerist út 

frá tengslum fólks við umhverfi sitt og því hvernig það býr sér heimili í heiminum, en aldrei 

í einangrun. Þannig er það að „byggja“ síbreytilegt ferli sem hefur hvorki upphaf né endi 

„svo fremi sem fólk býr í umhverfi“ (Ingold, 2006, bls. 188). Það er erfitt að skilja þessa 

hugarleikfimi til fulls nema setja hana í samhengi við raunveruleg dæmi. Það gerir Ingold 

(1993) enda og notar þessi hugtök til að lýsa hugmyndum sínum um það hvernig við 

mótum landslag. Að hans mati er landslag ekki heild sem við nálgumst eins og áhorfendur, 

heldur erum við alltaf í landslaginu og mótum það, byggjum, með aðferðum okkar við að 

búa í því. Því er landslag, í þessum skilningi, skapað fyrir tilstilli verka mannsins í 

umhverfi sínu og er bæði mótað af fólki og hefur mótandi áhrif á það. Landslag er ekki til 

óháð þessum tengslum, rétt eins og athafnir fólks eiga sér ekki stað í tómarúmi (Ingold, 

1993).  

Samkvæmt Ursin (2011) getur umhverfi heimilislausra orðið heimili þeirra og í mörgum 

tilvikum tekið þeirra fyrra húsnæði fram á ýmsan hátt. Rannsóknir hennar á viðhorfum 

heimilislausra ungmenna í Brasilíu til hugmyndarinnar um að „eiga heima“ draga fram 

áhugaverðar vísbendingar um hvernig bjargráð þeirra heimilislausu, uppfylling grunnþarfa 

og ferðir þeirra um borgarlandslagið skapa þeim í raun og veru heimili á götunni. Hún 

heldur því fram að staðir, rými og félagsleg samskipti geti tekið á sig ýmiss konar 

merkingu sem við tengjum gjarnan við heimili í skilningnum „húsnæði“; til að mynda hvað 

varðar samhengi, sjálfsmynd, einkalíf og það að hafa stjórn á lífi sínu (Ursin, 2011). Viðtöl 

við ungmennin leiddu í ljós að það að „eiga heima“ var fyrir þeim sterklega tengt 

„sjálfræði, öryggi og því að tilheyra“ (Ursin, 2011, bls. 227), þáttum sem voru mikilvægir 

sjálfsmynd þeirra en þau höfðu ekki tök á að rækta á fyrra heimili sínu. Með öðrum orðum 

geta þau með því að búa á götunni í mörgum tilvikum haft meiri áhrif á eigið rými en þeim 

býðst í föstu húsnæði. Þrátt fyrir lítil þægindi á götunni og það óöryggi sem sumir upplifa 
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þar, þá segir það sína sögu að fólk tekur eigið sjálfstæði í mörgum tilvikum fram yfir það 

að hafa fast þak yfir höfuðið. 

Fleiri rannsóknir sem tengjast heimilislausum sýna að þeir gera borgarlandslagið að heimili 

sínu á einn eða annan hátt. Hættir brasilísku ungmennanna eiga sér hliðstæðu meðal 

heimilislausra í Bretlandi (Cloke, May, & Johnsen, 2010; Jackson, 2012; Radley, Hodgetts, 

& Cullen, 2005), Bandaríkjunum (Jocoy & Del Casino, 2010; Ogden, 2014; Wolch & 

Rowe, 1992) og Þýskalandi (Marquardt, 2016). Þessar yfirgripsmiklu rannsóknir varpa 

ekki aðeins ljósi á það hvernig húsnæðislaust fólk getur yfirfært á borgarlandslagið marga 

þá virkni sem við iðulega tengjum við heimili í föstu húsnæði, heldur draga niðurstöðurnar 

fram áleitnar spurningar um hvernig heimili sé yfirhöfuð mótað. Þegar grannt er skoðað 

kemur nefnilega í ljós að fólk sem ekki er heimilislaust tengir það að „eiga heima“ heldur 

ekki einvörðungu við húsnæði sitt heldur ljáir hugtakinu mun víðari merkingu. Reid og 

Beilin (2015) hafa sýnt fram á að þrátt fyrir að heimili séu í lagalegum skilningi skilgreind 

sem þær eignir sem viðkomandi hefur yfir að ráða, tengist heimilishugtakið í huga fólks 

sterklega því landslagi sem búið er í, umlykjandi náttúru og daglegum athöfnum fólks. 

Landslagið og umhverfið allt hjálpa til við að móta og viðhalda persónubundnum gildum 

sem fólk tengir sérstaklega við hugmyndina um að „eiga heima“. Þannig ríma niðurstöður 

Reids og Beilins ágætlega við hugmyndir Ingolds (2006) um hvað það er að búa í 

landslagi, rétt eins og Blunt og Dowling (2006) komast að þeirri niðurstöðu að heimilið sé 

„ímyndað rými: samansafn margháttaðra hugmynda og tilfinninga sem tengjast, sem lúta 

samhengi, og sem móta staði, teygja sig út fyrir rými og skala og tengja staði“ (bls. 3). 

Þessi skilningur á heimili hefur töluverð áhrif á það hvaða augum við lítum heimilisleysi. 

Ef heimili og það að „eiga heima“ eru afsprengi flókins vefnaðar félagslegra, huglægra og 

efnislegra þátta liggur í hlutarins eðli að ekki er lengur hægt að móta vandamál og lausnir 

tengdar heimilisleysi með því að einblína á hið áþreifanlega húsnæði. Rannsóknir sýna 

enda að margir sem hafa í lengri eða skemmri tíma verið án húsnæðis eiga erfitt með að 

finna sig í þeim búsetuúrræðum sem þeim standa til boða. Ogden (2014) hefur bent á að 

fyrir líðan fólks með geðklofa, sem hefur fengið lausn á húsnæðisvanda með lang- eða 

skammtímaúrræðum í formi húsnæðis með stuðningi, skipti höfuðmáli hvort þeim finnist 

þau eiga heima í úrræðunum eða hvort þau eru, eins og Ogden kemst að orði, að „bíða eftir 

að fara heim“ (Ogden, 2014). Þetta gegnumgangandi þema, sem hún rekst á hjá nánast 

öllum viðmælendum sínum, kristallast í áhrifum úrræðanna á sjálfsmynd fólks og tilfinn-

ingu þess fyrir eigin sjálfræði. Ogden túlkar það sem svo að þær reglur sem krafist er að 

viðmælendur hennar fylgi svo þeir geti dvalið í búsetuúrræðunum, og sú staðreynd að þeir 

þekkja iðulega ekki viðkomandi umhverfi, ýti undir þá tilfinningu að þeir séu ekki „komnir 

heim“. 

Tilraunir til að þjálfa upp „húsnæðishæfni“ (e. housing readiness, þ. Wohnfähigkeit) ganga 

út á að skortur á getu til að tileinka sér „viðurkenndar“ leiðir til að búa í húsnæði sé 

persónubundinn, andlegur kvilli sem nauðsynlegt sé að komast yfir svo fólk verði fært um 

að búa í húsnæði eftir að hafa verið heimilislaust (Marquardt, 2016). Þó að þessi nálgun 

hafi að útgangspunkti hugmyndir um að það að „búa“ sé ekki eingöngu efnislegt heldur 

einnig huglægt heldur Marquardt því fram að meðferðarviðhorfið sem liggur til grund-

vallar þeim aðferðum sem beitt er til að þjálfa upp húsnæðishæfni styðjist of mikið við 

fyrirframgefnar skoðanir á því hvers konar leiðir til að búa séu ákjósanlegar og hverjar 

vafasamar. Þannig eru hegðunarbreytingar og samvinnufýsi gerð að skilyrði fyrir inntöku í 

samfélagið, þó að það geti haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd skjólstæðinga sem sjálfráða 

einstaklinga. Niðurstöður hennar eru á þá leið að þessi nálgun hrökkvi of skammt og taki 
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ekki tillit til félags- og umhverfislegra þátta, sem geti haft mikil áhrif á það hvort fólki 

finnist það eiga heima í búsetuúrræðum (Marquardt, 2016). 

Þannig draga rannsóknir Ogden (2014) og Marquardt (2016) fram þá staðreynd að skortur 

á húsnæði tekur einungis til hins efnislega þáttar heimilisleysis. Lausn á þeim vanda þarf 

ekki að þýða að viðkomandi finnist hann eiga heima í húsnæði sínu og í versta falli, sé 

fólki komið fyrir í úrræðum sem rjúfa tengsl þeirra við fólk, staði og daglegar athafnir, 

getur það ýtt undir að þessir einstaklingar upplifi sig frekar „heimilislausa“ þó þeir séu 

staðsettir á „heimili“. Þetta er í raun ein ástæða þess að mörg af brasilísku ungmennunum 

sem Ursin (2011) ræddi við flytja aftur á götuna eða verja áfram töluverðum tíma þar þrátt 

fyrir að hafa komist í húsnæði, jafnvel upp að því marki að þau sofi þar nokkrar nætur í 

hverri viku. Sjálfsmynd þeirra, sjálfræði og bjargráð eru einfaldlega þar, í borgarlands-

laginu; fólgin í tilteknum stöðum, félagslegum tengslum og hreyfanleika. 

2.2 Mismunandi tegundir hreyfanleika 

Áður en farið var að spyrja gagnrýninna spurninga um hagi heimilislausra var gengið út frá 

því, meðal annars af hendi hins opinbera, að heimilislausir væru yfirleitt rótlausir og ferðir 

þeirra réðust af „hvatvísu flökkueðli“ (Marquardt, 2016, bls. 31). Í Bandaríkjunum var 

gerður lítill greinarmunur á farandverkafólki, förufólki og heimilislausum langt fram á 20. 

öldina, og allir sem voru húsnæðislausir og mikið á ferðinni voru einfaldlega stimplaðir 

tramp, hobo eða bum og mjög óljós skil þar á milli (Cresswell, 1999). Tramp-hugtakið var 

á þeim tíma tengt því órofa böndum að vera hreyfanlegur, en sá hreyfanleiki var yfirleitt 

settur fram sem vandamál sem væri þungur baggi á hagkerfinu og öðrum þegnum þjóð-

félagsins. Þannig ritar Lewis: „Járnbrautirnar […] gera manninum sem betlar af þér á 

götum New York á mánudegi kleift að veitast að þér á götum Chicago á laugardeginum á 

eftir“(1912, bls. 217), og vísar til the tramp sem „einskisnýts úrhraks“ (bls. 217).1 

Cresswell (1999) bendir á muninn á hreyfanleika hinna fjáðu og hinna fátæku með því að 

bera saman „hinar göfugu ferðakonur heimsveldisins“ (e. imperial lady travellers), sem 

ferðuðust um nýlendur vestrænna ríkja á seinni helmingi 19. aldar og rituðu gjarnan 

frásagnir af ferðum sínum, og förukonur (e. female tramps) í Bandaríkjunum frá því um og 

eftir aldamótin 1900 (Cresswell, 1999). Samanburðurinn dregur fram hvernig hreyfanleiki 

fólks tekur á sig mismunandi birtingarmyndir eftir þjóðfélagsstöðu og hvernig 

einstaklingar þurfa að beita ólíkri tækni á ferðum sínum til að tryggja öryggi sitt og ná 

markmiðum sínum. Á meðan frásagnir af ferðum þeirra fyrrnefndu studdu gjarnan við og 

viðhéldu narratívum nýlenduveldanna, og hreyfanleiki þeirra var því álitinn ákjósanlegur 

fyrir ríkjandi öfl, voru ferðir förukvennanna settar fram sem samfélagsvandamál sem þyrfti 

að leysa (Cresswell, 1999). Gagnrýnin sýn á þennan einstaklings- og stéttamun á hreyfan-

leika hefur lagt grundvöllinn að ýmsum rannsóknum á hreyfanleika heimilislausra á 

síðustu árum. 

Þótt lengi hafi verið vitað að ferðir heimilislausra eru tíðar miðað við aðra borgara er 

áhugaverðara að athuga hvers vegna fólk hreyfir sig úr stað eða festist í borgarlandslaginu, 

ekki aðeins hversu mikið það ferðast (Jackson, 2012). Út frá viðtölum sínum við 

heimilislaus ungmenni í London skilgreinir Jackson (2012) þrjár tegundir hreyfanleika: 

                                                 
1 Það er til marks um hugarfarsbreytingu í þessum efnum að Lewis þessi var hreint enginn „virkur í 

athugasemdum“ síns tíma, heldur aðalritari The Prison Association of New York, samtökum sem börðust fyrir 

mannúðlegri meðferð fanga. Hann var því í hópi umbótasinna síns tíma. 
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Hreyfanleika sem bjargráð, hreyfanleika sem missi og hreyfanleika sem stjórnun (e. 

mobility as resource, mobility as loss og mobility as managing). Með þessari flokkun vill 

hún undirstrika að ferðir fólks eru „aldrei algjörlega frjálsar og tilviljanakenndar heldur 

treysta á bækistöðvar og einhvers konar stefnu“ (bls. 726). Hreyfanleiki er ekki svarthvítt 

hugtak heldur getur hann verið af ýmsum toga, bæði verið bölvun og blessun. Að hennar 

mati eru þær ferðir sem ungmennin takast á hendur á hverjum degi, að eigin vilja eða af 

illri nauðsyn, ráðandi þáttur í daglegu lífi þeirra. Hreyfanleiki þeirra er varðaður ákveðnum 

félags- og efnahagslegum hindrunum sem móta ferðir þeirra um borgarlandslagið. Þrátt 

fyrir að hreyfanleiki geti verið þeim ákveðið bjargráð eru þau mörg hver „föst“ í 

hreyfanleika í þeim skilningi að ferðir þeirra eru tíðari en þau myndu vilja og eru farnar af 

nauðsyn frekar en löngun. Þannig neyðast margir til að vera sífellt á ferðinni til þess að 

komast hjá afskiptum, fara krókaleiðir til að forðast ákveðna staði, eða ferðast daglega 

langar leiðir milli næturathvarfa og uppeldishverfa sinna til að fela heimilisleysið fyrir 

sínum nánustu. Flestir þurfa að ráðast í nokkrar ferðir á hverjum einasta degi til að afla sér 

þeirrar þjónustu sem er þeim lífsnauðsynleg vegna aðstæðna þeirra, til að mynda næringar 

og næturskjóls (Jackson, 2012). 

