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SAMMANFATTNING 

I studien undersöks och beskrivs på vilket sätt och i vilken utsträckning hemlösa kvinnor är 

utsatta, både ekonomiskt, individuellt och socialt. Detta undersöks utifrån perspektivet från 

personal som arbetar med hemlöshet på dagverksamheter, en stödverksamhet, 

härbärgesverksamheter samt en sysselsättningsverksamhet (som erbjuder en 

inkomstmöjlighet för hemlösa). Studien är kvalitativ och information har inhämtats genom 

semistrukturerade intervjuer med 12 respondenter på sju olika verksamheter. Det insamlade 

materialet har granskats och jämförts med tidigare forskning samt analyserats utifrån 

Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsteori. Resultatet visar att hemlösa kvinnor i stor 

utsträckning är utsatta dels ekonomiskt, då de flesta är arbetslösa och istället förlitar sig på 

alternativa inkomstvägar i form av exempelvis kriminalitet och prostitution, men även 

individuellt och socialt. Den individuella utsattheten visar sig främst genom att de hemlösa 

kvinnorna har nedsatt fysisk och psykisk hälsa samt genom att missbruksproblematik 

snarare är regel än undantag. Kvinnorna är dessutom utsatta för våld och lever i en tillvaro 

präglad av otrygghet, skam och skuld. Den sociala utsattheten utmärker sig genom ett 

bristande nätverk till familj och vänner och destruktiva miljöer där det är svårt att 

exempelvis ta sig ur ett missbruk. Bemötandet från sjukvården och myndigheter framhålls 

som problematiskt och samverkan sinsemellan behöver vidare undersökas och förbättras. 

Nyckelord: hemlöshet, kvinna, utsatthet, våld, missbruk, otrygghet, kriminalitet 
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ABSTRACT 

This study investigates how and to what extent homeless women are exposed, both 

economically, individually and socially. This is investigated from the perspective of 

employees who work with homelessness on day-care activities, support organizations, hostels 

and employment activities (which offer an income opportunity for homeless people). The 

study is qualitative, and information has been gathered through semi-structured interviews 

with 12 respondents in seven different activities. The collected material has been reviewed 

and compared with previous research and analyzed by Bronfenbrenner's ecological 

development theory. The result shows that homeless women to a large extent are exposed 

economically, since most are unemployed and rely on alternative income paths like crime and 

prostitution. They are also exposed individually, primarily due the fact that the homeless 

women have impaired physical and mental health as well as abuse problems. The women are 

also vulnerable to violence and living in an existence characterized by insecurity, shame and 

guilt. The social vulnerability is characterized by a lack of network to family and friends and 

destructive environments which complicates their ability to change their situation. The 

treatment from the healthcare and authorities is emphasized as problematic and the 

collaboration between them needs to be further investigated and improved. 

Keywords: homelessness, woman, vulnerability, violence, abuse, insecurity, crime 
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1 INTRODUKTION 

”Socialt arbete” är ett brett begrepp som definieras bland annat som att ”främja social 

välfärd, förebygga och åtgärda sociala problem” (Mälardalens högskola, 2018), eller som 

”organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att 

förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra 

sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer” 

(Nationalencyklopedin, 2019). En heterogen grupp av människor som är aktuell inom det 

sociala arbetet är de personer som lever i hemlöshet. Att leva på gatan medför av förståeliga 

skäl olika former av utsatthet, exempelvis är det enligt Socialstyrelsen (2017) relativt vanligt 

med missbruksproblematik samt psykisk ohälsa. Socialstyrelsen beskriver vidare att av 

Sveriges 9 miljoner invånare befinner sig idag 33 250 personer i hemlöshet, där majoriteten 

av den specifika populationen är män. Det framkommer dock av forskning att en subgrupp 

inom den hemlösa populationen som ofta hamnar i skymundan och tenderar att vara 

”osynliga” är hemlösa kvinnor (Mayock, Sheridan & Parker, 2015). Detta är problematiskt då 

statistiken gällande hemlösa kvinnor kan vara missvisande, vilket även kan påverka 

utformningen och omfattningen av stödinsatser för dessa individer. Detta är ytterligare 

problematiskt då ett faktum i dagens samhälle är att kvinnor kan vara i en utsatt position 

även om de skulle ha ett stadigvarande boende, exempelvis då kvinnor har en högre risk än 

män att utsättas för upprepat och allvarligt våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2019). Med 

grund i ovanstående information växte tanken kring vad det innebär att vara både kvinna och 

hemlös, och vilken utsatthet detta resulterar i. Detta ledde i sin tur fram till utformningen av 

studiens syfte. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur och i vilken utsträckning personer som arbetar med 

hemlöshet upplever utsatthet hos hemlösa kvinnor. Detta kommer att belysas utifrån följande 

frågeställningar: 

- Vilka typer av ekonomisk utsatthet kan hemlöshet leda till för kvinnor? 

- Vilka typer av social utsatthet kan hemlöshet leda till för kvinnor? 

- Vilka typer av individuell utsatthet kan hemlöshet leda till för kvinnor? 
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1.2 Centrala begrepp och avgränsningar 

I det här avsnittet definieras innebörden av centrala begrepp i den aktuella studien; 

hemlöshet och verksamhet/personal. Även de avgränsningar som gjorts i studien belyses här 

nedan. 

1.2.1 Hemlöshet 

Enligt Socialstyrelsen (2017) definieras hemlöshet utifrån fyra olika situationer; akut 

hemlöshet, institutionsvistelse och stödboende, långsiktiga boendelösningar och eget ordnat 

kortsiktigt boende. Denna studie omfattar inte alla typer av hemlöshet, utan avgränsas till 

akut hemlöshet och eget ordnat kortsiktigt boende. Den akuta hemlösheten inkluderar de 

människor som bor i akutboenden, härbärgen, bilar, trappuppgångar, allmänna platser och 

liknande. Kortsiktigt boende omfattar de personer som själva ordnat ett kortsiktigt tillfälligt 

och kontraktslöst boende hos familj, släkt, vänner eller bekanta. Denna situation omfattar 

även de personer som är tillfälligt inneboende eller har ett andrahandskontrakt hos en 

privatperson, max tre månader efter mätveckan.  

Studien är vidare avgränsad till vuxna kvinnor (över 18 år) som lever i hemlöshet. Framtaget 

resultat ur tidigare forskning, intervjuer och andra relevanta källor är därför inriktat specifikt 

mot denna grupp av människor. Övriga grupper som lever i hemlöshet belyses därför inte i 

studien.  

1.2.2 Verksamhet och personal 

Studien är avgränsad till personal som arbetar med hemlösa på dagverksamheter, 

härbergsverksamheter samt en stödorganisation och en sysselsättningsverksamhet (som 

erbjuder en inkomstmöjlighet för hemlösa). Med anledning av detta inkluderas exempelvis 

inte myndigheter i urvalet. Denna begränsning gjordes för att förhålla sig till de möjliga 

ramarna för examensarbetet, som både är begränsat avseende tid och kvantitet. 

2 BAKGRUND 

Rätten till bostad är en av Förenta nationernas (2019) allmänna förklaringar av de mänskliga 

rättigheterna. Trots detta skriver Stockholms stadsmission (2017) att risken att hamna i 

hemlöshet för både män och kvinnor i Sverige har ökat genom åren, även om risken för att 

hamna i fattigdom i Sverige är lägre i jämförelse med andra länder inom EU.  

Den senaste studien som gjordes av Socialstyrelsen gällande hemlöshet i Sverige var år 2017. 

Det uppgavs då att det fanns drygt 33 250 personer i olika hemlösa situationer i Sverige. 

Studien beskriver att majoriteten av de hemlösa är män, men kvinnor som lever i hemlöshet 

hade år 2017 ökat med cirka 900 personer sedan 2011. De personer som omfattades i studien 

är endast att anse som ett minimum i kartläggningen, papperslösa omfattas exempelvis inte i 

mätningsgruppen. Inte heller har alla de institutioner som möter hemlösa omfattats i 
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studien, vissa kommuner och myndigheter har dessutom meddelat att de inte vill deltaga i 

undersökningen. Därför är det framkomna resultatet bara att anse som övergripande 

(Socialstyrelsen, 2017).  

Enligt Socialstyrelsen (2017) befann sig 5900 av de 33 250 hemlösa personerna i Sverige vid 

mättillfället i akut hemlöshet och undersökningen visar att över hälften av de hemlösa 

kvinnorna i denna grupp vid mättillfället hade barn under 18 år. Majoriteten av människorna 

i den akuta hemlösheten bodde på hotell, vandrarhem, jour-, och korttidsboenden medan 

21% levde utomhus i offentliga miljöer, bilar, husvagnar, tält och liknande. Av kvinnorna i 

kartläggningen hade 48% behov av ekonomiskt bistånd och skuldsanering, 18% hade 

problem med missbruk och 23% var i behov av stöd för sin psykiska ohälsa och samma andel 

procent behövde stöd på grund av erfarenhet av våld i nära relation. Vidare förklarar 

Socialstyrelsen att den vanligaste typen av missbruk var droger, både bland män och kvinnor. 

Uteslutande från ordinarie bostadsmarknad, missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relation 

samt arbetslöshet är bland de vanligaste faktorerna till att personer hamnar i akut hemlöshet 

samt att de blir tvungna att bo hos familj, vänner, släktingar och bekanta. 

Av de 33 250 hemlösa personerna i Sverige tillhörde 5704 personer den grupp som ordnat 

eget kortsiktigt boende. Statistiken visar att 42% av dessa bodde hos familj och släkt 

respektive 32% bland vänner och bekanta, utan någon form av kontrakt (Socialstyrelsen, 

2017). Vidare visar Socialstyrelsen i sin kartläggning att över hälften av dessa personer var i 

behov av ekonomiskt bistånd eller skuldsanering, mer än en tredjedel behövde stöd och 

behandling för sitt missbruk och 30% för sin psykiska ohälsa. 

Socialstyrelsen (2017) beskriver att de vanligaste inkomstkällorna för en hemlös är 

ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, någon form av sjukersättning samt av bidrag från 

försäkringskassa. Vidare menar Socialstyrelsen att beroende på hur länge en person har varit 

hemlös, så påverkar det huruvida personen har möjlighet att träda in på den ordinarie 

bostadsmarknaden och leva integrerat i samhället. Detta innebär att de då riskerar att förbli 

fortsätt hemlösa.  

3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom det valda området. Den tidigare 

forskningen är indelad i tre huvudrubriker med grund i studiens frågeställningar. Vid 

granskning av studierna framträdde sex olika teman vilka har sorterats under 

huvudrubrikerna. Att denna sortering har valts istället för att skriva om varje enskild artikel 

är för att underlätta läsningen och undvika upprepningar då flera utav studierna har kommit 

fram till liknande resultat.  
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3.1 Ekonomisk utsatthet 

Under denna rubrik förklaras och tydliggörs hur den ekonomiska situationen vanligtvis ser ut 

för en hemlös person, med fokus på hemlösa kvinnor.  

3.1.1 Arbetslöshet och alternativa inkomstvägar 

Att hemlöshet är nära sammankopplat med arbetslöshet är tydligt. Bland annat visar en 

studie skriven av Irestig, Lynöe, Sun och Burström (2008) att hemlösa i hög grad är 

arbetslösa, av de 155 intervjuade personerna hade 84% varit arbetslösa det senaste året. De 

hemlösas främsta inkomstkällor var olika typer av ersättning från sjukvård eller 

försäkringskassa samt ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Rosengren (2004) förklarar i 

sin studie att många hemlösa kvinnor på grund av knapp ekonomi hittar andra sätt att 

försörja sig på för en extra inkomst, exempelvis genom skrothandel, genom att prostituera 

sig, stjäla och/eller sälja droger eller annat de kommit över. Det förekommer enligt 

Rosengren att hemlösa kvinnor väljer att sköta sig själva och bo på gatan, i bilar eller i tält 

istället för på inackorderingshem eller ta hjälp av socialtjänst. Detta av den anledningen att 

de sällan hunnit samla ihop ”poäng” till en stadig förtids- eller sjukpension, och att det vid 

vistelse på inackorderingshem dras en summa pengar för hyran och de blir 

återbetalningsskyldiga för olika skulder. I en studie skriven av Beijer, Scheffel Birath, 

DeMartinis och Af Klinteberg (2015) framkommer dessutom att hemlösa kvinnor i jämförelse 

med kvinnor med fast boende hade fyra gånger så hög risk att bli tvingade av en manlig 

partner att utföra kriminella handlingar.  

Forskning tyder på att den ekonomiska situationen även kan påverka hemlösa kvinnors 

trygghet, då hemlösa kvinnor ibland väljer att återgå till en våldsam partner för att få tillgång 

till bland annat en bostad, pengar, droger och andra kontakter. Somliga kvinnor upplevde 

dessutom att de inte hade något annat val än att återgå till dessa destruktiva 

hemförhållanden, och att de trots allt kunde känna sig mindre utsatta där än på gatan eller 

härbärge (Mayock m.fl., 2015; Tutty, Ogden, Giurgiu & Weaver- Dunlop, 2014). Vidare 

framkommer av forskning skriven av Irestig m.fl. (2008) att hemlösa i större utsträckning 

avstår från vård, tandvård och läkemedel än den generella befolkningen, detta på grund av 

deras ekonomi.  

3.2 Social utsatthet 

Under denna rubrik förklaras och tydliggörs hur den sociala situationen vanligtvis ser ut för 

en hemlös person, med fokus på hemlösa kvinnor.  

3.2.1 Osynlig hemlöshet och självständighet 

Mayock m.fl. (2015) belyser fenomenet “osynlig hemlöshet”, vilket innebär de personer som 

lever i hemlöshet men som inte “syns” (genom att exempelvis ha kontakt med socialtjänst 

eller härbärge). Författarna beskriver att de hemlösa kvinnorna många gånger lämnar de 
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olika sociala inrättningarna för att istället försöka klara sig självständigt och lösa sin egen 

situation bland annat då de förlorat sin förhoppning om att “systemet” ska bidra med 

lösningar till problemen. Att ha just ett nedsatt förtroende för myndigheter och socialhjälp är 

enligt forskning vanligt förekommande hos personer som lever i hemlöshet (Irestig m.fl., 

2008; Mayock m.fl., 2015; Rosengren, 2004). 

Att de hemlösa kvinnorna medvetet gör valet att lämna de sociala inrättningarna och blir 

“osynliga” beror även på andra orsaker, bland annat hur vardagen på ett härbärge ser ut. 

Många av kvinnorna uppskattar inte rutinerna och reglerna för bland annat alkohol och 

droger. De menar att de känner sig kränkta av att bli fråntagna sin självständighet och att de 

regler samt kontroller som härbärgen har är under vuxna människors värdighet (Mayock 

m.fl, 2015; Rosengren, 2004; Sylvestre, Kerman, Polillo, Lee, Aubry & Czechowski, 2018). 

Kvinnorna uttrycker vidare att de behöver andrum, något som inte alltid är möjligt i och med 

de befintliga reglerna på inrättningarna, samt att andra inrättningar så som sjukhus och 

fängelse kan vara att se som en fristad i jämförelse med härbärgena (Mayock m.fl., 2015). 

Rosengren (2004) beskriver att kvinnorna saknar valmöjligheter och att det enda som de då 

kan göra för att hävda sig är att leva sitt eget liv självständigt. Enligt Mayock m.fl. (2015) 

upplevde flera hemlösa kvinnor en frånvaro av stöd till eget boende samt att de inte fick stöd 

till ett självständigt liv och långvariga lösningar på sina problem.  

Enligt Tutty, Ogden, Giurgiu och Weaver-Dunlop (2014) framkommer att några av de 

hemlösa kvinnorna upplevde en känsla av att inte passa in. Både Mayock m.fl. (2015), 

Rosengren (2004) samt Sylvestre m.fl. (2018) beskriver vidare att många kvinnor dessutom 

skäms över att vara hemlösa. Av den anledningen försöker de ofta utnyttja sitt nätverk samt 

bor hos män som de sedan blir beroende av. Rosengren beskriver vidare att kvinnorna därför 

ofta uppvisar en ren och fräsch fasad och att statistiken över hemlösa kvinnor därför kan vara 

missvisande.  

3.2.2 Hemlöshetens påverkan på mammarollen 

Mayock m.fl. (2015) beskriver att kvinnornas självständighet och självkänsla försämrades 

speciellt när det var tal om deras barn och deras “mammaroll”. Av studien framkommer att 

kvinnorna upplevde sig stigmatiserade som “dåliga mödrar” då de avvek från idealet av hur 

en mamma bör vara. En kvinna uttryckte att hon inte ville att hennes barn skulle växa upp i 

tron att deras mamma endast var “just some fucking junkie who doesn’t care about them” 

(Fran, citerad i Mayock m.fl., 2015, s. 890). En annan kvinna beskrev att “...I don’t think it 

would be right really for them to come up and see me in here, I would rather see them 

outside” (Eve, citerad i Mayock m.fl., 2015, s. 890). Kvinnorna i studien uppvisade känslor av 

maktlöshet och beskrev ett behov av ekonomiskt och emotionellt stöd i relation till sin 

mammaroll. Det framkommer även att många av dem tidigare har haft ett heltidsansvar över 

sina barn, vilket har lett till trauma-symptom hos mammorna när barnen tagits ifrån dem. 

Att barnen omhändertagits är något som enligt Mayock m.fl. gjort att kvinnorna har 

sporadisk eller knapp kontakt med sina barn. 

Det bekräftas även av flera studier (Mayock m.fl., 2015; Rosengren, 2004; Sylvestre m.fl., 

2018) att hemlösa kvinnors relation till sina barn blir problematisk i och med hemlösheten. 
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Det framkommer att kvinnorna varken vill eller kan ta emot barnen på härbärgen och att de 

saknar en bostad där de kan träffa sina barn. Enligt Sylvestre m.fl. (2018) kan hemlösheten 

leda till konsekvenser i form av förändrade föräldraroller då externa faktorer, exempelvis ett 

härbärge, påverkar familjens förmåga att agera utifrån egna värderingar och dagliga rutiner. 

Sådana rutiner kan enligt författarna förslagsvis innebära att bidra till familjens välmående; 

vilket görs genom goda sov- och matrutiner, fysisk aktivitet samt att visa emotionellt stöd, 

omtanke och upprätthålla kontakten inom familjen. Det framkommer enligt Sylvestre m.fl. 

exempel på att föräldrar uttrycker oro kring sin egen föräldraförmåga och vissa föräldrar 

upplevde även känslor av skuld och skam över att deras barn behövde bo på härbärge.   

3.2.3 Det sociala nätverket 

Zlotnick, Tam och Robertson (2003) förklarar att hemlösa personer ofta distanseras till 

traditionella grupper i samhället och istället utvecklar destruktiva relationer och en kulturell 

identifiering med hemlöshet. Detta om personen har utvecklat ett missbruk, besitter lågt 

humankapital såsom utbildning och arbete samt har en förlorad kontakt med familj och 

vänner, vilket även försvårar för individen att ta sig ur hemlösheten. 

Att tvingas bo på ett härbärge innebär enligt Sylvestre m.fl. (2018) ett nytt system som 

exempelvis en familj måste anpassa sig till, en förändring både i den sociala miljön men även 

gällande tillgången till formella och informella stöd och resurser. Författarna belyser att för 

vissa familjer kan detta nya system vara gynnande och för andra missgynnande. Vissa 

familjer upplevde sårbarhet, ostabilitet och isolering samt känslor av integritetskränkande 

och att det påverkade deras möjlighet att få stöd från familj och vänner, medan vissa menade 

att deras familjerelationer snarare hade stärkts av tiden på härbärgen. Mayock m.fl. (2015), 

Rosengren (2004) samt Sylvestre m.fl. (2018) belyser att hemlöshet orsakar negativa 

konsekvenser för individens sociala nätverk, samt att bristande nätverk omvänt kan leda till 

hemlöshet. Detta bekräftas även i andra studier (Irestig m.fl., 2008; Tutty m.fl., 2014) som 

menar att social isolering samt ett bristande och/eller ett destruktivt socialt nätverk är 

vanliga konsekvenser av hemlöshet.  

3.3 Individuell utsatthet 

Under denna rubrik förklaras och tydliggörs hur den individuella situationen vanligtvis ser ut 

för en hemlös person, med fokus på hemlösa kvinnor.  

3.3.1 Ohälsa och missbruk 

Forskning visar att både psykiskt och fysisk ohälsa samt missbruk är vanligt förekommande 

bland personer som lever i hemlöshet (Beijer m.fl., 2015; Irestig m.fl., 2008; Rosengren, 

2004; Zlotnick m.fl., 2003). Exempel på detta är i studien av Zlotnick m.fl. (2003) där 

urvalet bestod av 397 hemlösa personer, varav 20,1% av dessa visade på en allvarlig psykisk 

ohälsa, 30,6% uppfyllde kriteriet för alkoholmissbruk och 34,3% för drogmissbruk. Ett annat 

exempel är studien genomförd av Irestig m.fl. (2008) där det framkom att 60% av de 155 
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hemlösa i studien uppgav sig ha haft självmordstankar, dessutom var det 20% av dessa som 

hade begått självmordsförsök. Som ett tredje exempel beskriver Beijer m.fl. (2015) att 

hemlösa kvinnor i jämförelse med icke-hemlösa kvinnor har nästan fyra gånger så stor risk 

att ha upplevt posttraumatisk stress som ett resultat av vad de har blivit utsatta för. 