Þetta er í samræmi við það sem Jocoy og Del Casino (2010) halda fram eftir að hafa 

kannað tíðni og vegalengd á ferðum heimilislausra einstaklinga í Kaliforníu, og borið 

niðurstöðurnar annars vegar saman við ferðir lágtekjufólks í Bandaríkjunum og hins vegar 

ferðir hins almenna bandaríska borgarbúa. Gögnin sýna að töluverður munur er á 

ferðavenjum þessara hópa; til að mynda ferðast heimilislausir nokkuð styttri vegalengdir 

en hinir, en ferðast að sama skapi oftar yfir daginn. Þegar ferðamátar eru bornir saman 

kemur ennfremur í ljós að heimilislausir hafa síður aðgang að einkabíl og treysta mun 

frekar á almenningssamgöngur, hjólreiðar og göngu til að komast á milli. Að endingu 

flokka Jocoy og Del Casino ferðir eftir því í hvaða tilgangi þær eru farnar og bera saman 

ferðir heimilislausra og lágtekjufólks. Þar kemur í ljós að heimilislausir fara mun oftar 

ferðir til að verða sér úti um næringu og drepa tímann en tekjulági hópurinn, ásamt því að 

ferðast mun oftar vegna fjölskyldu- eða einkamála. Það síðarnefnda skýrist nánast 

eingöngu af mjög tíðum ferðum heimilislausra til félagsráðgjafa eða atvinnuráðgjafa og til 

að sækja um og fá hverskyns félagslega aðstoð. Rétt eins og Jackson (2012) túlka Jocoy og 

Del Casino ferðamynstur heimilislausra sem svo að hreyfanleika sé ómögulegt að leggja að 

jöfnu við það að hafa vald yfir eigin ferðum. Þvert á móti einkennist líf heimilislausra 

gjarnan af miklum hreyfanleika en jafnframt tíðum, stuttum ferðum sem farnar eru af illri 

nauðsyn. Ennfremur mótist ferðamynstur þeirra að nokkru leyti af því á hvaða stöðum þeir 

upplifi sig óvelkomna eða velkomna. Við greiningu verði ávallt að taka tillit til þessarar 

félagslegu hliðar hreyfanleika meðal heimilislausra, enda geti hún brugðið birtu á dulið 

ójafnvægi í ferðamynstri þeirra samanborið við aðra hópa (Jocoy & Del Casino, 2010).  

Hindranir sem heimilislausir upplifa í borgarlandslaginu koma oft ekki fram nema í 

viðtölum, en þær er bráðnauðsynlegt að kortleggja ef ætlunin er að auka aðgengi og efla 

jákvæðar tegundir hreyfanleika. Ungmenni Jackson (2012) upplifðu sum til að mynda 

ákveðin hverfi í London sem óaðgengileg vegna illdeilna milli gengja, en önnur voru 

stöðugt á ferðinni yfir daginn vegna þess að þau óttuðust beinlínis aðra íbúa í því 

búsetuúrræði sem þeim hafði verið úthlutað. Radley o.fl. (2005) lýsa því hvernig 

heimilislausir, einnig í London, upplifa viðhorf almennings til sín á mismunandi hátt á 

mismunandi stöðum í borginni; staðreynd sem er þeim oft fjötur um fót, en verður sumum 

til framdráttar í réttum aðstæðum, til að mynda þeim sem treysta á vorkunn þeirra betur 

settu til að verða sér úti um fé með betli (sjá einnig Wolch & Rowe, 1992, er benda á önnur 
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dæmi um „sviðsetningu“ heimilisleysis sem bjargráð). Upplifun heimilislausra af for-

dómum innan heilbrigðiskerfisins hefur verið vel skrásett, en slíkir fordómar virðast vera 

útbreidd og alvarleg hindrun í aðgengi þeirra að heilbrigðisþjónustu (Elín Sigríður 

Gunnsteinsdóttir & Tinna Björg Sigurðardóttir, 2012; Nickasch & Marnocha, 2009; Priebe 

o.fl., 2012; Quine, Kendig, Cherry, & Touchard, 2004; Rae & Rees, 2015; Yen, 

Hammond, & Kushel, 2009. Sem dæmi um sjaldgæfa en áhugaverða undantekningu sjá 

Cunningham, Sohler, McCoy, Heller og Selwyn, 2005). 

2.3 Stefna stjórnvalda og heimilislausir í 

Reykjavík 

Borgarskipulag hefur sérstök áhrif á jaðarsetta og ekki síst heimilislausa, sem reiða sig á 

tiltekna staði og leiðir um borgina sem bjargráð í daglegu lífi (Wolch & Rowe, 1992). 

Reykjavíkurborg hefur frá árinu 2008 tvisvar tekið upp stefnu í málefnum 

„utangarðsfólks“. Sú fyrri gilti til ársins 2012 (Reykjavíkurborg, 2008) og þeirri seinni er 

ætlað að gilda frá 2014–18 (Reykjavíkurborg, 2014). Núverandi stefna byggir á skýrslum 

sem gerðar hafa verið fyrir velferðarsvið borgarinnar, annars vegar um fjölda og hagi 

heimilislausra í borginni (Erla Björg Sigurðardóttir, 2012) og hins vegar um þarfir og vilja 

þeirra (Elín Sigríður Gunnsteinsdóttir & Tinna Björg Sigurðardóttir, 2012). Nokkuð 

frjálslega er farið með hugtökin „utangarðs“ og „heimilislaus“ í stefnu borgarinnar en gera 

má ráð fyrir því að skýrslu- og stefnuhöfundar líti svo á að þau jafngildi hvort öðru, þó 

margt sé athugavert við þá túlkun. Að vera utangarðs er gildishlaðið hugtak sem gefur til 

kynna að heimilislaust fólk, sem bersýnilega er átt við í þessum heimildum, standi utan 

samfélagsins. Þar að auki getur það að vera utangarðs í munnlegri hefð vísað til annars 

konar ástands en heimilisleysis. Fagleg notkun á orðinu í opinberri stefnu borgarinnar er 

því í hæsta máta vafasöm þó að sú vinna sem stefnan byggir á sé að ýmsu öðru leyti 

áhugaverð og bráðnauðsynleg.  

Skilgreiningar á heimilisleysi eru líka á reiki innan íslenska stjórnkerfisins. Erla Björg 

Sigurðardóttir (2012) notaði í skýrslu sinni skilgreiningu félagsmálaráðuneytisins frá 2005 

(núverandi velferðarráðuneyti) á því hver telst heimilislaus (Ellý A. Þorsteinsdóttir o.fl., 

2005), ásamt sex öðrum skilgreiningaratriðum sem falla undir ETHOS-skilgreiningu 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á heimilisleysi (FEANTSA, 2006). Skilgreining 

félagsmálaráðuneytisins hljóðar svo: 

Húsnæðislaus er sá sem ekki hefur aðgang að hefðbundnu húsnæði, hann hefur 

ekki húsaskjól að staðaldri á sama stað og gistir þar sem kostur er hverja nótt, 

þar með talið í gistiskýli, á gistiheimili eða inni á öðru fólki. Þeir sem koma úr 

tímabundnu húsaskjóli, svo sem úr fangelsi eða úr vímuefnameðferð, eiga sögu 

um margháttaða húsnæðis- og félagslega erfiðleika og eiga ekki tryggt 

húsaskjól einum til tveimur mánuðum áður en þeir fara úr hinu tímabundna 

húsnæði, eru taldir hér með (Ellý A. Þorsteinsdóttir o.fl., 2005, bls. 7). 

Ráðuneytið notar í þessu tilviki hugtakið „húsnæðislaus“ sem veldur enn frekari ruglingi. 

Skilgreiningin tekur enda bara til húsnæðisvanda fólks, hins efnislega þáttar heimilisleysis, 

og í skýrslu samráðshópsins sem setti hana saman er gerður greinarmunur á þessu tvennu, 

og það réttilega. Skýrslan kallast þó eftir sem áður Skýrsla samráðshóps um heimilislausa. 

Til að auka enn á mótsagnirnar gagnrýnir samráðshópur ráðuneytisins notkun fjölmiðla á 

hugtökum eins og „utangarðs“ þegar talað er um heimilislausa (Ellý A. Þorsteinsdóttir o.fl, 
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2005), en Reykjavíkurborg notar síðan sama hugtak ítrekað í opinberri stefnu sinni í 

málefnum heimilislausra (Reykjavíkurborg, 2008, 2014). 

Erla Björg sér ástæðu til að útvíkka skilgreiningu ráðuneytisins í skýrslu sinni fyrir borgina 

og gerir það með því að taka upp þætti úr ETHOS-skilgreiningunni (Erla Björg 

Sigurðardóttir, 2012). ETHOS-skilgreiningin, sem stendur fyrir European Typology on 

Homelessness and Housing Exclusion, er viðameiri og skýrari en skilgreining félagsmála-

ráðuneytisins og er sú skilgreining sem stuðst er við í þessari ritgerð. Hún tekur til fjögurra 

flokka heimilisleysis; þess að vera skjóllaus og sofa úti eða í neyðarskýli; þess að vera 

húsnæðislaus, sem á einnig við um það að búa í tímabundnum eða langtímabúsetuúrræðum 

með stuðningi; þess að búa í ótryggu húsnæði, meðal annars inni á fjölskyldu eða vinum 

eða í ólöglegri hústöku; og þess að búa í óásættanlegum híbýlum, til að mynda í bíl eða 

hættulegri byggingu (FEANTSA, 2006). 

Erla Björg komst að þeirri niðurstöðu að í maí árið 2012 hafi rétt um 179 einstaklingar 

verið heimilislausir í Reykjavík. Hún tekur þó fram að talan sé líklega hærri í raun, þar sem 

þátttaka hafi takmarkast við þjónustuaðila, en óvíst er hversu stórt hlutfall þeirra sem talist 

geta heimilislausir eiga í stöðugu sambandi við þjónustustofnanir (Erla Björg Sigurðar-

dóttir, 2012). Erlendar tilraunir til kortlagningar á fjölda heimilislausra greina gjarnan frá 

viðlíka vandkvæðum og jafnan er talið að fjöldi þeirra sé meiri en rannsóknir gefi til 

kynna, nema sérstökum aðferðum sé beitt við talningu eða úrvinnslu (Hopper, Shinn, 

Laska, Meisner, & Wanderling, 2008; Stark o.fl., 2017). Samkvæmt Erlu Björg voru 

líklegustu ástæður heimilisleysis í Reykjavík í yfirgnæfandi fjölda tilfella þær að 

viðkomandi ætti við fíknivanda og/eða geðrænan vanda að etja (Erla Björg Sigurðardóttir, 

2012). 

Fyrir utan þessar skýrslur ber það vott um skort á fræðilegri umfjöllun um heimilislausa á 

Íslandi að BS-, BA- og MA-verkefni frá íslenskum háskólum, að mestu unnin af nemum í 

hjúkrun og félagsráðgjöf, eru einu íslensku heimildirnar sem falla undir málaflokkinn. 

Mannfræðingurinn Helga Þórey Björnsdóttir (2004) kannaði í MA-verkefni sínu hvernig 

sjálfsmynd heimilislauss fólks í Reykjavík birtist í orðræðu þess, en verkefnið er langbesta 

fræðilega heimildin sem við höfum eignast til þessa um upplifanir, bjargráð og rými 

heimilislausra á Íslandi. Helga Þórey kemst að svipuðum niðurstöðum og Marquardt 

(2016), Ursin (2011) og Ogden (2014) gera í sínum rannsóknum; að sjálfsmynd heimilis-

lausra mótist að miklu leyti af húsnæðisaðstæðum þeirra og að framsetning aðstæðna þeirra 

sem „vandamáls“ hafi neikvæð áhrif á það hvaða augum þeir líta sjálfa sig. Ennfremur er 

upplifun heimilislausra í Reykjavík á rýmislegri útilokun og hindrunum í 

borgarlandslaginu háð líkamlegu formi þeirra, kyni og baksögu (Helga Þórey Björnsdóttir, 

2004). Rétt eins og Ursin (2011) lýsir hafa þeir heimilislausu einstaklingar sem Helga 

Þórey talar við að einhverju leyti önnur viðhorf til „heimilis“ en sem eingöngu fasts 

húsnæðis, en viðhalda þó að einhverju leyti í eigin huga hinu almenna viðhorfi um heimilið 

sem sveipað „rómantískum ljóma traustra fjölskyldubanda“ (Helga Þórey Björnsdóttir, 

2004, bls. 80). 