Forskning visar vidare på en försämrad hälsa som hemlös; bland annat när det gällde skador 

och hudsjukdomar samt avsevärt förhöjda risker just för kvinnor gällande diagnoser såsom 

sjukdomar i könsorganen, viral hepatit och förgiftning. Likaså andra infektionssjukdomar 

som HIV, hepatit C och lunginflammationer, brutna revben samt dåliga tänder var vanligt 

förekommande (Irestig m.fl., 2008; Beijer & Andreasson, 2009; Beijer m.fl., 2015; 

Rosengren, 2004). En annan studie skriven av Beijer, Bruce och Burström (2016) visar på att 

hemlösa kvinnor vid mättillfället hade nästan hade två gånger så hög risk att hamna på 

sjukhus för fysiska sjukdomar, i jämförelse med icke-hemlösa kvinnor i kontrollgruppen. 

Hemlösa kvinnor i åldern 18–35 år hade högst risk för att hamna på sjukhus för fysiska 

sjukdomar. Enligt forskningen av Irestig m.fl. (2008) framkommer att majoriteten av de 

hemlösa personerna i studien (63%) självuppskattade sin hälsa som sämre än god i 

jämförelse med den generella befolkningen (26%). Det var även 30% av de hemlösa som 

självuppskattade sin hälsa som dålig eller mycket dålig jämfört med 5% av den generella 

befolkningen.  

Gällande drogmissbruk beskriver Mayock m.fl. (2015) hur flertalet hemlösa kvinnor fastnat i 

ett alkohol- och/eller drogberoende. Dessutom upplevde kvinnorna det svårt att ta sig ur 

missbruket under tiden på härbärge då de ständigt exponerades för droger samt attityder 

från omgivningen som förmedlade att de inte kommer klara att ta sig ur missbruket. Trots att 

drogerna kan leda till vanföreställningar och psykoser, upplevde flera av kvinnorna enligt 

Rosengren (2004) att de fått positiva effekter som ökad energi samt minskade ångestkänslor 

och depression, och att de tror att livet kommer bli tråkigt och ensamt om de slutar. 

Rosengren belyser dock att trots att det främst är missbruk som är förknippat med hemlöshet 

så är många hemlösa egentligen psykiskt sjuka och att detta även kan vara något som från 

första början orsakat hemlösheten. 

3.3.2 Hemlösa kvinnors utsatthet för våld 

Forskning tyder på att våld mot kvinnor är både en anledning till samt en konsekvens av 

hemlöshet. Våldet kan variera och utforma sig bland annat psykiskt, fysiskt samt sexuellt och 

kan enligt studierna utföras både av en nuvarande eller tidigare partner, bekanta och okända 

människor (Beijer m.fl., 2015; Irestig m.fl., 2008; Mayock m.fl., 2015; Sylvestre m.fl., 2018; 

Tutty m.fl., 2014). Enligt Beijer m.fl. (2015) framkommer ur resultatet att 98% av de hemlösa 

kvinnorna hade upplevt någon typ av våld från män. Vidare hade 51% av de hemlösa 

kvinnorna blivit utsatta för våld av fem eller fler män och 84% av de hemlösa kvinnorna hade 

blivit utsatta för våld oräkneligt många gånger. Enligt kvinnorna i studien utförd av Tutty 

m.fl. (2014) innebär livet på gatan en ökad risk för att bli utsatt för sexuella övergrepp, rån 

samt en rädsla för att bli ytterligare utsatt för våld när ärr och blåmärken syns (detta bidrar 

till att andra män ofta verkar tycka sig ha rätten att även de utsätta kvinnan för våld).  
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3.4 Koppling till den aktuella studien 

All ovanstående forskning anses enligt författarna relevant i förhållande till syftet med 

uppsatsen, då artiklarna belyser problematik kring både hemlösa generellt men framförallt 

hemlösa kvinnors situation. Något som noterats under sökandet efter forskning är att många 

av studierna som finns tillgängliga utgår från den enskildes perspektiv, det vill säga den 

hemlöse själv. Däremot hittades inte särskilt mycket forskning utifrån personal verksamma 

inom olika ideella verksamheter, och deras perspektiv på problematiken. Dessutom 

upplevdes forskningen kring just hemlösa kvinnor begränsad, främst hittades forskning som 

inte utgår från specifika könskategorier. Av dessa anledningar beslutade författarna i den här 

studien att utgå från ett annorlunda perspektiv och på så vis komplettera befintlig forskning 

utifrån nya synvinklar.  

4 TEORI 

I detta avsnitt presenteras den teori som det insamlade materialet från intervjuerna och 

tidigare forskning kommer att analyseras utifrån. Avsnittet är presenterat under rubriker 

baserade på teorins centrala begrepp, detta för att underlätta och förtydliga informationen 

för läsaren. Som ett avslut förklaras kopplingen mellan teori och den aktuella studien samt 

varför just ekologisk utvecklingsteori har valts.  

4.1 Ekologisk utvecklingsteori 

Ekologisk utvecklingsteori utvecklades av en psykolog vid namn Uri Bronfenbrenner under 

mitten/slutet av 1900-talet. Bronfenbrenner skrev boken the Ecology of Human 

Development (1979) där han beskriver ett teoretiskt perspektiv för forskning om hur 

människan utvecklas. I boken beskriver han vad han menar med ”utveckling” i sin föreslagna 

teori genom en fördjupad beskrivning av det traditionella psykologiska synsättet av 

begreppet ”utveckling” (som handlar om individens motivation, tänkande och lärande). Han 

menar att fokus inte ligger på enskilda psykologiska processer. Bronfenbrenner beskriver att i 

ekologisk utvecklingsteori handlar begreppet ”utveckling” snarare om dessa processer i 

relation till omgivningen. Han menar att grunden i processerna (exempelvis vad den 

enskilde individen tänker på, önskar, fruktar och upplever samt vad personen uppfattar som 

kunskap) är en funktion och ett resultat av individens interaktion med människorna och 

miljön runt omkring. ”Utveckling” handlar med andra ord om individens föränderliga 

uppfattning om och relation till miljön, likväl som personens utvecklande förmåga att 

upptäcka, bibehålla eller ändra dess egenskaper. 

Hur människor agerar beror således på situationen samt interaktionen mellan dem och deras 

omgivning - både nuvarande och tidigare interaktion. För att förändra ett beteende behöver 

man förändra miljön som detta beteende uttrycker sig i (Bronfenbrenner, 1979). Man bör 
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enligt Bronfenbrenner begrunda en människa i den naturliga miljön för att undersöka hur 

dennes beteende utvecklas i samspel mellan individ och omgivning. Vidare beskrivs hur olika 

strukturer i samhället går in i varandra och att människan är en del i och påverkas av dessa 

system (vilka även kan beskrivas som olika miljöer där interaktion sker). Ett system kan 

exempelvis vara två individer eller en grupp människor. Bronfenbrenner skriver om input 

och output, med detta menar han att när ny information förs in i ett system (input), startas 

en process och det aktuella systemet kommer ge respons som sänds tillbaka ut (output). På så 

vis påverkar olika system vad som sker i andra system. 

Att dessa olika system påverkar utvecklingen hos en individ innebär att en individs situation 

inte enbart kan förstås utifrån individens inre liv och närmsta omgivning. Individen kan vara 

delaktig i en direkt kontakt med olika miljöer i sin omgivning, men kan även påverkas 

indirekt av omgivningsfaktorer utan att själv vara delaktig. Dessa olika system innefattas i 

olika nivåer i samhället kring en individ, där individen är i centrum. De övriga nivåerna är 

mikronivå, mesonivå, exonivå och makronivå. För att symbolisera detta beskriver 

Bronfenbrenner (1979) att man kan tänka sig en rysk docka, där en liten docka ryms i en 

större, som ryms i en ännu större och så vidare.  

4.1.1 Mikro-, meso-, exo- och makronivå 

Mikronivån är enligt Bronfenbrenner (1979) den innersta nivån. Mikronivån handlar om den 

utvecklande individen i sin omedelbara närmiljö, till exempel i hemmet, skolan eller på 

jobbet. Interaktionerna mellan individen och exempelvis jobbet har en direkt påverkan på 

individen. Den enskildes aktivitet, roll och interpersonella relationer (det vill säga hur 

människor förhåller sig till varandra) är tre byggstenar för ett mikrosystem. 

Mesosystemet består i sin tur av två eller flera mikrosystem som interagerar med varandra 

samt förhållandet däremellan, till exempel interaktionen mellan den enskildes 

arbetskamrater och familjemedlemmar eller mellan familjemedlemmar och vänner. 

Bronfenbrenner (1979) menar att dessa system inte ska ses som åtskilda eller separata, utan 

istället bör det undersökas hur relationerna ser ut och fungerar sinsemellan. Händelser på 

exempelvis mesonivå kan ha lika stor betydelse som händelser på mikronivå. 

Exosystemet kan sägas vara den tredje nivån och innebär ett eller flera system som inte 

involverar den enskilde som en aktiv part men trots det påverkar individen på ett indirekt 

sätt (Bronfenbrenner, 1979). Ett exempel utifrån egen tolkning är att en persons 

arbetsförhållanden påverkar övriga familjemedlemmar indirekt då exempelvis arbetslöshet 

leder till en sämre ekonomi för hela familjen, som i sin tur också kan påverka deras 

bostadssituation.  

Slutligen beskriver Bronfenbrenner (1979) den fjärde nivån, som är relaterad till och 

påverkar alla de tre tidigare nivåerna. Denna nivå handlar om övergripande mönster, sociala 

koder, kulturer och liknande i samhället som påverkar de andra systemen. Sådana mönster 

skulle enligt egen tolkning kunna vara de lagar och normer som influerar samhället. Andra 

“element” som inflation respektive deflation och bostadsmarknadens priser är också faktorer 

som per automatik påverkar och skapar förändring i de tidigare tre nivåerna. Stigande 
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kostnader på bostadsmarknaden påverkar individens möjlighet att betala hyra vid 

exempelvis händelse av arbetslöshet eller dålig lön.  

 

4.1.2 Dyader och ömsesidigt utvecklande 

Bronfenbrenner (1979) skriver vidare om dyader och förklarar att när en person utvecklas 

tenderar även den andra i dyaden att göra det. Han menar dock att dessa personer även 

påverkas av ytterligare personer och system. Om inte detta finns tillgängligt eller om dessa 

yttre system har en negativ påverkan riskerar individens utvecklingsprocess att rasa samman. 