Vera heimilislausra í borgarlandslaginu gerir það að verkum að þeir upplifa breytingar á 

því gjarnan mjög sterkt. Smith (1996) hefur lýst hættunum sem felast í öðlun (e. 

gentrification) ákveðinna staða og borgarhluta, en ein afleiðing hennar er oftar en ekki að 

lágtekjufólk, heimilislausir og aðrir á jaðrinum þurfa að láta sig hverfa. Hann tengir þessa 

tilhneigingu sérstaklega við uppgang nýfrjálshyggju í stjórnarháttum og telur að með öðlun 

og öðrum aðferðum í borgarskipulagi og -stjórnun geri yfirvöld jaðarsettu fólki ljóst að það 
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sé óvelkomið (Smith, 1996). Peck og Tickell (2002) halda því fram að nýfrjálshyggjan hafi 

þó í fyllingu tímans þurft að ummyndast eftir ýmsum stjórnskipulagslegum leiðum til þess 

að „hafa stjórn á mótsögnum sínum og tryggja áframhaldandi réttmæti“ (bls. 396). Þetta 

kalla Peck og Tickell útvíkkandi nýfrjálshyggju (e. roll-out neoliberalism) og samræmist 

hún að mörgu leyti stefnu Reykjavíkurborgar. Í stað þess að hundsa heimilislausa eða sópa 

þeim undir teppið leitast borgaryfirvöld við að koma til móts við þá á óbeinan hátt, til 

dæmis með sameiginlegu rekstrarformi borgarinnar og sjálfstæðra samtaka á úrræðum 

tengdum þeim; rekstrarformi sem lágmarkar útgjöld og skaðar ekki, eða sem minnst, 

samkeppnishæfni borgarinnar í efnahagskerfi nýfrjálshyggjunnar (Peck & Tickell, 2002). 

Reykjavíkurborg kemur að nokkrum slíkum úrræðum. Gistiskýlið er neyðarathvarf fyrir 

heimilislausa karla og var rekið af kristilegu samtökunum Samhjálp með þjónustusamningi 

við Reykjavíkurborg þangað til borgin tók reksturinn yfir að öllu leyti árið 2015. Það er 

opið frá 17–10 en er lokað yfir daginn. Kaffistofa Samhjálpar nýtur rekstrarstyrks frá 

borginni og það sama á við um ýmis áfangaheimili sem rekin eru af Samhjálp og öðrum 

félaga- og líknarsamtökum fyrir fólk sem lokið hefur vímuefnameðferð, samtals um 86 

manns (Erla Björg Sigurðardóttir, 2012). Konukot er neyðarathvarf fyrir heimilislausar 

konur sem rekið er af Rauða krossinum í Reykjavík með þjónustusamningi við 

Reykjavíkurborg. Líkt og í Gistiskýlinu er þar lokað yfir daginn. Hjálpræðisherinn rak 

Dagsetrið úti á Eyjaslóð, meðal annars með styrkjum frá borginni (Erla Björg 

Sigurðardóttir, 2012), en það var úrræði með ýmis konar þjónustu og virkni fyrir 

heimilislausa; heitar máltíðir, listasmiðjur, kyrrðarherbergi og fleira. Þar var opið yfir 

daginn en úrræðinu hefur nú verið lokað. Af lýsingum að dæma virðist Dagsetrið hafa 

verið metnaðarfyllsta verkefnið af þessu tagi sem sett hefur verið upp á Íslandi, en ekkert 

úrræði sem heimilislausir geta nýtt sér yfir daginn hefur tekið við síðan það lagði upp 

laupana.  

Sjálf rekur borgin alfarið búsetuúrræði fyrir 25–29 konur og karla með vímuefnavanda, og 

áfangaheimili fyrir 9 karla sem lokið hafa meðferð. Ennfremur má nefna Borgarverði, sem 

var færanlegur starfsmannahópur á vegum Reykjavíkurborgar í samstarfi við Lögregluna á 

höfuðborgarsvæðinu, sem þjónustaði heimilislaust fólk og fólk með vímuefnavanda með 

ýmsum hætti að degi til (Erla Björg Sigurðardóttir, 2012). Hópurinn starfrækti til dæmis á 

tímabili nálaskiptaþjónustu, en Frú Ragnheiði, skaðaminnkunarbifreið Rauða krossins, var 

látin sú þjónusta alfarið eftir nokkru áður en Borgarverðir voru lagðir niður. Eiginlegum 

rekstri borgarinnar hefur því verið haldið í lágmarki þegar kemur að málefnum 

heimilislausra og félaga- og líknarsamtökum eftirlátið að taka frumkvæðið. 

Um borð í Frú Ragnheiði, sem rekin er alfarið af Rauða krossinum og er fyrst og fremst 

ætlað að koma til móts við fíkniefnaneytendur, er hjúkrunarfræðingur sem getur veitt fólki 

heilbrigðisráðgjöf, búið um sár og fleira (Rauði krossinn, á.á.). Þar geta gestir einnig fengið 

næringarstangir, íþróttadrykki og hreinar nálar. Þannig er það viðurkennt að fíkniefna-

neytendur mæti hindrunum í aðgengi sínu að heilbrigðisþjónustu og leiða leitað til að 

komast framhjá þessum hindrunum án þess að gera kröfu um að viðkomandi sýni vilja til 

að hætta neyslu, en það er kjarninn í þeirri hugmyndafræði er kennd er við skaðaminnkun 

(Lenton, 1998). Í Dagsetrinu ráku hjúkrunarfræðinemar einnig til skamms tíma gjaldfrjálsa 

hjúkrunarstöð í sjálfboðavinnu, sem byggði á sömu hugmyndafræði skaðaminnkunar og 

var opin skjólstæðingum setursins nokkra tíma í viku. 

Cloke, May og Johnsen (2010) hafa krufið allítarlega þá þróun sem orðið hefur á stefnu 

breskra stjórnvalda í málefnum heimilislausra frá því á 9. áratugnum. Líkt og Peck og 
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Tickell (2002) hafa þau komið auga á stefnubreytingar eftir að afleiðinga niðurskurðar-

nýfrjálshyggju Thatcher, Reagan og fylgismanna þeirra tók að gæta í meira mæli í 

vestrænum borgum, til að mynda eftir að fór að bera á sívaxandi fjölda heimilislausra á 

götum breskra borga (Cloke o.fl., 2010). Þó þau þekki til ýmissa dæma um fjandsamlegar 

aðfarir borgaryfirvalda að heimilislausum, eins og Smith (1996) verður tíðrætt um, vilja 

þau slá varnagla við of einfaldri sýn á málefni heimilislausra. Þó að Cloke og meðhöfundar 

hans kvitti upp á þá greiningu Pecks og Tickells að mannúðlegri stefna yfirvalda í garð 

heimilislausra frá og með fyrstu árum aldarinnar sé mun fremur aðlöguð nýfrjálshyggja en 

brotthvarf frá henni, vilja þau einnig undirstrika þær margvíslegu leiðir sem hinn almenni 

borgari fer til að koma til móts við heimilislausa, meðal annars með matargjöfum, 

sjálfboðastarfi, sveigjanleika frá opinberum reglum og með því að tala máli þeirra pólitískt. 

Sé þetta ekki tekið til umfjöllunar, né hin fjölbreyttu bjargráð sem heimilislausir sjálfir 

beita, er hætt við að máluð sé mynd sem sýnir heimilislausa sem varnar- og bjargarlausan 

hóp og hinn almenna borgara sem fullkomlega skeytingarlausan um afdrif náungans 

(Cloke o.fl., 2010). Þannig er því vitanlega ekki farið. Vera heimilislausra í 

borgarlandslaginu er bæði háð því að þeir geti bjargað sér í afar krefjandi aðstæðum og að 

þeir og aðrir borgarar finni leiðir til að „búa“ saman í rými. Þessi dýnamísku samskipti 

geta, þegar vel tekst til, auðveldað heimilislausum að mynda tengsl við tiltekna staði, aukið 

aðgengi þeirra og ýtt undir að þeim finnist þeir eiga heima í borgarrýminu, þrátt fyrir 

húsnæðisvanda sinn. 

 

 



11 

3 Aðferðafræði og gagnaúrvinnsla 

3.1 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin fór fram á höfuðborgarsvæðinu á tímabilinu frá miðjum febrúar til 

upphafsdaga maí 2017 og þar af stóð gagnaöflun yfir frá miðjum febrúar og fram í miðjan 

mars. Um var að ræða viðtalsrannsókn sem byggðist á djúpviðtölum. Notast var við 

tækifærisúrtak (e. opportunistic sampling) sem studdist í öllum þremur tilvikum við 

milligöngu þjónustuaðila. Tækifærisúrtak byggist á því að nýta sér þau tækifæri sem koma 

upp til öflunar á þátttakendum (Creswell, 1998), en þó að ákveðnum forsendum uppfylltum 

og með það í huga að úrtakið nýtist vel við gagnaöflun (Patton, 1990). Í þessu tilviki voru 

skilyrðin þau að þátttakendur teldust heimilislausir á þeim tíma sem viðtölin væru tekin, 

samkvæmt þeirri skilgreiningu sem unnið var út frá, og að bæði yrðu tekin viðtöl við karla 

og konur. Miðað við þann tímaramma sem verkefninu var settur var ákveðið að hæfilegur 

fjöldi viðmælenda væri þrír. Haft var samband við starfsfólk Konukots sem lagði mat á 

hvaða einstaklingar væru líklegir til að vilja taka þátt og kynnti rannsóknina stuttlega fyrir 

þeim. Ennfremur var haft samband við starfsfólk Gistiskýlisins, sem bauð mér að koma í 

morgunmat með skjólstæðingum skýlisins svo ég gæti sjálfur komið á tengslum við 

hugsanlega viðmælendur. Leitað var eftir upplýstu samþykki, þátttakendum gert ljóst að 

nafnleyndar yrði gætt og að ekki myndu koma fram persónurekjanlegar upplýsingar; í 

tveimur tilvikum var það gert munnlega með milligöngu þjónustuaðila og í einu tilviki 

munnlega án milligöngu. Þátttakendum var tjáð að draga mætti samþykki til baka. 

Tekin voru viðtöl við þrjá einstaklinga, Einar, Ómar og Agnesi,2 og talað einu sinni við 

hvert þeirra. Einar og Ómar eru viðkunnanlegir menn um fimmtugt. Þeir hafa báðir átt við 

langvarandi áfengisfíkn að stríða sem hefur haft áhrif á húsnæðisstöðu þeirra um nokkurt 

skeið. Einar hafðist við í Gistiskýlinu þegar ég tók hann tali í mars, en Ómar býr í 

búsetuúrræði í miðbænum á vegum Reykjavíkurborgar. Báðir verja þeir töluverðum tíma 

utandyra niðri í miðbæ og umgangast mest aðra karlmenn í svipaðri stöðu. Agnes er hins 

vegar um 35 ára gömul og reglulegur gestur í Konukoti, þótt hún eigi einnig kost á að 

dvelja hjá kærasta sínum. Hún er lífleg og glaðvær, en hefur átt við fíknivanda að stríða í 

langan tíma. Öll hafa þau lítið á milli handanna og eru að einhverju leyti líkamlega mörkuð 

af vímugjafaneyslu sinni, en búa einnig yfir sjaldgæfri þekkingu og reynslu og voru fús til 

að deila henni með mér. 

Djúpviðtöl gefa viðtalanda færi á að fara náið í ákveðin atriði sem koma upp á meðan á 

viðtali stendur og kalla því gjarnan fram litríkar og efnisríkar upplýsingar sem nýtast vel 

við úrvinnslu (Curtis & Curtis, 2011). Viðtölin fóru fram með mismunandi hætti. Með 

Einari og Ómari settist ég niður innandyra og átti við þá 40-50 mínútna hálfstaðlað og opið 

viðtal. Hálfstöðluð viðtöl hafa til hliðsjónar lauslega ákvarðaðan viðtalsramma með 

ákveðnum umræðuefnum sem þeim er ætlað að ná yfir. Þau eru yfirleitt höfð opin (e. open-

ended) og einkennast þá af því að spurningar viðtalanda eru opnar; þær ýta undir 

efnismiklar lýsingar og frásagnir í svörum viðmælanda í stað þess að fiska eftir einfaldri 

játun eða neitun (Kvale, 1996). Viðtalsramminn sjálfur var einnig hafður sveigjanlegur 

                                                 
2 Nöfnum hefur verið breytt með tilliti til persónuverndar. 
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með það í huga að geta fylgt eftir umræðuefnum sem viðtalandinn setti fram utan rammans 

(Kvale, 1996), eins og er reyndar venjan í djúpviðtölum (Curtis & Curtis, 2011). Í þessari 

rannsókn lagði ég í fyrsta lagi upp með að afla bakgrunnsupplýsinga um þátttakendur, til 

að mynda aldur, núverandi og fyrrverandi húsnæðisaðstæður, og í öðru lagi hvaða staði 

þeir færu helst á, hvernig þeir ferðuðust á milli og hver upplifun þeirra væri af ákveðinni 

þjónustu sem þeim stendur til boða.  

Eftir viðtal mitt við Ómar tókum við 10 mínútna rölt um Ingólfstorg og nágrenni og 

ræddum saman á meðan. Samræður á rölti geta verið afar áhugaverðar, þar eð hreyfingin 

sjálf og staðir sem eru heimsóttir geta kveikt minningar og tilfinningar sem gefa viðtölum 

meiri dýpt en ella (Anderson, 2004). Þegar um landfræðilega rannsókn líkt og þessa er að 

ræða og tilteknir staðir vekja mikilvæg hugrenningatengsl er einkar ákjósanlegt að komast í 

snertingu við þá. Þess utan getur röltið brotið upp samband rannsakanda og viðmælanda 

(Anderson, 2004) þannig að þeir verði ekki aðeins spyrjandi og svarandi heldur einnig 

virkir „ferðafélagar“ um borgina. Þetta kom ljóslega fram þann stutta spöl sem við Ómar 

gengum saman en ekki síður í tilviki Agnesar því þar fékk ég að vera samferða henni í 

fjórar klukkustundir og fylgjast með daglegu lífi hennar. Á meðan á samfylgd okkar stóð 

áttum við í stöðugu samtali sem laut í grundvallaratriðum reglum hálfstaðlaðs og opins 

viðtals. 

Í öllum tilvikum voru viðtöl og samtöl skráð niður eftir minni um leið og viðmælendur 

höfðu verið kvaddir, í eitt skiptið slegið beint inn í tölvu en annars með því að skrá fyrst 

helstu punkta skriflega og stuttu síðar slá upplýsingar inn í tölvu á heildrænan hátt ásamt 

athugasemdum rannsakanda. Þessar tölvutæku afritanir eru þau gögn sem úrvinnsla byggði 

á og var hvert viðtal á bilinu 1500–3500 orð. Að taka viðtal án upptökutækis og án þess að 

skrá niður punkta á meðan á viðtali stendur hefur bæði kosti og galla. Það er mín upplifun 

að með þessum hætti sé auðveldara að eiga í samtali sem hefur óformlegt yfirbragð og þar 

sem meira jafnvægi ríkir milli rannsakanda og viðmælanda, nokkuð sem mér fannst 

mikilvægt fyrir þessa rannsókn. Á hinn bóginn er hætt við að einhverjir punktar glatist eftir 

að viðtal er tekið og áður en það er afritað, og við úrvinnslu gagna hefur rannsakandi 

minna svigrúm til að túlka nákvæmt orðalag nema eftir minni. Ekki er heldur hægt að 

notast við beinar tilvitnanir við framsetningu niðurstaðna, en sú leið var farin að halda 

orðalagi eins nærri orðalagi viðmælanda og hægt var. 

Gagnaúrvinnslu var þannig háttað að gögnin voru kóðuð á opinn hátt, sem felur í sér að 

rannsakandi grannskoðar gögnin og kemur auga á ákveðin þemu sem koma ítrekað fram og 

virðast hafa umtalsvert vægi. Textabútar eru kóðaðir eftir því hverju þessara þema þeir 

tengjast, en þau eru oftar en ekki frekar almenns eðlis (Punch, 2014). Opin kóðun byggir 

því á aðleiðslu af hálfu rannsakandans og ákveðnu innsæi varðandi veigamestu þemun í 

textanum. Við frekari úrvinnslu var þeirri aðferð beitt sem Kvale (1996) kallar túlkun 

merkingar (e. meaning interpretation) og byggist á því að rannsakandi túlkar það sem 

kemur fram í gögnunum, til dæmis orðalag viðmælenda, hvers vegna ákveðið efni kemur 

ítrekað fram, viðbrögð viðmælenda við ákveðnum umfjöllunarefnum og þar fram eftir 

götunum. Eins og Kvale bendir á getur sami texti boðið upp á margvíslega túlkun sem má í 

öllum tilvikum færa rök fyrir. Túlkunin þarf því jafnframt að kallast á við fyrirliggjandi 

fræðiþekkingu og rannsakandi þarf að forðast að túlka texta út frá eigin hentugleika án þess 

að eiga í gagnrýnu innra samtali um réttmæti túlkunarinnar. Besta mögulega útkoma er því 

gagnrýnin túlkun rannsakanda á gögnunum sem er viðeigandi fyrir það efni sem einblínt er 

á og á sér jafnframt trausta stoð í fræðunum. Þau þemu sem gefið var mest vægi í þessari 

rannsókn voru tvö; staðir og hreyfanleiki. Í fjórða kafla þessarar ritgerðar er gerð frekari 
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grein fyrir þessum þemum og hvernig þau komu fram hjá viðmælendum. Í fimmta kafla er 

lagt út af þeim og sýnt hvernig þau hafa samverkandi áhrif á það hvernig heimilislausir búa 

sér heimili í borgarlandslaginu.  

3.2 Siðferðisleg álitamál 

3.2.1  Sveigjanleiki og meðferð gagna 

Þegar gerð er rannsókn með þátttöku jaðarsettra einstaklinga á borð við heimilislausa 

spretta upp ýmis konar siðferðislegar spurningar varðandi meðferð gagna, aðkomu 

rannsakenda og aðra aðferðafræðilega þætti. Cloke, Cooke, Cursons, Milbourne og 

Widdowfield (2000) hafa skrifað um nauðsyn þess að rannsóknir á heimilisleysi einkennist 

af ákveðnum sveigjanleika þegar kemur að siðferðisstöðlum því oft komi upp álitamál sem 

beri að túlka og greiða úr eftir aðstæðum. Þau taka raunverulegt dæmi um að fyrirfram 

skipulagt viðtal hafi, þegar á hólminn var komið, valdið rannsakanda áhyggjum af því að 

tilfinningarótið sem viðbúið var að fylgdi viðtalinu gæti hamlað framgangi viðmælandans í 

meðferð hans við vímuefnavanda. Í tilviki sem þessu liggur fyrir upplýst samþykki, en 

vegna sértækra aðstæðna getur reynst siðferðislega hæpið að fara fram á viðtal (Cloke o.fl., 

2000). Viðlíka aðstæður geta komið upp óforvarendis á meðan á eigindlegum rannsóknum 

stendur og rannsakandi verður að vera viðbúinn að bregðast við þeim eftir bestu getu og 

færa rök fyrir ákvörðunum sínum. 

Eitt af því sem má velta upp varðandi meðferð gagna og gagnaöflun er hvaða upplýsingar 

megi nota. Af þeim þremur viðtölum sem tekin voru fyrir þessa rannsókn höfðu viðtöl mín 

við Ómar og Einar skýrt afmarkað upphaf og endi, en viðtalið við Agnesi fólst í samræðum 

á meðan á samfylgd stóð. Á nokkrum klukkutímum í daglegu lífi fólks á ýmislegt sér stað, 

það hittir annað fólk og á í samskiptum við það, getur lent í aðstæðum sem það sá ekki 

fyrir eða reynast óþægilegar og stundar ef til vill ólöglegt athæfi, eins og í tilviki Agnesar. 

Ef rannsakandi og viðmælandi koma sér ekki saman um hvaða upplýsingar má og má ekki 

nota getur það orðið málum blandið síðar meir. Hvað Agnesi varðar flækjast málin enn þar 

sem maki hennar var samferða okkur stóran hluta viðtalstímans og átti í frjóum og 

áhugaverðum samræðum við okkur bæði og varð stundum hvati að því að samræðurnar 

tækju óvænta stefnu. Við tveir höfðum hins vegar ekki haft nein samskipti fram að þessu, 

hann hafði ekki gefið samþykki fyrir viðtali eða notkun á upplýsingum og hefði auk þess 

ekki fallið innan úrtaks mögulegra þátttakenda. Hans innlegg í samræðurnar voru því ekki 

skráð og eru ekki hluti af greindum gögnum, jafnvel þótt margt forvitnilegt hafi komið 

fram í máli hans. Óneitanlega hafði hann þó áhrif á framgang viðtalsins og þó að 

ómögulegt sé að leggja mat á það hvernig samræður okkar Agnesar hefðu þróast án hans 

aðkomu er ekki ólíklegt að hún sjálf hefði hagað máli sínu að einhverju leyti á annan hátt, 

eins og fólki er almennt tamt að gera í mismunandi félagslegum aðstæðum. 

Annað álitamál hvað varðar meðferð gagna er hvernig hægt sé að haga úrvinnslu þannig að 

það sem kemur fram sé ekki persónurekjanlegt. Nafnleynd er viðhöfð, en þegar um 

afmarkaðan hóp er að ræða í litlu samfélagi geta lýsingar á aðstæðum og högum fólks 

þrengt hringinn verulega fyrir lesanda sem þekkir vel til. Þegar viðmælendur vilja koma á 

framfæri umkvörtunarefnum gagnvart stofnunum eða viðurkenna að stunda ólöglegt athæfi 

getur þetta verið vandkvæðum bundið. Í þessu verkefni var sú leið farin að takmarka 

lýsingar við það sem hefur efnislegt gildi fyrir rannsóknina og gefur grunnupplýsingar um 

viðmælendur, til að mynda kyn, aldur, búsetuform, líkamlegar takmarkanir og þá staði sem 
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þau sækja gjarnan. Ekki er útilokað að út frá þessum upplýsingum geti einhverjir leitt líkur 

að því hver viðmælandinn sé, en að sama skapi á að vera útilokað að slá því föstu. 

3.2.2  Upplýst samþykki og aðkoma rannsakanda 

Herrold (2001) hefur skrifað um þau álitamál sem stinga upp kollinum þegar vímuefni 

koma við sögu í viðtalsrannsóknum. Neysla þeirra getur haft áhrif á áreiðanleika 

viðmælenda, en Herrold veltir því einnig upp hvort sumir séu ekki einfaldlega hreinskilnari 

undir áhrifum en ella. Þá kemur aftur á móti upp sú spurning hvenær réttlætanlegt sé að 

nota upplýsingar sem manni eru látnar í té af manneskju undir áhrifum (Herrold, 2001). Er 

um hreinskilni að ræða af hálfu viðmælenda eða eru þeir einfaldlega kærulausari um það 

sem þeir láta út úr sér? Er hægt að líta svo á að þegar komið er yfir ákveðin mörk sé 

upplýst samþykki ekki lengur fyrir hendi? Að mati Herrolds er það svo, og ég er sama 

sinnis, þó að viðhafa þurfi nokkurn sveigjanleika í þessum efnum sem öðrum. Allir 

viðmælendur í rannsókn þessari áttu við einhvers konar fíknivanda að stríða. Farin var sú 

leið að hitta þau snemma á daginn, áður en þau höfðu innbyrt mikið af vímuefnum, bæði til 

þess að tryggja að samþykki væri örugglega upplýst og einnig til að upplýsingar úr 

viðtölum yrðu sem áreiðanlegastar. 

Aðkoma rannsakanda að viðmælanda einkennist alltaf af ákveðnum valdatengslum. Það er 

afar mikilvægt að gera sér grein fyrir þessu þegar viðmælendur eru jaðarsettir einstaklingar 

í viðkvæmri stöðu. Hættan er sú að rannsakendur, sem koma gjarnan úr meiri forréttinda-

stöðu en viðmælendur, hafi hag af þátttöku viðmælenda, svo sem til eigin framdráttar 

innan fræðaheimsins, en viðmælendur séu skildir eftir í sömu stöðu (Cloke o.fl., 2000). 

Þetta þarf ekki að endurspeglast í viðhorfi rannsakenda, sem nálgast rannsóknir sínar 

yfirleitt með það að markmiði að geta bætt lífsgæði þátttakenda eftir óbeinum leiðum með 

því að auka þekkingu á viðfangsefninu, eða jafnvel á beinan hátt með því að hafa áhrif á 

opinbera stefnu. Hins vegar er engin leið að tryggja þann ávinning fyrirfram og þá er hægt 

að túlka það samkomulag um þátttöku sem rannsakandi og viðmælandi gera sín á milli sem 

fulleinhliða (Cloke o.fl., 2000). Á móti kemur að rétt eins og aðrir gera jaðarsettir 

einstaklingar sér yfirleitt grein fyrir því, þegar upplýst samþykki er fyrir hendi, að 

ávinningur þeirra af þátttöku kemur ekki endilega umsvifalaust fram, ef hann gerir það þá 

nokkurn tíma (Cloke o.fl., 2000). Það má ekki heldur nálgast fólk í jaðarstöðu í 

samfélaginu af slíku yfirlæti að álíta að þau vænti ávinnings af allri þátttöku. Margir hafa 

einfaldlega áhuga á að miðla upplýsingum og segja sögur; að finnast maður geta bætt 

einhverju við þekkingu á sviðinu og aðstoðað rannsakendur getur verið valdeflandi í sjálfu 

sér. Annað sem vill brenna við er að heimilislausir séu smættaðir niður í vandamál sín og 

ekki gefin nógu þrívíð mynd af þeim sem manneskjum og gerendum í eigin lífi.
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4 Staðir og hreyfanleiki viðmælenda 

4.1 Ómar 

Ómar er tæplega fimmtugur og býr í langtímabúsetuúrræði á vegum borgarinnar í miðbæ 

Reykjavíkur. Áður en hann fékk pláss í búsetuúrræðinu dvaldi hann iðulega í Gistiskýlinu. 