Som ett exempel på detta beskriver Bronfenbrenner att man kan tänka sig en stol och 

skillnaden i stadighet beroende på om stolen har två, tre eller fyra ben att stå på. Han menar 

att ovanstående faktum gäller för även olika system (exempelvis hemmet, skolan, 

arbetsplatsen), och inte endast dyader av personer. Utvecklingen hos en individ påverkas av 

hur den sociala interaktionen mellan de olika systemen ser ut. Han beskriver även att det 

behövs kunskap i det ena systemet om det andra systemet för att det ska vara gynnsamt för 

individens utveckling, ett eget exempel på detta är att familjen har kunskap om hur skolan 

fungerar. 

Makronivå 

Exonivå 

Mesonivå 

Mikronivå 

Individen 

Individens direkta 

miljö 

Interaktionen mellan 

mikrosystemen 

Indirekt miljö som ändå 

påverkar individen 

Sociala och kulturella 

värderingar 

Figur: Exempel av de olika nivåerna 

skapat av författarna till studien. 
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4.1.3 Ekologisk övergång 

En ekologisk övergång innebär enligt Bronfenbrenner (1979) byten av roller och miljöer vid 

stora livsförändrande händelser, såsom bytet av en roll när den enskilde får ett syskon, ett 

barn, byter jobb, gifter sig etcetera. Rollerna har betydelse för hur en människa blir 

behandlad och agerar, och påverkar även individens egna tankar och känslor. Detta beror på 

att människor förväntar sig ett visst beteende förknippat med särskilda positioner i 

samhället. 

Bronfenbrenner (1979) beskriver att de mest betydande händelserna är de som inträffar i 

individens närhet och omedelbara miljö vilket, utifrån egen tolkning, innebär förändringar 

inom mikro- och mesonivåerna. Bronfenbrenner beskriver vidare att när en individ 

engagerar sig i eller tar del av andras aktiviteter i sin närhet så inspireras individen ofta till 

att utföra liknande aktiviteter. Hur människorna i individens omgivning hanterar saker har i 

sin tur att göra med hur deras olika system samspelar sinsemellan. 

4.2 Koppling mellan studien och teorin 

Att just ekologisk utvecklingsteori valdes beror på att författarna anser att dess fokus på hur 

individen formas, anpassas och utvecklas i relation till omgivningen kompletterar och 

problematiserar insamlad empirisk data. Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsteori 

bedömdes vara väl applicerbar i den aktuella studien av den anledningen att hemlöshet är att 

se som en mångfasetterad problematik som påverkar en enskilds alla olika kontexter, såsom 

personens ekonomi, sociala nätverk och individuella utsatthet. Denna problematik kan 

förklaras och förstås genom att undersöka en individs olika system vilka samspelar och 

påverkar varandra, vilket gör att teorin kan fungera som ett analysverktyg i den aktuella 

studien. Bronfenbrenners tankesätt faller väl samman med det sociala arbetet då det erbjuder 

möjliga förklaringar och problematiseringar på både individ, - grupp och samhällsnivå.  

5 METOD 

Under detta avsnitt kommer tillvägagångssätt och genomförande av den aktuella studien att 

belysas. Även analysmetod, bortfallsanalys samt etiska ställningstagandet diskuteras.  

5.1 Val av metod 

Denna studie är kvalitativ, vilket enligt Bryman (2011) innebär att fokus ligger på ord snarare 

än kvantifiering, vilket är lämpligt då syftet är att undersöka respondenternas upplevelse. En 

teoretisk förankring i studien är med tolkning av Alvesson och Sköldberg (1994) samt 

Larsson (2005) viktigt för att slutsatserna som dras av studiens resultat ska ha ett värde, och 
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inte endast ses som lösa spekulationer och enskilda beskrivningar av ett fenomen. Den här 

studien utgår i grunden från en abduktiv ansats. Till skillnad från deduktion, som utgår från 

teori, och i jämförelse med induktion, som utgår från empiri, innebär en abduktiv ansats en 

dynamisk process mellan teori och empiri (Alvesson & Sköldberg, 1994). Bryman (2018) 

beskriver att detta innebär att forskarna i sin studie har för avsikt att förstå den sociala 

verkligheten utifrån den utvalda gruppens perspektiv. Frågeställningarna formulerades 

visserligen med en förinsikt om att den aktuella teorin (ekologisk utvecklingsteori) skulle 

användas som analysverktyg, men samtidigt styrde inte detta forskningsprocessens 

utformning. Istället fanns en förförståelse om teorin, varpå verkligheten undersöktes enligt 

personalens perspektiv, och slutligen analyserades insamlade data utifrån det teoretiska 

perspektivet. Detta innebar en rörlig och obunden process under hela arbetets gång. 

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer där frågorna utgick från 

en intervjuguide. Att semistrukturerade intervjuer användes var för att denna form erbjuder 

någorlunda strukturerade teman och frågor, men med en flexibilitet för intervjupersonen att 

utforma sina svar samt för intervjuaren att ställa uppföljningsfrågor (Bryman, 2011).  

5.2 Urval, datainsamling och genomförande  

Som ett första steg kontaktades lämpliga respondenter genom att söka på olika föreningar 

samt olika kommuners hemsidor på internet. Ett urval gjordes med kriteriet att 

respondenterna i sitt arbete (ideellt eller avlönat) skulle möta hemlösa personer. Typen av 

verksamhet avgjorde inte i urvalet, och inte heller inriktades urvalet på verksamheter som 

arbetade specifikt med kvinnor. Detta för att syftet från början (vid urvalsprocessen) inte var 

avgränsat till just kvinnor. Författarna ansåg även att det kunde vara av intresse att intervjua 

personal på verksamheter där både män och kvinnor var välkomna då detta kunde ge en 

intressant infallsvinkel gällande hemlösa kvinnors osynlighet som framkommer av den 

tidigare forskningen. Genom detta tillvägagångssätt genomfördes ett målstyrt urval, vilket 

enligt Bryman (2018) handlar om att strategiskt välja ut deltagare som är relevanta för syftet 

och frågeställningarna. Även snöbollsurval användes då en utav respondenterna i sin tur 

rekommenderade en annan respondent, vilket enligt Bryman är grunden i denna typ av urval. 

Sju intervjuer bokades efter urvalsprocessen. 

Efter att urvalet genomförts kontaktades personerna antingen via mejl eller per telefon. 

Kontaktades respondenterna via mejl bifogades ett missivbrev, och de respondenter som 

kontaktades via telefon fick samma information muntligt samt via mejl efter telefonsamtalet. 

Missivbrevet innehöll information studiens syfte, om författarna till studien samt 

utformningen av den tilltänkta intervjun. I missivbrevet beskrevs även de fyra etiska 

principer som Bryman (2018) menar att samtliga forskningsstudier ska beakta vid 

genomförandet, dessa beskrivs mer utförligt under rubriken ”Etiska överväganden och 

studiens tillförlitlighet” i detta metodavsnitt. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det 

viktigt att respondenterna får denna information då det utgör det underlag som 

respondenten behöver ha för att kunna avgöra sitt deltagande i studien och om det finns 

någon risk för konsekvenser i och med deltagandet. 
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Nästa steg var själva genomförandet av intervjuerna. Innan de riktiga intervjuerna 

genomfördes, gjordes en provintervju för att mäta ungefärlig tidsåtgång samt se så att 

frågorna i intervjuguiden var välfungerande för att besvara syftet med studien. 

Respondenterna fick sedan själva möjlighet att välja plats och tid, med önskemålet från 

författarna att intervjuerna skulle ske under vecka 6–8. Alla intervjuer utom en genomfördes 

på respektive respondents arbetsplats (den enskilde intervjun genomfördes i ett grupprum på 

Mälardalens högskola), och alla intervjuer utom en genomfördes på förmiddagen. Båda 

författarna av studien deltog under varje intervju och turades om att intervjua, observera och 

anteckna. Efter tillstånd från deltagarna i studien spelades varje enskild intervju in via 

“Röstmemon” på författarnas mobiltelefoner. Detta för att vara säker på att ingenting som 

respondenten sade skulle falla bort. Intervjuerna tog ungefär mellan 25–55 minuter att 

genomföra och inleddes med att se över informationen som respondenterna mottagit via 

missivbrevet, tidsramen för intervjun samt fråga om tillstånd att spela in. Intervjuerna 

avslutades med att alla parter fick möjlighet att antingen tillägga information eller ställa 

frågor om de ansåg att något missats under intervjun, dessutom frågade författarna om 

möjligheten att återkomma till respondenten vid eventuella oklarheter.   

I studien benämns intervjuerna efter nummer, då det i fem av sju intervjuer deltog två 

respondenter (12 respondenter sammanlagt). Därför gjordes bedömningen att det inte var 

optimalt att använda fiktiva namn då det kan bli förvirrande för läsaren att minnas 12 namn. 

Intervju ett var med en kvinna anställd på en dag- och härbärgesverksamhet. Intervju två var 

med två kvinnor arbetande på en form av stödorganisation. Den tredje intervjun var med en 

kvinna anställd på samma verksamhet som intervju ett, men den här personen hade en 

annan yrkesroll. Intervju fyra genomfördes med en manlig och en kvinnlig anställd på en 

verksamhet som erbjuder sysselsättning/arbete för exempelvis hemlösa. I den femte 

intervjun deltog en manlig anställd på en dagverksamhet, samt så deltog ytterligare en 

manlig anställd under en kortare del av intervjun. Intervju sex var med en man och en kvinna 

arbetande på en dag- och härbärgesverksamhet. I den sista intervjun deltog två anställda 

kvinnor arbetande på en dagverksamhet för hemlösa. Verksamheterna och 

intervjupersonerna kommer inte beskrivas närmre, detta för att minimera risken att 

personernas identitet avslöjas.  

Eftersom intervjufrågorna utgick från den deltagande personalens upplevelse av fenomenet 

valdes att inte hänvisa till hela verksamheten, då detta ansågs missvisande. Angående de citat 

som det hänvisas till i resultatdelen behövs ett förtydligande gällande de tre punkterna i 

mitten av citaten. När det endast står tre punkter i mitten av citatet innebär det att 

respondenten tänker och inget från citatet har tagits bort. När det istället står tre punkter 

inom hakparentes eller innan citatets början innebär det att delar av citatet har uteslutits på 

grund av irrelevans. 

Datainsamling gjordes även via Mälardalens högskolas databas Primo för insamling av den 

tidigare forskningen. De sökord som användes utgick främst från nyckelorden i studien, vilka 

är; hemlöshet, kvinna, utsatthet, våld, missbruk, otrygghet och kriminalitet samt ordens 

motsvarighet på engelska. All forskning är expertgranskad och varierar i sina utformningar 

och datainsamlingsmetoder samt har olika ursprungsland (både svenska och utländska 

studier förekommer). Detta anser författarna skapar en breddad förståelse kring hemlösa 
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kvinnors utsatthet då detta kan förstås och diskuteras både nationellt och internationellt. Då 

den forskning som finns tillgänglig i många fall visade sig redogöra för liknande resultat samt 

var relativt begränsad, uppstod en mättnad i forskningssökandet efter att aktuella nio studier 

sammanfattats.  