Á þeim tíma var hann farinn út og af stað um áttaleytið á morgnana, en getur nú leyft sér 

að vera aðeins seinna á ferðinni. Hann hefur í gegnum tíðina markað sér daglega rútínu 

sem minnir um margt á hefðbundinn vinnudag; hann vaknar snemma, kemur sér niður á 

Laugaveg og röltir eftir honum með reglubundnum hvíldum vegna þess hversu slæmur 

hann er orðinn af úttaugabólgum í fótum. Fyrsta verk dagsins er iðulega að kaupa áfengi í 

Vínbúðinni í Austurstræti og að því loknu fer hann út í Fógetagarðinn þar sem hann og 

samheldinn hópur félaga verja miklum tíma flesta daga.  

Ómar á sér fjölmarga fasta áfangastaði og verustaði í borgarlandslaginu, en takmarkar 

ferðir sínar þó nær eingöngu við miðbæinn. Þeir staðir þar sem hann kemur við til styttri 

eða lengri tíma yfir daginn þjóna mismunandi tilgangi í lífi hans. Hann nefndi til að mynda 

Hljómskálagarðinn sem stað sem hann og félagar hans sæktu til að njóta meira næðis en í 

Fógetagarðinum. Einn úr hópnum hefur yfir íbúð að ráða í nágrenni Fógetagarðsins þar 

sem hópurinn kemur sér gjarnan inn í hádeginu til að hlusta á fréttir, spjalla og grípa í spil. 

Á horni Túngötu og Garðastrætis er lítil, hálfaflukt geil þar sem hópurinn heldur sig 

stundum og einnig minntist Ómar á Hólavallakirkjugarð, sem hann sagðist þó hafa 

heimsótt oftar á árum áður með félaga sínum sem lést fyrir nokkru síðan. Ómar er einnig 

tíður gestur Borgarbókasafnsins í Grófarhúsi þar sem hann getur lesið blöð og bækur og 

slappað af í kyrrðinni. Þessa staði er alla að finna innan 650 m radíuss frá Fógetagarðinum 

og saman mynda þeir svæðið þar sem Ómar ver lunganum úr deginum. Þegar ég bar undir 

hann yfirstandandi framkvæmdir á Hlemmi, sem á þeim tíma sem við hittumst var verið að 

breyta úr strætóbiðstöð í matarmarkað, sagðist hann ekki hafa mikla trú á að matar-

markaður stæði undir sér mjög lengi í þessu húsnæði. Hann sagðist ekki hafa varið tíma á 

Hlemmi um langt skeið, en hafa nánast búið þar á unglingsárum sínum. 

Áfengi er sá vímugjafi sem Ómar notar hvað helst, eða nánast eingöngu að eigin sögn, og 

þar sem það fæst á lægra verði í Vínbúðum ÁTVR en á börunum kýs hann heldur að kaupa 

það þar. Hann nefndi þó tvo bari í miðbænum sem hann hefur vanið komur sínar á, Bar 7 á 

Frakkastíg og Mónakó á Laugavegi. Eftir því sem hann tjáði mér hafði hann farið meira á 

barina fyrir einhverjum misserum síðan, en hafði á þeim tíma sem við hittumst sett sig í 

straff til þess að spara peninga. Í búsetuúrræðinu þar sem Ómar hefur haft pláss er óheimilt 

að neyta vímugjafa innanhúss. Í ljósi þess að hann hefur kost á að verja eins miklum tíma 

og hann kýs í húsnæði sínu, öfugt við hina tvo viðmælendur mína, spurði ég hvort líklegt 

væri að hann myndi dvelja þar meira á daginn ef hann fengi að neyta þar áfengis, en hann 

sagði það ekki breyta neinu. Ómar er ekki alls kostar ánægður með búsetuúrræði sitt og 

lýsti ríkjandi andrúmslofti og húsnæðinu sjálfu sem köldu. Hann hefur átt í nokkuð stirðum 

samskiptum við starfsfólkið og meðal annars verið áminntur fyrir að bera upp kvartanir 

yfir ákveðnum hlutum. Hans helsta ósk er að komast í eigið húsnæði, sama hvar það væri. 
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Viðmælendur eru mishreyfanlegir innan borgarinnar og mæta mismunandi hindrunum á 

leiðum sínum og með veru sinni í borgarrýminu. Í tilfelli Ómars er líkamlegt ástand farið 

að hindra hreyfanleika hans alvarlega. Daglegur ferðaradíus hans á fæti er þröngur og 

lappirnar krefjast þess að hann geri ítrekuð hlé á ferðum sem eru lengri en 600-700 m. Þar 

að auki hefur hann ekki efni á að ferðast með einkabíl eða mikið með strætó. Sjálfur 

upplifir hann þetta sem beina takmörkun á ferðum sínum, en áður en hann varð lélegur í 

fótunum sagðist hann gjarnan hafa labbað sér til yndis upp í Skeifu á morgnana, farið í 

Vínbúðina þar og labbað aftur niður í bæ, vegalengd sem er margfalt lengri en hann ræður 

nú við. Hann sagðist gjarnan taka strætó upp á Hlemm frá Lækjartorgi á kvöldin til að 

komast heim til sín vegna þess hversu lélegur hann er til gangs, en annars er hann ekki 

tíður farþegi með strætisvögnum. Aðspurður hvort hann notaði eða hefði einhvern tíma 

notað strætisvagninn til að drepa tíma yfir daginn, nýtt sér hann sem nokkurs konar 

áningarstað, sagðist hann ekki hafa gert það sjálfur en að hann þekkti aðra sem gerðu það.  

Með hliðsjón af því að Ómar ver stórum hluta dagsins í almannarými á fjölförnum stöðum 

spurði ég hann hvort lögreglan hefði einhver afskipti af honum eða hvort hann yrði fyrir 

áreitni af hendi hennar, en hann sagði svo ekki vera. Áður fyrr hefðu samskiptin verið mun 

stirðari og lögreglan setið tímunum saman fyrir utan hús fólks ef hún grunaði það um að 

selja eða kaupa ólöglega vímugjafa. Fólk hefði jafnvel mátt eiga von á að vera haft undir 

eftirliti óeinkennisklæddra lögregluþjóna á tónleikum sem það sækti, nokkuð sem hann 

hafði upplifað persónulega. Núna tjáði hann mér að samskiptin hefðu komist í mun 

mannúðlegri farveg og yfirleitt væru ekki höfð afskipti af fólki með fíknivanda sem héldi 

til niðri í bæ, nema ef viðkomandi væri ógnandi og með læti, kannski í kringum börn eða 

ferðamenn, sem Ómari fannst enda skiljanlegt. Ómar hafði líka gott eitt um nágranna sína í 

Fógetagarðinum að segja og sagði að samkomulagið þeirra á milli væri nokkuð gott. Hann 

sagði eina skiptið sem þeir mættu hindrunum í garðinum hafa verið þegar menn úr 

undirheimunum, sem ráku sólbaðsstofu í einu af húsunum sem snúa að garðinum, reyndu 

að bola þeim félögum burt. Við garðinn stendur bar sem hefur inngang er snýr að þeim 

stað þar sem Ómar og félagar hans eru hvað mest og sagði Ómar að eigendurnir, bæði 

fyrrverandi og núverandi, væru ágætis félagar þeirra. Hann sagði til að mynda frá því að 

eitt sinn hefði hópurinn verið kominn snemma í garðinn og séð að það hafi verið opið inn á 

barinn, sem þeim fannst skjóta skökku við þar sem hann opnaði yfirleitt mun síðar. Þegar 

þeir sáu mann koma út með fartölvu ákvað einn þeirra að hringja á lögregluna, sem kom 

stuttu síðar, og þá kom í ljós að um innbrot hafði verið að ræða. Vegna símhringingar 

félaga Ómars hafði lögreglan hendur í hári þjófsins og þýfið rataði heim. Fyrir þetta fengu 

þeir félagarnir kassa af bjór frá bareigandanum. 

Ómar hefur hins vegar rekið sig á veggi annars staðar, meðal annars innan heilbrigðis-

kerfisins, sem hann telur fyrst og fremst stafa af fordómum. Hann sagðist ekki hafa fundið 

fyrir neinu slíku fyrr en eftir að hann kom úr meðferð í fyrsta skipti. Honum fannst líklegt 

að hann hefði fengið á sig einhverja stimplun í tölvukerfinu og leiddi meðal annars að því 

líkur að í eitt sinn þegar hann leitaði upp á bráðamóttöku hefði hann verið færður neðar í 

forgangsröðina, þrátt fyrir að vera með verk fyrir brjósti, eftir að starfsmenn slógu nafni 

hans upp. Hann sagðist nú eingöngu fara til læknis í algjörri neyð vegna þess viðhorfs sem 

hann hefur mætt. Þegar við hittumst var hann nýlega búinn að láta draga úr sér fimm 

tennur, eftir að hafa beðið með að fara til tannlæknis í átta ár. 

Ómar hefur horft upp á töluverðar breytingar á hreyfanleika sínum yfir ævina. Hann er 

uppalinn í Breiðholtinu og minnist þess af mikilli hlýju hversu frjálsir hann og jafnaldrar 

hans voru að leik, bæði í hverfinu og alla leið niður í Elliðaárdal. Hann var sendur í sveit á 
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sumrin í barnæsku og upplifði þá reynslu á mjög neikvæðan hátt vegna þess hvað honum 

fannst tengslin rofna mikið við félagana úr Breiðholtinu á meðan. Seinna meir bjó hann á 

fleiri en einum stað úti á landi, yfirleitt í tengslum við vinnu af einhverju tagi, og hefur 

dvalið erlendis um tíma. Í samanburði við hreyfanleika hans á öðrum æviskeiðum, sem 

mörkuðust af reglulegum tekjum og húsnæði, er hreyfanleiki Ómars í dag mun takmarkaðri 

og því hægt að líta svo á að landfræðilega hafi þrengt mikið að honum vegna heilsufars, 

heimilisleysis, fíknivanda og bágrar fjárhagsstöðu. 

4.2 Einar 

Einar er um fimmtugt og hafði, á þeim tíma þegar ég tók hann tali, dvalið í Gistiskýlinu í 

þó nokkurn tíma. Hann hafði nýlega lokið afplánun í fangelsinu á Hólmsheiði, en áður en 

hann sat inni hafði hann einnig verið reglulegur skjólstæðingur Gistiskýlisins. Einar sagði 

ekki frá því í miklum smáatriðum hvaða staði hann sækti helst yfir daginn og þegar ég 

spurði hvernig hann myndi lýsa venjulegum degi hjá sér sagðist hann hreinlega bara vera á 

röltinu. Það mátti á honum skilja að hann væri aðallega á ferðinni í miðbænum og þá 

yfirleitt í félagi við tvo eða þrjá aðra. Ástæður þess að hann takmarkar sig við það svæði 

eru þær að hann sagði ekkert vera í boði neins staðar annars staðar, og átti þá við þjónustu 

á borð við þá sem hann fær í Gistiskýlinu; húsaskjól, heita máltíð og morgunmat. 

Rétt eins og Ómar minntist Einar á að það gæti verið gott að fara inn á bókasafn þegar 

veðrið væri með leiðinlegra móti. Hann var hins vegar tiltölulega neikvæður gagnvart 

Kaffistofu Samhjálpar. Kaffistofan hefur stóran hóp fastagesta og oft eru margir um hituna, 

þar af tiltölulega hátt hlutfall erlendra karlmanna. Það sem truflaði Einar, sem nýtti sér 

Kaffistofuna meira áður fyrr, var hversu mannmargt er orðið. Hann og félagar hans hefðu 

nokkrum sinnum farið og þurft að bíða lengi eftir kaffi og mat. Hann tengdi troðninginn 

við fjölgun í erlenda hópnum, en tók skýrt fram að hann hefði ekkert á móti innflytjendum. 

Þrátt fyrir það fyndist honum súrt í broti að bornir og barnfæddir Íslendingar þyrftu frá að 

hverfa vegna aðsóknar útlendinga. Þetta efni kom nokkrum sinnum upp í viðtalinu við 

Einar, sem sagðist einnig hafa orðið hissa þegar hann fékk þær upplýsingar að 

Herkastalinn, sem í 100 ár var notaður undir starfsemi Hjálpræðishersins á Íslandi, hefði 

verið seldur og til stæði að hýsa flóttamenn í húsnæðinu. Aðspurður hvort mikill núningur 

væri á milli hópa heimilislausra Íslendinga og heimilislauss fólks erlendis frá sagði hann 

samt sem áður svo ekki vera, heldur væri samkomulagið yfirleitt nokkuð gott.  