5.3 Bortfall och bortfallsanalys  

När sökandet efter passande respondenter inleddes ringde samt mejlade författarna 20 olika 

föreningar och organisationer som i sitt dagliga arbete möter hemlösa personer. Över hälften 

av dessa svarade inte, alternativt att de tackade nej till att deltaga i studien. Detta var något 

som författarna hade räknat med och därför hade författarna medvetet mejlat till fler 

personer än vad som behövdes för studiens datainsamling. Önskemålet var mellan 6–8 

intervjuer, vilket uppfylldes då sju intervjuer genomfördes. Önskemålet var även att 

respondenterna skulle arbeta inom olika städer i mellersta Sverige, även detta uppfylldes. Av 

de sju som valde att deltaga i studien har ingen ångrat sig under studiens gång, därför anser 

inte författarna att studien fick ett högt bortfall trots den låga svarsfrekvensen. 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Det första steget i databearbetningen var att transkribera intervjuerna. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant genom att författarna löpande lyssnade på det inspelade 

materialet, pausade, skrev ned och sedan fortsatte. För att analysera insamlade data från 

intervjuerna användes sedan kodning, vilket med tolkning av Brymans (2018) riktlinjer 

innebär att texten granskas för att olika kategorier och koder ska kunna utläsas. Kodningen 

genomfördes genom att söka efter utstickande och relevanta ord, samt meningar i 

förhållande till syftet, sedan gjordes olika kategoriseringar av dessa ord. Som nästa steg 

genomfördes en tematisk analys vilket med tolkning av Bryman (2018) handlar om att med 

hjälp av koder söka efter övergripande teman och mönster i respondenternas svar. Likheter 

och skillnader mellan respondenternas svar har sedan jämförts. Ett problem med den valda 

analysmetoden är enligt Bryman (2018) att kodning och tematisering kan göra att delarna, 

exempelvis citat, lyfts ur sitt sammanhang och därför tappar sitt ursprungliga värde. Detta 

har dock beaktats genom att båda författarna separat har granskat materialet för att 

säkerställa att det uppfattats på samma sätt. Vidare användes ekologisk utvecklingsteori 

(Bronfenbrenner, 1979) som en form av analysverktyg för att granska och skapa förståelse för 

insamlade data. Att endast en teori används i studien beror på att författarna anser att denna 

teori är så pass bred och innehåller tillräckligt många relevanta begrepp och förklaringar för 

att kunna belysa, analysera och problematisera hemlösa kvinnors utsatthet på både individ-, 

grupp- och samhällsnivå. Detta har sedan vidare analyserats och problematiserats i 

förhållande till tidigare forskning inom området.  
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5.5 Etiska överväganden och studiens tillförlitlighet 

Både i missivbrevet samt i början av intervjun har respondenten informerats om de fyra 

forskningsetiska principer som Bryman (2018) beskriver. Den första principen är 

informationskravet som innebär exempelvis att respondenterna har informerats om syftet 

med studien samt nedanstående principer. Den andra principen är samtyckeskravet 

innefattande att respondenterna själva beslutar om sin medverkan i studien. Samtliga 

respondenter i studien gav muntligen sitt samtycke till att deltaga under intervjuerna och till 

att deras utsagor får användas till det aktuella forskningsmålet. Med hänsyn till 

samtyckeskravet informerade vi även respondenterna om att de under processens gång har 

möjlighet att ta tillbaka sitt samtycke och därmed sin medverkan i studien. Den tredje 

principen handlar om respondenternas rätt att vara “anonyma”, vilket Bryman benämner 

som konfidentialitetskravet. Av vikt att betona är dock att respondenterna aldrig kan vara 

anonyma i förhållande till författarna av studien, utan endast i största möjliga mån i 

förhållande till läsaren. Även om anonymitet aldrig kan garanteras, minimeras risken att 

avslöja deras identitet genom att behandla materialet konfidentiellt, det vill säga med 

försiktighet. Detta har tagits hänsyn till genom att materialet har förvarats på en säker plats 

där obehöriga inte kunnat ta del av det material som inte benämns i studien, samt att 

respondenterna och de olika verksamheterna aldrig nämns vid namn eller annan avslöjande 

information. Den sista principen som nämns är nyttjandekravet, vilket betyder att 

intervjumaterialet endast kommer användas i den aktuella studien och inte för andra syften. 

Även en av Mälardalens högskola erhållen blankett för egengranskning gällande etik har 

fyllts i för att få en överblick huruvida studien är etiskt försvarbar eller ej, vilket den 

bedömdes vara. Värt att belysa i de etiska övervägandena är att studiens syfte har reviderats 

under kursens gång för att avgränsa och anpassa till den insamlade datan. Som framkommer 

av missivbrevet var syftet från början att undersöka konsekvenser av hemlöshet. Det blev 

dock svårt att veta vad som är en konsekvens av vad, och vilken problematik som kommit 

först, och därför ändrades syftet till att undersöka utsatthet hos hemlösa kvinnor.  

Utöver studiens etiska försvarbarhet är det även viktigt att bedöma studiens kvalitet. Ett 

möjligt sätt att göra detta på är enligt Bryman (2011) genom att undersöka tillförligheten och 

äktheten i forskningen. Bryman beskriver att en studiens tillförlitlighet inom kvalitativ 

forskning bedöms utifrån delkriterier. Detta görs genom bedömning av hur sannolika och 

troliga resultaten i studien är (trovärdighet) och hur pass överförbara resultaten är till en 

annan miljö (överförbarhet). Vidare huruvida forskarna antar ett granskande synsätt och 

säkerhetsställer att en fullständig och tillgänglig redogörelse görs av hela 

forskningsprocessen (pålitlighet), samt hur pass forskaren försökt att handla i god tro och 

inte tillåtit egna värderingar påverka utförandet av studien (konfirmering). Avslutningsvis 

bör forskaren enligt Bryman uppenbart ha varit objektiv i utförandet och slutsatserna av 

studien. 

Då syftet med studien är att undersöka hur respondenterna upplever utsatthet hos hemlösa 

kvinnor är trovärdigheten i denna studie relativt hög då författarna har återkopplat till 

respondenterna löpande under intervjuerna för ett säkerhetsställande av att saker och ting 

har uppfattats rätt. Eftersom studien utgår från enskilda personals upplevelser av det 

specifika fenomenet och det endast är sammanlagt 12 personer (sju tillfällen) som intervjuats 
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är studiens överförbarhet relativt låg. Pålitligheten är hög ur den aspekten att studiens olika 

processteg noggrant redovisas och detta innebär även att studien kan replikeras med hjälp av 

författarnas beskrivningar av tillvägagångssätten, samt med stöd av bilagorna i form av 

missivbrev, etikprövning och intervjuguide. Pålitligheten är dock låg i den bemärkelsen att en 

intervju i allmänhet är svår att replikera på grund av att miljön, tidpunkten, kontakten 

mellan respondent och forskare etcetera kan se olika ut. Studiens konfirmering kan å ena 

sidan vara låg då författarna hade en förförståelse kring fenomenet framkommen ur den 

tidigare forskningen. Å andra sidan har författarna förstärkt möjligheten till ett objektivt 

synsätt genom att ställa relativt öppna frågor till respondenterna och därmed försökt undvika 

ledande frågor. 

Bryman (2011) beskriver vidare en studies äkthet. Äkthet består enligt Bryman av fem 

stycken delkriterier som berör mer generella frågor än trovärdigheten. Studiens äkthet 

bedöms utifrån hur författarna förhållit sig till att framställa respondenternas åsikter och 

uppfattningar av det berörda fenomenet i studien. Dessutom undersöks huruvida 

undersökningen bidragit till en ökad förståelse för de deltagande i studien gällande sin egen 

omgivning, och huruvida de även kan erhålla en uppfattning om hur fenomenet uppfattas av 

andra personer (de andra deltagarna). Vidare reflekteras det över huruvida undersökningen 

bidragit till att de medverkande fått bättre möjligheter att ta vid de åtgärder som krävs för 

problematiken. Den aktuella studien kan anses ha relativt hög äkthet eftersom att författarna 

genom att bekräfta respondenten och genom gemensam granskning av materialet ökat 

sannolikheten att deras upplevelse av fenomenet framställs utifrån en rättvis bild. Studien 

kan också antas bidra till en ökad förståelse för fenomenet i den deltagandes egen omgivning 

samt ge en större förståelse för andra respondenters perspektiv kring problematiken. Detta 

kan i sin tur göra att de deltagande ges möjlighet att bidra till en positiv förändring gällande 

fenomenet. 

6 RESULTAT/ANALYS 

Här nedan presenteras resultatet från intervjuerna. Resultatet är uppdelat i tre 

huvudrubriker utifrån studiens frågeställningar. Dessutom lades ytterligare en rubrik till: 

”Samhällets brister och potentiella förbättringsområden”, då detta tema var genomgående i 

respektive intervju och ansågs därför vara viktigt att belysa. Respektive rubrik innehåller 

underrubriker för en lättare orientering i texten. Dessa underrubriker baseras på de teman 

som framkommit genom analysering av intervjuerna. Detta avsnitt innehåller även en 

analysdel för respektive huvudrubrik, där teori och tidigare forskning appliceras på det 

framkomna resultatet av intervjuerna.  
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6.1 Ekonomisk utsatthet 

Den hemlösa kvinnans levnadssituation präglas av flera olika typer av utsatthet, varav en av 

dessa är den ekonomiska utsattheten. Detta avsnitt ger en fördjupande inblick i den hemlösa 

kvinnans ekonomiska situation.  

6.1.1 Inkomster och skulder 

Resultatet från alla intervjuer visar att den hemlöse vanligtvis är arbetslös, och om personen 

har ett jobb så är de som regel tillfälliga. Respondenterna menar att försörjningsstöd samt 

ersättning från försäkringskassan är vanliga inkomstkällor. Det framkommer av en 

respondent att försörjningsstöd är något som alla har rätt att söka och har personen ingen 

annan inkomst ”så är det ju det som man får liksom” (intervju 7). Andra vanliga inkomster är 

barnbidrag (intervju 2). Om personen har försörjningsstöd så förekommer det att 

socialtjänsten ibland betalar den berörda personens hyra eller el (intervju 2) för övrigt 

förväntas summan för försörjningsstöd att täcka de utgifter som personen har (intervju 2, 3, 

5, 7). En av respondenterna upplever dock att hemlösa kvinnor lättare än hemlösa män 

riskerar att förlora sitt ekonomiska bistånd av anledningar som exempelvis ett missat möte 

med socialtjänsten (intervju 1).  