Einar sagði missi að Dagsetri Hjálpræðishersins, sem hann sótti reglulega á meðan það var 

starfrækt og að hann saknaði þess að hafa eitthvað fyrir stafni á daginn. Hann er verulega 

ánægður með þá nálgun sem unnið er eftir í fangelsinu á Hólmsheiði, ekki síst hversu mikil 

virkni er í boði, meðal annars jóga, líkamsrækt og AA-fundir ásamt sálfræðiaðstoð. 

Áherslan finnst honum vera á mannlega þáttinn og sagði hann að upplifunin væri allt önnur 

en á Litla-Hrauni, þar sem hann hefur einnig afplánað. Hann setti veru sína á Hólmsheiði í 

samhengi við tilbreytingarleysið og harkið í Gistiskýlinu og miðbænum og sagði að þá 

væri töluvert skárra að sitja inni. Hann hafði einnig góða sögu að segja af Frú Ragnheiði, 

sem hann kvaðst hafa nýtt sér til að verða sér úti um næringu á tímabili þegar hann hafði 

lítið borðað og grennst mikið og hratt. Á meðan á afplánuninni á Hólmsheiði stóð hafði 

hann reynt að nýta tímann til að greiða úr húsnæðisvanda sínum, en allt kom fyrir ekki og 

hann lenti aftur á götunni þegar út kom. Það var augljóst að honum lá á að komast í fasta 

búsetu, þar sem hann talaði ekki vel um líf sitt á götunni og tiltók að hvaða húsnæði sem er 
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myndi nægja honum. Engu máli skipti hvort það væri staðsett í miðbænum eða annars 

staðar. 

Samkvæmt reglum Gistiskýlisins þarf Einar að vera farinn þaðan út fyrir ákveðinn tíma, 

yfirleitt fyrir klukkan tíu á morgnana, þrátt fyrir að starfsmenn séu upp að vissu marki 

sveigjanlegir með það. Hann þarf svo að vera mættur aftur í athvarfið um fjögurleytið til að 

vera viss um að fá inni yfir nóttina, en Gistiskýlið er iðulega fullt. Hann hefur því ansi 

þröngan tímaramma til að sinna þörfum sínum yfir daginn og takmarkast ferðir hans 

landfræðilega við miðbæinn, ekki síst af þessum orsökum. Hann sagðist ekki hafa önnur 

ráð en að labba eða taka strætisvagn á milli staða og sagði að þeir röltu gjarnan tveir eða 

þrír saman upp eftir frá Gistiskýlinu snemma á morgnana, þó ekki fleiri svo að þeir væru 

ekki að draga athygli að sér. Rétt eins og Ómar hefur hann ekki aðgang að einkabíl, meðal 

annars vegna þess að fjárhagurinn leyfir það ekki. Í ljósi þess að hann tiltók að þeir 

félagarnir forðuðust að draga athygli að sér spurði ég hann hvort að lögreglan hefði afskipti 

af þeim. Hann sagði það mjög sjaldgæft, en tók fram að það hefði verið miklu meira um 

slíkt hér áður fyrr. Núna væri samkomulagið nokkuð gott milli þeirra og lögreglunnar þrátt 

fyrir eina og eina leiðindatýpu, sem hann sagði að fyrirfyndist svo sem á öllum 

vinnustöðum. 

Einar var sendur í sveit í æsku, en öfugt við Ómar er það nokkuð sem hann minnist af 

mikilli ánægju. Hann hefur líka verið á sjó víðsvegar um landið og áð mislengi í ýmsum 

sjávarplássum. Líkt og Ómar var hann því staddur á tímabili mikillar skerðingar á hreyfan-

leika á viðtalstímanum miðað við önnur æviskeið, sem kristallaðist í þröngum ferðaradíus 

og þeim skarða tímaramma sem hann hefur til ferða yfir daginn. 

4.3 Agnes 

Agnes er um 35 ára gömul. Hún telst húsnæðislaus þar sem hún ýmist gistir í Konukoti eða 

á heimili kærasta síns, sem er búsettur í einu úthverfa Reykjavíkur. Hún sagðist gjarnan 

verja tíma í Mjóddinni og Kringlunni, en á meðan hún er í neyslu felst dagleg rútína hennar 

yfirleitt í því að verða sér úti um peninga til að geta keypt vímuefni sem hún sprautar sig 

svo með. Þeir staðir sem hún sækir eru oft beintengdir þjónustu við heimilislausa, því 

hvaða bjargráð hún hefur til að afla sér peninga eða hvaða staðir eru hentugir til að eiga í 

viðskiptum við vímuefnasala. Mjóddin sagði hún að hentaði vel fyrir hið tvennt síðar-

nefnda. Ef hún á ekki peninga og getur ekki fengið þá lánaða grípur hún gjarnan til þess 

ráðs að betla þar eða á öðrum fjölförnum stöðum. Þegar peningarnir hafa fengist hringir 

hún í salann og hann hittir hana þar sem hún er stödd hverju sinni, en Mjóddin er 

ákjósanleg fyrir slíka fundi af ýmsum ástæðum, meðal annars vegna lítils eftirlits. Aðspurð 

hvort hún fari síðan eitthvað annað til að sprauta sig sagði hún svo ekki vera heldur geri 

hún það jafnan þar sem hún hefur fengið efnin send til sín, hvort sem það er í heimahúsi 

eða verslunarmiðstöð.  

Daginn sem við hittumst fórum við einmitt í Kringluna þar sem hún fór í banka, hringdi í 

sala og beið svo eftir að hann léti sjá sig. Áður en það gerðist höfðum við farið niður á 

starfsstöð SÁÁ í Efstaleiti þar sem hún lagði inn beiðni um að komast í meðferð. Það er 

líka kunnuglegur staður fyrir henni og er hluti af lengri hringrás neyslutímabila og edrú-

tímabila sem hún hefur endurtekið reglulega í nokkur ár. Á edrútímabilum tengjast ferðir 

hennar og áfangastaðir einnig að miklu leyti fíknivanda hennar; hún leggst inn á 
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meðferðarstofnanir, sækir tólfsporafundi, jafnvel oft á dag, og fær ráðgjöf á starfsstöðvum 

SÁÁ, svo dæmi séu tekin. 

Agnes sagðist sjaldan sækja bari vegna þess að þar væri of dýrt að kaupa áfengi. Ég bar 

undir Agnesi þær sögusagnir að ólöglegir vímugjafar væru seldir á ákveðnum börum niðri í 

bæ, en hún kannaðist sjálf ekki við það. Fyrir henni er barinn fyrst og fremst staður þar 

sem hún getur drukkið áfengi í góðum félagsskap og sagðist í þau fáu skipti sem hún sækir 

slíka staði aðallega gera það með einni ákveðinni vinkonu sinni. Hún sagðist iðulega hafa 

nýtt sér þjónustu Dagseturs Hjálpræðishersins. Þar sagði hún að hefði verið hægt að 

komast í tölvur, horfa á myndbönd, fá sér að borða og leggja sig. Hún lagði sérstaka 

áherslu á hvað það hefði verið gott að hafa stað til að leggja sig. Agnes hafði ekkert nema 

gott um Konukot að segja og er greinilega náin starfsfólkinu. Hún hafði einnig mjög 

jákvætt viðhorf til Borgarvarða og sagði að þeir hefðu, á meðan þeir voru starfandi, 

aðstoðað heimilislausa vímuefnaneytendur á borð við hana ef þeir voru komnir í aðstæður 

sem voru þeim hættulegar eða óþægilegar, skutlað þeim, veitt þeim ráðgjöf og liðsinni. Frú 

Ragnheiður er líka úrræði sem Agnes hefur nýtt sér reglulega og sagði hún það mjög vel úr 

garði gert, ekki síst sökum þeirrar heilbrigðisþjónustu sem veitt er um borð. 

Agnes er ung og rösk til gangs og líkamleg geta hennar því ekki hindrun eins og í tilviki 

Ómars. Hún fær gjarnan far á morgnana með starfsmönnum Konukots, sér í lagi þegar hún 

þarf að vera mætt eitthvað á ákveðnum tíma snemma morguns, en þaðan þarf hún að vera 

farin um tíuleytið. Þess utan er hreyfanleiki hennar frekar háður strætisvagnakerfinu og 

þeir staðir sem hún sækir yfirleitt vel aðgengilegir með almenningssamgöngum. Hún notar 

strætisvagna mikið til að fara á milli og hefur mun víðari ferðaradíus en Ómar og Einar. 

Þó að líkamlegt atgervi sé henni ekki fjötur um fót ber Agnes að vissu leyti utan á sér 

einkenni af neyslu vímugjafa sem geta orðið til þess að fólk mæti henni af fordómum. Sjálf 

minntist hún á tiltekin dæmi um óeðlilega langa bið á bráðamótttökunni og að heilbrigðis-

kerfið væri almennt illaðgengilegt fólki í hennar stöðu. Þeir staðir sem hún sækir eru jafnan 

mannmargir og þótt kosturinn sé sá að hún geti þar bæði aflað sér fjár og nálgast vímugjafa 

þarf hún jafnframt að þola augngotur fólks og fliss í unglingum. Þó að ég tæki eftir þessu á 

meðan á samfylgd okkar stóð virtist Agnes ekki láta það á sig fá. Þrátt fyrir það varð henni 

tíðrætt um hversu vandræðalegt það væri að hitta fólk sem þekkir til hennar og sér að hún 

er undir áhrifum. Þennan dag hitti hún einmitt marga sem hún þekkti, bæði í SÁÁ, bank-

anum og annars staðar í Kringlunni og flestir spurðu hana „hvernig gengi“. Auðvelt er að 

ímynda sér að félagsleg pressa af þessu tagi hafi áhrif á það hvernig fólki líður í rými og 

geti þannig óbeint haft áhrif á hvert fólk beinir ferðum sínum. Agnes sagði meðal annars 

sögu af því þegar henni og öðrum skjólstæðingum Konukots áskotnuðust leikhúsmiðar. 

Upplifun hennar af því að fara saman, „tíu heimilislausar konur“, í leikhúsið virtist vera 

jákvæð, en frásögn hennar undirstrikaði það viðhorf að leikhús væri rými sem heimilis-

lausar konur hefðu yfirleitt ekki aðgengi að eða styngju í stúf þar. 

Agnes tjáði mér að almennt ætti hún fleiri edrúvini en neysluvini. Hreyfanleiki hennar er 

líka mismikill eftir því hvar í hringrás neyslu og edrúmennsku hún er stödd; á meðan á 

neyslu stendur hefur hún ekki aðgengi að ýmsum rýmum, en á edrútímabilum þarf hún 

jafnframt að forðast ákveðna staði og ákveðinn félagsskap ef hún vill halda sér allsgáðri. Á 

móti kemur að þá getur hún haft samband við börnin sín, sem hún sagðist gæta sín vel að 

hafa ekki samband við á meðan á neyslutímabili stendur, og edrúvini sína. Þessi munur 

einkennist því í ákveðnum skilningi af stýrðari ferðum á meðan hún er edrú, en félagslegt 

net hennar virðist að sama skapi víkka á þeim tíma. 
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5 Að sauma sér heimili 

5.1 Tengsl við staði 

Að eiga heimili felst í öðru og meira en því einu að eiga húsnæði (Blunt & Dowling, 2006; 

Ursin, 2011). Í ljósi þess er hægt að spyrja þeirrar spurningar hvernig heimilislausir 

„byggi“ sér heimili með þeim bjargráðum sem þeim eru aðgengileg (Heidegger, 1971; 

Ingold, 2006) og hvað auðveldi þeim eða standi í vegi fyrir því að þeim finnist þeir eiga 

heima í borgarrýminu (Marquardt, 2016; Sheehan, 2010). Hvað aðgreinir upplifun 

heimilislausra af ferðum sínum og veru sinni í borgarrýminu frá upplifun annarra? Til að 

leita svara við þessu þurfum við að íhuga vægi tiltekinna staða í daglegu lífi heimilislausra. 

Að gera ákveðna staði að föstum áfangastöðum í daglega lífinu getur gefið hversdeginum 

reglubundið yfirbragð. Meðal þess sem ákvarðar hvort fólk myndar jákvæð tengsl við 

þessa staði eður ei er hvort það finni til sjálfræðis síns þar (Ursin, 2011), geti haft mótandi 

áhrif á rýmið (Sheehan, 2010) og finnist það velkomið (Hine & Mitchell, 2001; Jackson, 

2012). Ómar hefur fasta rútínu sem samanstendur af neti staða og fólks sem er honum 

kunnugt. Í Fógetagarðinum veit hann að hverju hann gengur, samskipti hans og hópsins 

hans eru traust og nágrannar þekkja þá og eru sumir málkunnugir þeim. Aðrir staðir í næsta 

nágrenni uppfylla þörf hans fyrir að vera í friði, lesa eða næra sig. Ómar hefur rík tengsl 

við þessa staði sem kemur hvað helst fram í því að hann hefur persónulegar sögur að segja 

um hvern einasta þeirra, stundum margar. Agnes tengist þeim stöðum sem hún sækir mest 

ekki á sama hátt. Fyrir það fyrsta gegna þeir ekki sama hlutverki; hún fer ekki í Kringluna 

til að hitta vini heldur til að drepa tíma, verða sér úti um peninga og kaupa vímugjafa. Á 

sama tíma og Agnes sækir í mannmarga staði vegna þess að þar getur hún betlað eða orðið 

sér úti um mat með einum eða öðrum hætti, er hún í slíku rými berskjölduð gagnvart því að 

hitta fólk sem hún þekkir og er ekki í neyslu. Umræður þeirra á milli snúast iðulega um það 

„hvernig gangi“ hjá henni, sem kemur henni til að endurtaka oft á dag að henni „gangi 

ekkert allt of vel“. Slík samskipti eru ekki endilega til þess fallin að efla sjálfsmynd hennar. 