En av verksamheterna som intervjuats erbjuder hemlösa personer en möjlighet till egen 

försörjning, en extra inkomst utöver eventuella bidrag. Detta används för att bland annat 

betala sitt vandrarhem eller andra utgifter som kan tänkas dyka upp. Likväl väljer flera 

personer att ta sig an försäljningsjobbet på grund av det sociala mötet och den struktur som 

det skapar i vardagen:  

…många gör ju det för att de vill ha det här sociala mötet med andra människor och skapa 

någon form av struktur […] andra gör ju det för att betala sitt vandrarhem… eller har utgifter 

dom måste få in pengar till (intervju 4) 

Ett alternativt sätt att försörja sig är det faktum att kvinnor genom att erbjuda sig själva kan 

få ett ställe att sova på över natten, eller få tillgång till mat och droger (intervju 1,2, 3, 5, 7). 

En av respondenterna uttrycker det så här: ”Kvinnorna har ju alltid en handelsvara kvar… 

och det är ju i utbyte mot droger… mat… husrum… då har man sig själv att handla med” 

(intervju 3).  

När en person hamnat i hemlöshet och inte har några direkta inkomster framkommer det av 

flera intervjuer (1, 2, 5, 7) att personen ofta hamnar i skuld till andra personer eller 

myndigheter. Resultatet från intervjuerna visar att det kan handla om exempelvis 

inbetalningskort som inte blir betalda för att personen inte har några inkomster (intervju 5). 

Det förkommer även att personen utnyttjar och lånar av andra personer i sin umgängeskrets, 

alternativt hamnar i skuld till olika gäng efter att de inte kunnat betala tillbaka sina skulder. 

Skulderna har i sin tur uppstått på grund av ett problematiskt brukande av droger och brist 

på pengar (intervju 1, 2). Skulder till olika gäng kan leda till allvarliga konsekvenser i form av 

stympning, misshandel eller i värsta fall även döden, detta är något den hemlöse är medveten 

om vilket kan orsaka stress och nervositet (intervju 1). Andra skulder till kronofogden och 
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inkasso eller att man är dömd för brott blir också problematiskt i längden då det försvårar för 

den hemlösa personen att få lån till bostad eller att bli godkänd inom olika hyresföreningar 

(intervju 7).  

6.1.2 Kriminalitet och utsatthet 

Resultatet från intervjuerna visar på att hemlösa kvinnor ofta har ett brottsregister, även om 

brotten skiljer sig i grad och allvarlighet. Flera av respondenterna menar att kriminalitet är 

vanligt förkommande som alternativt sätt att försörja sig (intervju 2, 3, 4, 5, 7). Det kan 

handla om att göra inbrott eller tömma förråd, stjäla mat och/eller handla med droger. En av 

respondenterna menar att ”det är väl lite så att när man befinner sig i en krissituation så gör 

man vad man kan för att lindra det här… och har man inga pengar måste man skaffa på ett 

eller annat vis…” (intervju 3). På frågan om det förekommer att hemlösa kvinnor blir 

tvingade att utföra kriminella handlingar framkommer inget tydligt svar, detta kan bland 

annat bero på det som en respondent förklarar: ”Det är ju inget nån skulle säga till oss, för 

man golar liksom inte på varandra. Det är ju liksom… det finns ju inte, det gör man inte” 

(intervju 7). Två respondenter uppger dock att de tror att det är möjligt att tvånget 

förekommer (intervju 3, 7).  

Det förekommer dock att hemlösa kvinnor blir utsatta för tvång och kriminella handlingar 

som tillvägagångssätt för att få förfogande över sovplats eller mat (intervju 3, 5). Det kan 

exempelvis innebära att kvinnan blir såld av sin partner till andra personer eller tvingas 

utföra sexuella handlingar: ”…mycket beror ju också på att… man ibland också får sova på en 

soffa hemma hos någon… och tillslut kommer det fem killar till och så vill dom ha betalt för 

den där soffan…” (intervju 3).  

6.1.3 Analys av den ekonomiska utsattheten 

Av resultatet framkommer att den hemlöse vanligtvis är arbetslös, detta är något som även 

bekräftas i Irestigs m.fl. (2008) studie där 84% av de hemlösa personerna varit arbetslösa det 

senaste året. Att bli arbetslös innebär med tolkning av Bronfenbrenner (1979) en ekologisk 

övergång från en stabil tillvaro med ekonomiska förutsättningar till en tillvaro utan någon 

stabil inkomst. De ekonomiska förutsättningarna och det sociala mötet som ett arbete 

innebär samt de konsekvenser som eventuellt uppstår om det inte finns tillgängligt kan 

vidare förstås utifrån samma teori, då en individs olika system hör samman. Ett exempel är 

att en person som inte har ett jobb har svårare att betala sina hyror och utgifter, vilket kan 

leda till bostadslöshet samt skulder till myndigheter eller andra personer, precis som 

resultatet visar. Att skulder är vanligt är något som även framkommer i Rosengrens (2004) 

studie om hemlösa kvinnor i Stockholm.  Är, eller blir, personen bostadslös fallerar även ett 

till system – det kan då vara svårt att få in sin fot på arbetsmarknaden och en ond cirkel 

skapas.   

Flera av respondenterna uppger att försörjningsstöd samt ersättning från försäkringskassan 

är vanliga inkomstkällor, något som även konstateras i studien skriven av Irestig m.fl. 

(2008). Det framkommer även i samma studie att sjukvårdsersättning också är en vanlig 
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inkomst för en hemlös person, detta är något som dock inte framkommit i den här studien. 

Bronfenbrenners (1979) begrepp ekologisk övergång skulle kunna förklara varför en 

respondent enligt resultatet upplever att hemlösa kvinnor lättare förlorar sitt ekonomiska 

bistånd. När en kvinna övergår från en roll som kvinna eller mamma, till att bli en hemlös 

kvinna eller mamma, uppstår en övergång från ett normativt socialt sammanhang och den 

roll som en individ innehar är av betydelse för hur en person blir behandlad, exempelvis då 

av myndigheter. Synen på individens ansvar kan i detta fall åtskilja sig beroende på om det är 

en man eller kvinna. Synen på kvinnan beror på normer och värderingar, som enligt 

Bronfenbrenner finns övergripande i samhället (i makrosystemet) och påverkar alla de 

underliggande nivåerna. Dessutom kan dessa normer och värderingar skilja sig åt beroende 

på kultur och kontext, vilket leder in på nästa punkt gällande den hemlösa kvinnans 

gränssättning.  

Det framkommer tydligt av resultatet samt av tidigare forskning (Rosengren, 2004) att en 

vanlig alternativ inkomstkälla för hemlösa kvinnor är prostitution, något som den generella 

befolkningen troligtvis oftast tar avstånd ifrån. Att detta har blivit en vanlig inkomstkälla för 

de hemlösa kvinnorna skulle därmed kunna bero på just normer, värderingar och 

normalisering inom den givna kulturen (hemlöshet). Naturligtvis kan det vara så att kvinnan 

inte ser sig ha något alternativ, precis som respondenterna beskriver, men det kan även vara 

så att det har blivit en så stor del av vardagen, att det blivit ”normalt”. Bronfenbrenner (1979) 

beskriver exempelvis att individens roll och normer influerar den miljö som individen 

befinner sig i, och påverkar hur individen agerar samt individens tankar och känslor. Detta 

kan även ses omvänt, att de män som faktiskt utnyttjar dessa kvinnor genom att utföra en 

kriminell handling (köpa sexuella tjänster) kanske inte heller ser felet i det då det 

normaliserats. Bronfenbrenner beskriver att de mest betydande händelserna hos en individ 

är de som inträffar i individens omedelbara miljö, och när en individ engagerar sig i eller tar 

del av andras aktiviteter inspireras individen till att utföra liknande aktiviteter. Den 

övergripande kulturen inom de hemlösas sammanhang kan därför ha andra regler, gränser 

och värderingar än samhället i stort, även om samhällets värderingar kan lysa igenom och 

skapa exempelvis skuld och skam (se nedanstående avsnitt med rubrik ”Skuld och skam”).  

Den andra vanliga alternativa inkomstkällan - att begå kriminella handlingar - belyses både 

av resultatet samt av Rosengren (2004).  Dels kan det givetvis vara det enda sätt som den 

hemlösa kvinnan upplever sig ha tillgång till, men även detta kan förstås utifrån 

Bronfenbrenners (1979) teori om hur en person utvecklar beteendemönster i samspel med 

andra i sin omgivning. På mikronivå har till exempel jobbet en direkt påverkan på den 

enskildes aktivitet. Har personen inget jobb, vilket kan konstateras utifrån tidigare forskning 

och resultat, kommer den enskilde att försöka få en inkomst på ett eller annat sätt och det 

sammanhang som individen befinner sig i kommer få stor påverkan gällande detta. Umgås 

den här personen med personer som missbrukar och utför kriminella handlingar för att 

exempelvis fortskrida sitt missbruk, kan den enskilde komma att ta lärdom av och 

normalisera kriminalitet och sedan i sin tur även tillämpa samma metoder som personerna i 

sin omgivning.  
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6.2 Social utsatthet 

Den sociala utsattheten hos hemlösa kvinnor är utbredd och komplex vilket i följande avsnitt 

exemplifieras och förstås utifrån framkomna resultat.  

6.2.1 Osynligt hemlösa kvinnor 

Alla respondenter är överens om att de inte träffar lika många hemlösa kvinnor som män. En 

respondent (intervju 7) menar att det inte finns lika många hemlösa kvinnor som män och en 

annan respondent menar att kvinnor inte heller är lika långvarigt hemlösa som män (intervju 

3). De flesta respondenterna lyfter däremot upp andra faktorer gällande varför kvinnor inte 

syns på härbärgen och dagverksamheter. Som tidigare nämnt är det bland annat vanligt att 

kvinnor bor hemma hos olika män i utbyte mot sexuella tjänster vilket i sin tur gör att de inte 

syns lika mycket i offentliga sammanhang. En respondent uttryckte att ”Det är lättare för en 

kvinna o få tag i en man med boende än för en man att få tag i en kvinna med boende” 

(intervju 7). 

6.2.2 Nedsatt förtroende för myndigheter och sjukvård 

Av samtliga intervjuer framkommer att respondenterna upplever att hemlösa kvinnor överlag 

har nedsatt förtroende för myndigheter och sjukvård, vilket i intervjuerna belyses som en av 

orsakerna till varför kvinnor undviker att söka hjälp. En faktor som framkommer gällande 

kontakten med myndigheter är det som en respondent kallar för ”blankettmobbning” 

(intervju 5), vilket förklaras som att systemet för hjälpsökande är krångligt och svårt, bland 

annat genom krav på identifikation och bankkontroller. Detta kan vara problematiskt för den 

hemlöse som ofta saknar just legitimation och bankkonto/bankkort. Vidare framkommer att 

det används myndighetsspråk och blanketter som den hemlöse ofta har svårt att förstå eller 

har svårigheter att fylla i. Detta bekräftas av att samtliga respondenter berättar att de alla 

hjälper de hemlösa i kontakten med bland annat myndigheter och sjukvård. En respondent 

beskriver en arbetsuppgift så som att ”Det är ju att hjälpa till och finnas till hand, tala med 

myndigheter, vara den röst de inte har… se till att de får det stöd de har rätt till” (intervju 3). 