Verslunarmiðstöðvar veita Agnesi því ekki félagslegt skjól á sama hátt og Fógetagarðurinn 

veitir Ómari skjól. Ennfremur eru þær ekki rými sem Agnes getur mótað á sama máta og 

Ómar og hópurinn hans hafa mótað rýmið í Fógetagarðinum, það er einfaldlega ekkert 

svigrúm til þess; hún getur ekki „átt“ staði í Kringlunni og virðist ekki eiga reglubundin 

samskipti við verslunareigendur eða annað starfsfólk.  

Í Fógetagarðinum hefur hins vegar orðið til rými sem heimilislausir, íbúar og verslunar-

eigendur hafa skapað í sameiningu með nærveru sinni, málamiðlunum og samræðu sín á 

milli, líkt og saga Ómars af innbrotinu sem þeir félagar gerðu viðvart um sýnir meðal 

annars. Sögur af því tagi gefa til kynna hvað hann og félagar hans hafa haft mótandi áhrif á 

það rými sem þeir sækja og öfugt. Að eiga minningar úr sínu nánasta umhverfi og deila 

þeim með fólki sem maður umgengst reglulega eflir jafnan tengsl manns við staði og ýtir 

undir þá tilfinningu að finnast maður eiga þar heima (Reid & Beilin, 2015; Ursin, 2011). 

Agnes hefur einnig sögur að segja, en margar hverfast þær í kringum óþægilega reynslu, 

eða reynslu sem er ekki til þess gerð að auka tengsl hennar við ákveðna staði, eins og að 

hlaupa burt frá reikningum á kaffihúsum. Á starfsstöð SÁÁ, sem er merkilegt rými fyrir 

þær sakir að edrúmennska og víma geta skarast án þess að það sé álitið neitt óvanalegt, 
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hitti hún mikið af bæði starfsfólki sem hún þekkir og öðrum kunningjum. Hún er 

mannblendin og á greinilega í jákvæðum samskiptum við fjölda fólks, meðal annars 

starfsfólk Konukots, en það er henni fjötur um fót að á meðan á neyslu stendur snúast þessi 

samskipti að miklu leyti um vímugjafa, hvort sem þau felast í því að bölva þeim eða verða 

sér úti um þá. Það hvernig félagslegum samskiptum hennar er háttað er mjög háð því hvort 

hún er í neyslu eða allsgáð. Í tilviki Ómars er þetta ekki jafn klippt og skorið; hans 

félagslega net af neysluvinum er þétt og náið, og þó það byggist vissulega á sameiginlegri 

neyslu áfengis á hann þar góða vini sem hann á ýmislegt annað sameiginlegt með en 

heimilisleysi og áfengisneyslu. 

Einar á einnig fastan hóp sem hann ferðast um miðbæinn með, vini og kunningja, en virðist 

sjálfur ekki hafa myndað jafnsterk tengsl við ákveðna staði og Ómar. Hann upplifði veru 

sína í Gistiskýlinu á neikvæðan hátt og tiltók staði sem hann forðaðist, en enga sem hann 

sótti reglulega. Honum varð hins vegar tíðrætt um staði sem hann hafði ekki lengur aðgang 

að, Dagsetrið, Herkastalann og fangelsið, og upplifði ákveðinn missi í tengslum við það. 

Honum virtist svíða að hafa ekki fengið réttar upplýsingar um það þegar Herkastalinn var 

seldur, og almennt að hafa ekki nógu mikla stjórn á umhverfi sínu. Hann dvelur í 

Gistiskýlinu af illri nauðsyn og hefur nú engan aðgang að viðlíka virkni í daglegu lífi og 

fangelsisvistin og Dagsetrið sáu honum fyrir. Þetta hefur neikvæð áhrif á sjálfsmynd hans; 

hann upplifir sig sem minna virði en innflytjendur og flóttafólk í svipaðri stöðu og honum 

finnst dagarnir þess utan tilbreytingarlausir. Í máli hans mátti skynja örvæntingarfulla 

löngun til að leysa úr húsnæðisvanda sínum svo hann gæti fengið svigrúm til að 

skipuleggja daglegt líf betur. Sömu örvæntingu mátti greina hjá Ómari sem, þrátt fyrir að 

vera á heimavelli niðri í miðbæ, líður ekki vel í búsetuúrræði sínu. Það kemur aðallega til 

vegna þess að honum finnst hann ekki geta haft áhrif á það sem á sér stað innandyra; 

reglur, viðhorf starfsfólks og þar fram eftir götunum. Af þessum orsökum finnst honum 

hann ekki „kominn heim“ þó hann hafi þak yfir höfuðið (Ogden, 2014) og hann hryllir við 

tilhugsuninni um að þetta verði hans endastöð. Þó að honum hafi tekist vel til að gera 

borgarlandslagið að heimili sínu liggur húsnæðisvandi hans þungt á honum, rétt eins og 

Einari. Eins kaldhæðnislega og það hljómar, er það búsetuúrræði sem hann býr í núna 

lausriðnasti búturinn í því bútateppi staða og samskipta sem honum hefur annars tekist 

ágætlega að sauma heimili sitt saman úr. 

5.2 Hreyfanleiki – bölvun eða blessun? 

Ómar og Einar höfðu báðir upplifað það sem Jackson (2012) skilgreinir sem hreyfanleika 

sem bjargráð. Ómar ferðast milli þeirra staða sem mynda heimili hans til að uppfylla 

mismunandi þarfir; í tilviki Einars er hann „á röltinu“ til að draga ekki athygli að sér. 

Þannig verður hreyfingin sjálf að bjargráði, leið til að verja tíma einn eða komast hjá 

afskiptum. Agnes upplifir einnig reglulega hreyfanleika sem missi (Jackson, 2012), í hvert 

skipti sem hún færir sig úr neysluumhverfi sínu yfir í meðferðarúrræði og öfugt. Einar 

hafði líka upplifað ákveðinn missi nýlega, þegar hann færði sig úr fangelsinu þar sem 

honum leið nokkuð vel og aftur út í borgina þar sem lítið beið hans. Af þeim þremur hefur 

Einar líklega minnsta stjórn á hreyfanleika sínum, hann er tilneyddur að eyða dögunum á 

röltinu, aldrei lengi á sama stað, en getur samt ekki lagt upp í of langar ferðir ef hann vill 

ekki eiga á hættu að fá hvergi inni yfir nóttina. Hann er því gott dæmi um manneskju sem 

er „föst“ í hreyfanleika (Jackson, 2012). Það sama á að ýmsu leyti við um Agnesi sem þó 

hefur kost á að komast inn hjá kærastanum sínum öðru hvoru. Mismunandi hreyfimynstur 

hennar á meðan á edrúrútínu og neyslurútínu stendur er svo dæmi um hreyfanleika sem 
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stjórnun; þó að ákveðinn missir sé fólginn í því að rjúfa tengslin við neyslustaði og 

neyslufélaga er það líka leið til að stjórna aðstæðum og halda sig frá vímuefnum (Jackson, 

2012). 

Það sem einkennir hreyfanleika heimilislausra umfram annarra borgara er á mótsagna-

kenndan hátt það að á aðra höndina virðast ferðir þeirra oftar vera farnar í tengslum við 

daglegar þarfir, en hins vegar eru þær einnig oftar stefnulausar og hafa þann tilgang einan 

að drepa tíma (Jocoy & Del Casino, 2010). Þetta skýrist af því að heimilislausir eru 

almennt meira á ferðinni. Þannig getur Einar farið nokkrar ferðir á dag á staði þar sem 

hann getur fengið að borða og hlýjað sér, en að sama skapi eytt því sem eftir er dags 

utandyra á rölti þangað til hann kemst aftur inn í Gistiskýlið. Á fjórum klukkutímum 

biðum við Agnes í einn og hálfan tíma eftir viðtali við ráðgjafa SÁÁ, 20 mínútur í 

bankanum og loks í næstum einn og hálfan tíma eftir vímuefnasalanum. Á meðan við 

biðum eftir að salinn léti sjá sig drápum við tímann með stefnulausu rölti um Kringluna og 

hangsi í anddyrinu. Þó að Agnes viðurkenndi að þetta væri óvanalega mikil bið sagðist hún 

að jafnaði eyða miklum tíma í að bíða. Þessi reynsla er algeng meðal heimilislausra, sem 

þurfa jafnan að bíða mun lengur eftir hlutum sem aðrir ganga að vísum, eins og mat og 

þjónustu (Wolch & Rowe, 1992). Ennfremur hafa „utanaðkomandi öfl mun afdráttarlausari 

áhrif á hreyfanleika heimilislausra“ (Wolch & Rowe, 1992, bls. 128) en annarra borgara. 

Þeir þurfa frekar að færa sig úr stað til að vekja ekki athygli, eins og Einar niðri í bæ og 

Agnes þegar hún á í viðskiptum með vímugjafa, til að komast inn þegar veðrið er 

óhagstætt, eða að þeir eru hreinlega beðnir um að færa sig. 

Að endingu er ljóst að þótt viðmælendur mínir séu mikið á hreyfingu hafa þau ekki yfir 

þess konar hreyfanleika að ráða sem auðveldar aðgengi þeirra að þjónustu. Öll mæta þau 

vissum hindrunum í daglegu lífi sem hægt er að flokka í grófum dráttum sem líkamlegar, 

efnahagslegar og félagslegar. Félagslegar hindranir á hreyfanleika fólks geta birst þannig 

að því sé beint eða óbeint gert ljóst að það sé óvelkomið í tilteknu rými, staðir þar sem 

heimilislausum býðst ekki að dvelja án þess að kaupa eitthvað fela í sér efnahagslegar 

hindranir og líkamlegar hindranir koma fram til að mynda þegar fólk er lélegt til gangs eins 

og á við um Ómar. Af þessu þrennu má færa rök fyrir því að félagslegar hindranir hafi 

alvarlegust áhrif á sjálfsmynd fólks og hvort því finnist það eiga heima einhvers staðar. 

Allir viðmælendur sýndu viðleitni til að yfirstíga efnahagslegar og líkamlegar hindranir, en 

höfðu að sama skapi öll tekið að forðast staði þar sem þau mættu félagslegum hindrunum 

og fannst þau óvelkomin; Einar Kaffistofu Samhjálpar og Agnes og Ómar bráðamóttökuna, 

svo dæmi séu tekin. Þegar félagslegar hindranir verða til þess að fólk verður af þjónustu 

sem það þarf á að halda, til að mynda heilbrigðisþjónustu, getur það skapað líkamlegar 

hindranir sem hægt hefði verið að komast hjá. 

Mörg þau kerfi sem aðrir borgarar ganga að sem gefnum eru sniðin að reglubundnu lífi 

fólks sem er hreyfanlegt þegar því hentar. Þótt flestir eigi auðvelt með að mæta í tíma hjá 

lækni sem bókaður er með löngum fyrirvara og hafi kost á að hraða sér á bráðamóttöku 

þegar eitthvað alvarlegt amar að er daglegt líf heimilislausra, sem að auki eiga oft við 

vímuefnavanda að stríða, gjarnan svo óreglulegt að sumir eiga í vandræðum með að muna 

eftir stefnumótum og síðan einnig að standa við þau vegna skorts á aðgengi að einkabíl eða 

líkamlegs ástands hverju sinni. Ef teknar eru með í reikninginn þær félagslegu hindranir 

sem verða á vegi fólks í formi fordóma (Gunnsteinsdóttir & Sigurðardóttir, 2012) verður 

manni ljóst hversu margar hindranir á aðgengi það þarf að yfirstíga þegar kemur að 

heilbrigðisþjónustu. Þetta er sérstaklega alvarlegt þar sem vímuefnaneytendur og 
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heimilislausir eru útsettari fyrir ýmsum heilsukvillum; sýkingum, beinbrotum og geð-

rænum vanda (Priebe o.fl., 2012; Yen o.fl., 2009), eða lífsstílssjúkdómum eins og Ómar. 

Meiri hreyfanleiki milli staða jafngildir því ekki að hafa meiri tengsl við þá. Af viðmæl-

endunum þremur fer Ómar líklega fæstar ferðir er spanna hvað stysta vegalengd og er þar 

að auki líkamlega heftur. Samt sem áður er það hann sem er hvað mest „heima“ hjá sér í 

daglegu lífi. Þó að hann sé óánægður með húsnæði sitt er það þrátt fyrir allt forsenda þess 

að hann hefur svigrúm til að laga daglegt líf sitt að þörfum sínum. Í þessu skyni er 

húsnæðið umfram allt bækistöð sem hann getur ferðast frá og snúið aftur í eftir hentug-

leikum án þess að eiga á hættu að þurfa að sofa úti. Einar hefur ekki kost á þessu og 

augljóst er á máli hans að hann gerir sér grein fyrir því að þetta stendur honum almennt 

fyrir þrifum. Hann sagðist ekki fara fram á mikið, herbergi með aðgangi að hreinlætis-

aðstöðu væri nóg fyrir hann og staðsetning væri aukaatriði; aðalatriðið væri að hafa aðgang 

að bækistöð svo hann losnaði úr viðjum þess hreyfanleika sem einkennir daga hans. 