Det är flera respondenter som vittnar om att hemlösa kvinnor inte blir lyssnade på i sin 

kontakt med myndigheter och att de känner sig missförstådda. Detta uttrycks enligt 

respondenterna bland annat genom att handläggarna byts ut och ”… då ska man dra storyn 

så nästa gång man kommer dit då är det nån ny handläggare” (intervju 2). Respondenterna 

påtrycker att kontinuitet är viktigt för att de hemlösa kvinnorna ska kunna bygga ett 

förtroende för och känna tillit till myndigheterna. Saknas detta finns risken att kvinnorna 

känner sig otrygga samt att de upplever känslor av svek och besvikelse. En respondent 

uttrycker exempelvis följande: ”Så det blir ingen trygghet för dom alltså, o då går dom inte” 

(intervju 2).  

Flera respondenter vittnar om att de uppfattat att hemlösa personer upplever sig bli dåligt 

bemötta när de söker vård och myndighetskontakter. En respondent berättar ett exempel om 

en hemlös person som uppsökte vården och blev bemött av vaktmästaren på vårdcentralen 

med följande ord: ”Är du här och pundar nu?” (intervju 3) vilket gjorde att personen valde att 
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inte gå på besöket. Ett annat exempel som framkommer av samma respondent handlar om 

en person som hade haft samma handläggare i tre år och alltid gått själv på mötena, men som 

nu ville ha stöd från personal. Respondenten berättar att när de tillsammans gick från mötet 

”…tittade han på mig och ‘du’ sa han… det här är första gången hon tog mig i hand och 

hälsade på mig…”. Detta menar respondenten leder till ett dåligt förtroende för myndigheter 

och sjukvård samt en ond cirkel då den hemlöse nästa gång kanske går in med “taggarna 

utåt”. En respondent (intervju 1) uppgav även att hemlösa kvinnor bland annat är oroliga att 

sjukvården ska orosanmäla till socialtjänsten om de exempelvis har tagit en överdos, och 

hänvisar till att kvinnorna ”inte vill bli mer skuldbelagda än dom redan är”. Två respondenter 

framhåller att kvinnorna har en rädsla för att bli registrerade, och att det exempelvis ofta är 

därför som den hemlöse i första hand söker sig till deras verksamhet istället för myndigheter 

och sjukvård (intervju 1 & intervju 2) 

6.2.3 Övriga omgivningens bemötande, skuld och skam 

Det framkommer ingen tydlig bild av hur hemlösa blir bemötta från den generella 

befolkningen. Att fördomar och okunskap påverkar omgivningens bemötande mot hemlösa 

framkommer dock av en respondent (intervju 6). En annan respondent uppgav att de 

hemlösa är vana med ett visst bemötande utifrån deras attribut och att de kanske därför inte 

reflekterar över det på samma sätt (intervju 3). En tredje respondent uttryckte sig som 

följande:  

Ja men det blir lite såhär dubbelmoral kan jag tycka, för man skänker gärna hit o så kläder o 

grejer, men ser man dom här personerna på stan, det vill man ju inte. Då är det såhär usch och 

fy vilka hemska människor o så lättar man sitt dåliga samvete genom att komma hit o skänka 

lite. Sen kan jag ju förstå när de sitter på stan o dricker och sådär, de beter sig ju inte alltid så 

bra (intervju 7)  

Det framkommer att många hemlösa kvinnor upplever bland annat stigmatisering, höga 

förväntningar och alla respondenter berättar om kvinnornas känslor av skuld och skam 

kopplat till hemlösheten. Bland annat upplever de att hemlösa kvinnor har krav på sig att 

försöka reparera sina relationer (främst till barnen) till skillnad från hemlösa män. En 

respondent beskrev att “...en mamma som blivit av med vårdnaden över sina barn inte ses 

alls lämplig, men en man är det inte så ovanligt med utan liksom…” (intervju 1). Dessutom 

beskrev den aktuella respondenten hur ansvaret läggs på kvinnan och att det sätts krav och 

villkor: “Varför gör du ingenting”, “Du får inte träffa dina barn… för de anser att personen 

inte själv jobbar på det tillräckligt mycket”.  

Kvinnorna känner enligt alla deltagare i de aktuella intervjuerna skuld och skam för att de 

befinner sig i den situation som de gör, bland annat gentemot sin familj. Det beskrivs även att 

kvinnorna känner skam och skuld när de blir utnyttjade både fysiskt, psykiskt och sexuellt 

samt när de befinner sig i sociala sammanhang överhuvudtaget: “…o det är ju skämmigt 

också, o sitta på en vårdcentral. Man kanske inte har rena kläder, kanske inte är ren över 

huvud taget… luktar inte så gott” (intervju 2).  
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En respondent beskriver att kvinnorna vill ha hjälp, är beredda att ta emot hjälp men att 

förmågan inte alltid finns, att de har svårt att tro att de är värda den hjälpen (intervju 3). 

Skam och skuld och sämre självkänsla hos kvinnorna finns enligt respondenten fortfarande 

kvar även om de ordnat upp sina liv och gör bra saker för barnen och familjen exempelvis, 

delvis på grund av medvetenheten om vad de gjort tidigare för att överleva. En respondent 

beskriver att: 

Även om man har fått ordning på livet [...] men det är så mycket skuld, så mycket skam, så 

dom känner aldrig att de gör nåt bra [...]. Jätte mycket skuld och skam [...] men det kan jag 

förstå, har man slirat och gjort saker för att överleva så… (intervju 4) 

Det framkommer ur majoriteten av intervjuerna att dessa känslor, i kombination med hot 

och våld från partners och förövare, leder till att kvinnorna har svårare att be om hjälp. Av 

alla respondenter framkommer att känslor av skam och skuld påverkar de hemlösa 

kvinnornas självkänsla och att de därför tenderar att förminska sitt eget värde. Det innebär 

också att kvinnorna har satt sin gräns på ett annat ställe än männen, och flera respondenter 

vittnar om att kvinnorna överlag är i mycket sämre skick än vad männen är när de väl söker 

hjälp – att det har gått längre i den sociala utsattheten och missbruket.  

6.2.4 Det sociala nätverket  

När det talas om hemlösa kvinnors sociala nätverk kommer samtliga respondenter in på 

kvinnornas relationer med sina familjer och framför allt deras barn. Oftast är barnen 

omhändertagna av socialtjänst och kvinnorna har knapp eller ingen kontakt alls med dem. 

Respondenterna uppger att kvinnorna oftast inte får träffa barnen eller så är det övervakade 

besök. Resultatet från intervjuerna visar på att det är vanligare med vänner än med 

familjerelationer, en respondent berättade exempelvis att ”Vissa har vänner kvar men det är 

väldigt sällan någon som pratar om… ja min syster eller min mamma… eller så… utan det är 

mest kompisar” (intervju 1). Respondenterna menar att det ofta är olika former av missbruk 

(alkohol och droger) som påverkar relationerna negativt och ofta är orsaken till att de bryts. 

Två av respondenterna uttrycker dock att den hemlösa kvinnan förverkar även sina 

vänskapsrelationer allt eftersom: 

…människor tröttnar ju på att ha någon sova på sin soffa… det går ett kort tag… och så känner 

man ju själv då… att den som bor på soffan att man är i vägen… man är till belastning. Så då 

väljer man att gå därifrån, även om man får stanna kvar (intervju 3) 

…nu gör jag såhär citationstecken ’normala’ människor som man har som vänner eller liksom 

familj som aldrig har haft missbruk eller så, så kan jag tänka mig att man bryter kontakten för 

att man tillslut tröttnar på att kompisen aldrig tar tag i sitt liv och slutar missbruka… jag tror 

liksom… man vill inte vara medberoende för evigt… (intervju 1) 

Det framkommer vidare av de aktuella intervjuerna att de hemlösa oftast håller sig till andra 

som befinner sig i liknande situationer av hemlöshet eller pågående missbruksproblematik. 

Detta sociala nätverk kan i många fall vara destruktivt, bland annat då det enligt 
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respondenterna blir svårt att bryta ett pågående missbruk i en omgivning som normaliserar 

detta. En respondent beskriver att det finns en oro när det kommer ungdomar (främst unga 

tjejer) som inte missbrukar, ju längre tid de bor på härbärget desto mer ökar farhågorna att 

det kan utvecklas ett missbruk på grund av fel sällskap och en “normalisering” av droger 

(intervju 1). Respondenten i den aktuella intervjun upplever att de boende snabbt blir en 

“klick” då det inte finns så många härbärgesplatser. Nätverket kan även vara destruktivt då 

personerna inte uppmuntrar varandra till drogfrihet, vilket en av respondenterna uttrycker 

som följande: 

…Man hjälper varann att fortsätta knarka istället. För det är ju så, säg att man varit iväg på 

behandling i tre eller sex månader, o så kommer man tillbaka till samma liv. Då är det ju inte 

såhär att ‘gud vad bra du har gjort det här, nu ska vi hjälpa dig att hålla dig ren’, utan då är det 

såhär ‘kom igen ta en liten’ o så är man snart tillbaka i samma problem… (intervju 7) 

Även en annan respondent uttryckte liknande åsikter och menade att ”…de tål ju inte att 

någon försöker stiga upp över ytan… utan de tycker att de ska vara kompisar och vara med 

här nere” (intervju 2). En tredje respondent beskrev visserligen, till skillnad från de andra 

respondenterna, att de hemlösa stöttade varandra till drogfrihet, men uttryckte att det ändå 

krävdes att den hemlösa skulle bryta dessa kontakter för att kunna påbörja ett nytt drogfritt 

liv (intervju 3). En respondent beskriver att det i många fall är svårt att återgå till ett 

”normalt” socialt sammanhang när man är så pass ”utstickande” och exempelvis inte 

duschar, byter kläder och så vidare (intervju 4). En annan respondent uttryckte att det är 

…svårt att komma in i en ny social samvaro när man levt ett långt liv i missbruk, inte lätt att 

börja om på nytt. Samtidigt behöver man fylla dagen med något för att klara ett liv i nykterhet, 

och man kanske inte heller är prio ett på arbetsmarknaden (intervju 3) 

En respondent under intervju 7 uttryckte dessutom att det ofta är så att de missbrukande 

vännerna och de existerande verksamheterna för hemlösa är det enda som en hemlös har, 

vilket försvårar en förändring av deras sociala tillvaro. Dessutom betonar respondenten 

vikten av att hemlösa faktiskt får ingå i ett socialt sammanhang, att man får vara ”lite viktig 

också” och vara behövd, vilket gör att kvinnorna får känna sig stolta och självständiga. Detta 

innefattar också att kvinnorna får känna en tillhörighet. Kvinnornas situation beskrivs även 

som att de kan ”…mycket väl ha sin trygghet i den här världen, den andra känner man inte 

riktigt till…” (intervju 3).  