5.3 Utanaðkomandi áhrif 

Vegna þess hversu berskjaldaðir heimilislausir eru gagnvart utanaðkomandi öflum er 

nauðsynlegt að ígrunda vel hvernig skipulag borgarinnar og þjónustu innan hennar hefur 

áhrif á hreyfanleika, aðgengi og lífsgæði þeirra. Þeir staðir sem þeir sækja eru mikið til 

almannarými og breytingar á þessum stöðum geta rofið tengsl heimilislausra við þá og þar 

af leiðandi gert heimilislausum erfiðara fyrir að byggja sér heimili í borgarlandslaginu. 

Ferðamannastraumur síðustu ára hefur orðið til þess að framkvæmdir hafa aukist mikið 

niðri í miðbæ, þar sem þungamiðja þjónustu við heimilislausa er staðsett. Ómar tjáði mér 

að það ætti að koma hótel í eitt af húsunum sem snýr að Fógetagarðinum og að inngang-

urinn ætti að vera þar sem þeir félagarnir hafast hvað mest við. Þó að hann hafi ekki gert 

mikið úr þessu og helst minnst á hversu mikil óþægindi það gæti haft í för með sér fyrir 

nágranna að heyra rúllutöskur dregnar yfir götusteinana hvenær sem er sólarhringsins, er 

ljóst að þetta stefnir framtíðarveru þeirra félaganna í garðinum í uppnám. 

Hægt er að minnast á fleiri slíkar framkvæmdir í miðbænum nýlega. Eitthvert skýrasta 

dæmið um öðlun fór fram í Hjartagarðinum milli Hverfisgötu og Laugavegs, sem var 

áningarstaður alls konar fólks og að því leyti áhugavert rými þar sem ungt fólk og 

jaðarsettir leiddu saman hesta sína. Þegar hótelbyggingar spruttu upp allt í kringum garðinn 

og yfirbragði hans var gjörbreytt var forsendunum fyrir veru þessa fólks í garðinum eytt í 

leiðinni. Nú hefst enginn þar við, þrátt fyrir að rýmið sé ennþá tæknilega séð öllum opið. 

Enn annað dæmi eru fyrrnefndar framkvæmdir á Hlemmi. Hlemmur hefur um árabil verið 

ein helsta félagsmiðstöð stórs hóps jaðarsettra, ekki síst þeirra yngri, þjónað sem miðlægur 

samgöngupunktur þar sem hægt var að taka strætisvagn hvert sem var um borgina og sem 

skjól fyrir þá sem áttu hvergi inni. Ómar á margar minningar tengdar Hlemmi og óhætt er 

að fullyrða að margir hafi sömu sögu að segja. Alls er óvíst að þeir jaðarsettu einstaklingar 

sem sóttu Hlemm fái inni á fyrirhuguðum matarmarkaði. Á þeim stöðum þar sem heimilis-

lausir og aðrir borgarar koma saman, til að mynda á Austurvelli, í Fógetagarðinum, 

bókasöfnum og áður fyrr á Hlemmi og í Hjartagarðinum, hafa orðið til rými sem eru 

sköpuð sameiginlega og jaðarsettir fá einnig tækifæri til að móta. Það að fækka þessum 

stöðum án nokkurs tillits til tengsla heimilislausra við þá getur haft djúpstæð áhrif á það 

hvernig heimilislausir sauma sér heimili í borgarlandslaginu. 
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Sama má segja um þá þjónustu sem stendur heimilislausum til boða í Reykjavík. Þrátt fyrir 

að fjöldi heimilislausra hafi aukist jafnt og þétt (Erla Björg Sigurðardóttir, 2012) hefur 

þjónusta við hópinn dregist saman. Skortur á þjónustu gerir það að verkum að litlar 

breytingar geta haft víðtæk áhrif. Viðhorf starfsfólks hefur áhrif á það hvort fólki finnist 

það velkomið í þjónusturými. Einn vanhæfur yfirmaður í þeim fáu þjónustueiningum sem 

reknar eru getur haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd heimilislausra skjólstæðinga sem geta 

ekki leitað annað og þurfa því annað hvort að forðast staðinn og verða af þjónustunni eða 

láta sér líða illa þar. Einari og Ómari bar saman um að viðhorf lögreglunnar gagnvart 

heimilislausum hefði breyst til batnaðar, en tóku fram að það hefði verið slæmt áður; fólk í 

neyslu hefði verið haft undir stöðugu eftirliti með tilheyrandi óþægindum fyrir það. Nú er á 

þeim að skilja að lögreglan og þeir hafi gert með sér þögult samkomulag um að ekki séu 

höfð af þeim afskipti nema þeir séu með læti eða öðrum borgurum finnist sér ógnað. Þetta 

fækkar félagslegum hindrunum fyrir heimilislausa og ýtir undir að þeim finnist þeir 

velkomnir á tilteknum stöðum, sem er vel. 

Agnes og Einar sögðu missi að Dagsetri Hjálpræðishersins og eru eflaust ekki ein um það. 

Eftir að setrið lagði upp laupana hafa heimilislausir ekki haft aðgang að neinum viðlíka 

stað yfir daginn, en Reykjavíkurborg sá sér ekki fært að styðja áframhaldandi vinnu 

Hjálpræðishersins fjárhagslega eftir að Dagsetrið missti húsnæði sitt úti á Granda. Að 

Einari finnist skárra að vera í fangelsi en hafast við í Gistiskýlinu og miðbænum sýnir svart 

á hvítu hversu lítið hann hefur við að vera yfir daginn. Með lokun setursins hefur verið 

stuðlað að því að fólk eins og Einar og Agnes þurfi að vera á stöðugri hreyfingu yfir 

daginn og, í ljósi þess að þar var starfrækt heilbrigðisaðstoð, félagsráðgjöf og ýmis konar 

virkni (Erla Björg Sigurðardóttir, 2012), þrengt töluvert að þjónustu við það, öryggi þess 

og heilsu, ekki síst þegar haft er í huga að Borgarverðir hafa einnig verið lagðir niður. 

Miðað við fundargerðir velferðarráðs Reykjavíkurborgar er ekki líklegt að borgin leggi til 

fjármuni í neitt viðlíka úrræði í bráð, en ráðið hefur þó lagt blessun sína yfir áframhaldandi 

tilraunaverkefni sem miðar að því að koma heimilislausum í húsnæði með stuðningi 

(Reykjavíkurborg, 2016).  

Slík úrræði verða þó að taka mið af persónubundnum styrkleikum og veikleikum skjól-

stæðinga, sem er ómögulegt án aðkomu hinna jaðarsettu sjálfra. Í stefnu borgarinnar í 

málefnum „utangarðsfólks“ er lögð áhersla á forvarnir og árangursmiðuð úrræði, en 

þátttaka heimilislausra í ákvarðanatöku um sín mál hvergi höfð að leiðarljósi 

(Reykjavíkurborg, 2014). Það er ljóst að húsnæðisvandi hvílir þungt á heimilislausum, en 

það er ekki nóg að koma fólki af götunni til að skapa því heimili (Marquardt, 2016; Ogden, 

2014; Ursin, 2011). Reynsla Ómars af búsetuúrræði sínu gefur til kynna að nauðsynlegt sé 

að viðhalda sjálfræði fólks, efla þátttöku þess og sníða hugmyndafræði þjónustunnar að því 

að búa fólki heimili í víðari skilningi en húsnæði, ef vel á til að takast.  
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6 Lokaorð 

Að öllu framansögðu er ljóst að tengsl heimilislausra við þá staði sem þeir sækja helst í 

borginni hafa mikið um það að segja hvernig þeim tekst til að sauma sér saman heimili. 

Viðmælendur sækja allir margvíslega staði sem hver hefur sitt hlutverk í daglega lífinu; 

sumir eru fremur sóttir af nauðsyn en löngun, líkt og dvöl Einars í Gistiskýlinu sýnir, á 

meðan aðrir eru miðpunktar félagslegra samskipta þeirra, eins og Fógetagarðurinn í lífi 

Ómars. Forsenda þess að fólki finnist það eiga heima í því umhverfi sem það sækir yfir 

daginn er sú að það tengist einhverjum þessara staða sterkum og jákvæðum böndum. Svo 

rými sé til þess að mynda slík tengsl er nauðsynlegt að heimilislausir upplifi sig velkomna 

þar, að þeir hafi tækifæri til að hafa mótandi áhrif og möguleika á að staldra við; þurfi ekki 

stöðugt að vera á ferðinni. Hreyfanleiki þeirra þarf að vera nægur til að komast á milli 

staða, en þjónar, af frásögnum viðmælenda að dæma, þó veigaminna hlutverki í tilfinningu 

þeirra fyrir heimili en jákvæð félagsleg samskipti og stöðugleiki. Þegar kemur að aðgengi 

að þjónustu skiptir hreyfanleiki meira máli. Þar finna viðmælendur hvað mest fyrir þeim 

félagslegu, efnahagslegu og líkamlegu hindrunum sem eru fólgnar í aðstæðum þeirra, til að 

mynda innan heilbrigðiskerfisins. 

Húsnæðisleysi hefur haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd Einars og Ómars á meðan aðrir þættir 

liggja þyngra á Agnesi, þá sér í lagi glíma hennar við fíknina. Þau Einar hefðu bæði hag af 

því að eiga sér bækistöð, eins og Ómar hefur í búsetuúrræði sínu, til að fá svigrúm til að 

koma sér upp jákvæðari rútínu yfir daginn. Skortur á úrræðum veldur öllum viðmælendum 

hugarangri og lokun Dagseturs Hjálpræðishersins hefur greinilega skilið eftir tómarúm þar 

sem heimilislausir gátu áður haft eitthvað fyrir stafni á daginn. Slíkar lokanir geta haft 

mikil áhrif á daglegt líf heimilislausra og fækkað möguleikum þeirra á þjónustu verulega. 

Ákvarðanir um breytingar á nánasta umhverfi heimilislausra sem teknar eru án þess að 

hafa þá með í ráðum eru almennt til þess fallnar að rjúfa tengsl þeirra við mikilvæga staði í 

lífi þeirra, hamla hreyfanleika og ýta undir að þeir upplifi sig valdalausa og minna virði en 

aðra borgara. 

Þessari rannsókn eru þær skorður settar að rætt var við tiltölulega fáa viðmælendur, en 

stærri hópur hefði mögulega veitt dýpri skilning á reynsluheimi heimilislausra í Reykjavík. 

Að því sögðu veittu viðmælendur efnisríkar upplýsingar sem varpa skýru ljósi á þá þætti 

heimilisleysis sem hér er lögð áhersla á. Óhætt er að fullyrða að margt sem kemur fram í 

máli þeirra eigi heimilislausir almennt sameiginlegt, eins og sést þegar upplifun þeirra er 

borin saman við fyrirliggjandi þekkingu á fræðasviðinu. Að auki er málaflokkurinn þess 

eðlis að mikils virði er að fá innsýn í persónubundna upplifun heimilislausra og það 

hvernig mismunandi einstaklingar bregðast á mismunandi hátt við í krefjandi aðstæðum. 

Fjöldamörg tækifæri eru til að skapa frekari þekkingu á málefnum heimilislausra á Íslandi. 

Ekki gafst færi á að ræða við einstaklinga úr stórum hópi erlendra, heimilislausra 

karlmanna sem sett hefur svip á borgina síðustu misseri, en ekki er ólíklegt að reynsla 

þeirra sé að mörgu leyti frábrugðin reynslu fólks sem hefur íslensku að móðurmáli. Munur 

á eldri og yngri heimilislausum einstaklingum gæti líka gefið tilefni til frekari athugana og 

ennfremur væri forvitnilegt að rannsaka heimilisleysi út frá kynjafræðilegu sjónarmiði, þar 
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eð ýmislegt bendir til þess að veruleiki heimilislausra kvenna og karla sé afar mismunandi. 

Þá eru athuganir á kynhneigð og kyngervi meðal heimilislausra óplægður akur á Íslandi. 

Ástæða er til að ítreka mikilvægi þess að þátttaka heimilislausra sjálfra, líkt og jaðarsettra 

almennt, sé höfð í öndvegi þegar málefni þeirra eru rædd og rannsökuð. Í stefnu Reykja-

víkurborgar er töluvert rætt um einstaklingsmiðaðar lausnir og virkni einstaklinga, en að-

komu heimilislausra að ákvarðanatöku hefur ekki verið gert nógu hátt undir höfði. Hvað 

lausnirnar sjálfar varðar er mikið um fullyrðingar en lítið um efndir. Ekkert bendir til þess 

að hópur heimilislausra minnki á næstu árum og því ekki ráð nema í tíma sé tekið að gera 

aðkomu hins opinbera að málaflokknum veigameiri og stöðugri. 
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