6.2.5 Analys av den sociala utsattheten 

Av resultatet framkommer att hemlösa kvinnor har ett nedsatt förtroende för olika 

myndigheter vilket även framkommer i delar av den tidigare forskningen (Irestig m.fl., 2008; 

Mayock m.fl., 2015; Rosengren, 2004). I resultatet framkommer att en av anledningarna till 

detta skulle kunna vara ”blankettmobbning” och myndighetsspråk. Med tolkning av 

Bronfenbrenner (1979) innebär detta ett problem på exo- och makronivå, eftersom 

kommunikationen mellan den enskilde och myndigheten blir något diffus på grund av att 

myndighetsspråket ingår i en annorlunda kultur än den som den hemlöse normalt sett 
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befinner sig i. När språket inte ackommoderas till den hemlöse hamnar denne i underläge. I 

detta fall blir de övergripande reglerna och förhållningssätten i systemet problematiskt då det 

både direkt och indirekt komplicerar för individen i sitt hjälpsökande, vilket kan tolkas som 

ett maktövertag (medvetet eller omedvetet) från myndigheternas sida. Många av 

verksamheterna i den aktuella studien hjälper enligt resultatet den hemlöse med myndighets- 

och sjukvårdskontakter eftersom många hemlösa kvinnor upplever att de inte blir lyssnade 

på i sin kontakt med myndigheter. Utifrån Bronfenbrenners teori uppstår då en interaktion 

mellan den hemlöse kvinnans olika mikrosystem som i sin tur skapar ett mesosystem, det vill 

säga en kontakt mellan individen, den ideella organisationen och myndigheten. Hur denna 

kontakt fungerar är således viktigt då händelser på mesonivå har lika stor betydelse för den 

hemlöses utveckling som händelser på mikronivå.  

Det framkommer även i resultatet att handläggare ofta byts ut under tiden man är aktuell 

inom exempelvis socialtjänsten vilket i sin tur påverkar den hemlösa kvinnans förtroende för 

myndigheten. Att förtroendet påverkas kan förklaras utifrån att en störning sker på det som 

Bronfenbrenner (1979) kallar för individens mikronivå, som sedan påverkar de existerande 

tankarna, känslorna och uppfattningen gentemot myndigheter. Av resultatet belyses 

kontinuitet som en viktig faktor till att bygga tillit till myndigheter, saknas detta kan det 

orsaka otrygghet hos den hemlösa kvinnan och känslor av besvikelse och svek kan 

uppkomma. Dessa känslor skulle kunna kopplas till Bronfenbrenners förklaring gällande 

input och output, det vill säga hur ny information som tillförs ett system startar en process i 

exempelvis mikrosystemet som i sin tur ger en respons som sänds tillbaka ut. Möjligtvis hade 

den hemlöse kvinnan till en början vissa förväntningar gällande personalen på 

myndigheterna, då människor enligt Bronfenbrenner förväntar sig ett visst beteende kopplat 

till vissa specifika positioner i samhället. När dessa förväntningar inte uppfylls skapas istället 

en misstro till myndigheterna och därför har de istället börjat förvänta sig att inte få någon 

hjälp. Detta kan även kopplas till det som framkommer i resultatet om hur myndigheters och 

sjukvårdens bemötande påverkar huruvida de hemlösa söker stöd och hjälp. 

Vidare framkommer av resultatet att hemlösa kvinnor blivit vana vid ett särskilt bemötande 

från den övriga omgivningen, och att de av den anledningen inte reflekterar så mycket kring 

det. Detta kan förstås utifrån Bronfenbrenners (1979) beskrivning av roller. En individs ”roll” 

har betydelse för både hur individen blir behandlad och agerar. Att den hemlöse inte reagerar 

på omgivningens bemötande kan ha att göra med att individen har utvecklats in i sin roll och 

vant sig, då en individs upplevelse enligt Bronfenbrenner är en funktion av individens 

interaktion med omgivningen. I detta fall har den hemlösa kvinnan fått en ny roll och 

umgängeskrets att förhålla sig till och individen tenderar då att utföra liknande aktiviteter 

som resterande i samma kontext. En sådan aktivitet kan förslagsvis innebära olika former av 

missbruk, vilket per automatik orsakar en normaliseringsprocess av alkohol och droger om 

det är så den rådande kulturen ser ut. Resultatet och tidigare forskning (Mayock m.fl., 2015) 

tyder på att hemlösa kvinnor även upplever stigmatisering och höga förväntningar.  Samma 

studie belyser precis som resultatet att det förekommer en ”idealbild” av hur en mamma ska 

vara i jämförelse med en pappa och att detta blir problematiskt. Respondenterna i den 

aktuella studien menar exempelvis att den hemlösa mamman har högre krav på sig att 

reparera sina relationer, främst till sina barn, men att dessa krav inte är lika höga när det 

berör en hemlös pappa. Med tolkning av Bronfenbrenners teori kan även dessa förväntningar 
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sammanhänga med olika roller som en individ besitter, exempelvis hur en mamma bör vara. 

Denna roll härstammar, precis som normaliseringen av alkohol och droger, från de 

övergripande normerna och värderingarna som existerar i samhället (makronivån). Dessa 

påverkar alla de tidigare nivåerna, och avviker en hemlös kvinna från den förväntade 

mammarollen kan detta skapa känslor av skuld och skam.  

Resultatet visar på att den hemlösa kvinnans kontakt med sina barn ofta är knapp eller inte 

existerar alls, en problematik som bekräftas av den tidigare forskningen (Mayock m.fl., 2015; 

Rosengren, 2004; Sylvestre m.fl., 2018). Vidare framkommer ur resultatet att många 

relationer till barn, familj och tidigare vänner förverkats på grund av olika former av 

missbruk hos den enskilde. Därför är det sociala nätverket ofta bristande eller av destruktiv 

natur vilket även framkommer ur tidigare studier skrivna av Irestig m.fl. (2008) och Tutty 

m.fl. (2014). Vidare tyder resultatet på att hemlösa oftast umgås med andra människor i 

samma position som de själva vilket bland annat kan göra ett pågående missbruk svårt att 

bryta. Detta är något som per automatik försvårar för den hemlöse att fortsätta umgås med 

tidigare vänner när de är en del av ett nytt sammanhang, fenomenet kan dels förstås utifrån 

Bronfenbrenners (1979) förklaring om makrosystemet (gällande sociala koder och kulturer). 

Detta kan även förklaras utifrån det han beskriver om begreppet ”dyader” och ömsesidigt 

utvecklande inom mikrosystemet- när en person i en dyad utvecklas tenderar även andra att 

göra det, samt så påverkas dessa även av andra individer och system. Därför kan miljön 

behöva bytas ut om beteendet ska kunna utvecklas.  

Om den generella normen i samhället (på makronivå) innebär att man ska hålla sig ren 

genom att duscha, regelbundet byta kläder, ha en egen bostad och inte ha ett missbruk blir 

den hemlöse individen utifrån Bronfenbrenners (1979) teori ”avvikande” i förhållande till det 

tidigare sociala nätverket och gör det svårt att återgå till ett ”normalt” socialt sammanhang. 

Detta av anledningen att individens beteende och värderingar kommer förändras i och med 

den nya kontexten där missbruk, eftersatt hygien och hemlöshet istället råder. Resultatet 

tyder på att detta skapar känslor av skam och skuld, vilket innebär att hemlösa kvinnor har 

svårare att be om hjälp och ofta är i sämre skick än hemlösa män, samt att hemlösa kvinnor 

tenderar att förminska sitt eget värde. Att de har förflyttat denna ”gräns” kan bero på det som 

Bronfenbrenner beskriver gällande hur en individs utvecklingsprocess påverkar individens 

”föränderliga uppfattning” om miljön, exempelvis kan den hemlöse ha normaliserat denna 

vardag och accepterar därför mer än vad gemene man skulle göra. Dessutom beskriver han 

hur denna utvecklingsprocess påverkar huruvida individen har förmåga att upptäcka, 

bibehålla eller förändra dess egenskaper, vilket kan förklara varför personalen upplever att 

kvinnorna ibland inte har förmåga att förändra sin situation.  

Resultatet beskriver hur det nya sammanhanget den hemlöse blir en del av (hemlösheten och 

de personer i individens närhet som ingår i detta system), ofta är det enda de har och att 

hemlösa kvinnor mycket väl kan känna en trygghet i denna värld, även om det innebär en 

viss utsatthet. Med tolkning av Bronfenbrenner (1979) utvecklas individen i samspel med sin 

omgivning vilket medför hur andra uppfattar henne och hur hon ska agera. Med andra ord 

har ”den hemlösa världen” och dess ”invånare” blivit vardag för den hemlöse individen och 

den hemlöse kvinnan har lärt sig hur andra uppfattar henne och hur hon ska agera i det givna 
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sammanhanget. Skulle kvinnan byta ”värld” krävs ny kunskap om hur det nya systemet 

fungerar, en kunskap som personen eventuellt inte har. 

Att respondenterna i den aktuella studien inte träffar lika många män som kvinnor stämmer 

väl överens med den tidigare forskningen som belyser att hemlösa kvinnor oftast är 

”osynliga” av olika anledningar (Mayock m.fl., 2015; Rosengren, 2004; Sylvestre m.fl., 2018). 

Att hemlösa kvinnor många gånger bor hemma hos män vilket gör att de inte syns lika 

mycket i offentliga sammanhang stämmer även det överens med dessa tidigare studier. 

6.3 Individuell utsatthet 

Likväl som ovanstående typer av utsatthet är hemlösheten även präglad av en individuell 

utsatthet, vilket detta avsnitt ger en fördjupning kring. Detta avslutas precis som ovanstående 

avsnitt med en analys utifrån tidigare forskning och den ekologiska utvecklingsteorin. 

6.3.1 Hemlösa kvinnors fysiska hälsa 

Överlag framkommer från intervjuerna att den fysiska hälsan inte är något som prioriteras av 

hemlösa kvinnor: “Nää… asså man hamnar på sjukan om du är riktigt risig och riktigt sjuk 

och du inte liksom… typ överlever. Men då är det ju oftast typ ambulans, det är ju inte 

jättemånga som söker läkarvård” (intervju 7). Samma respondent som citerats beskriver att 

kvinnorna prioriterar droger och utseende framför den fysiska hälsan. Respondenten 

beskriver att de flesta är måna om sin hygien och vad de har på sig, att de är sminkade samt 

att de har tillgång till droger. En respondent beskriver att “Det är många som går runt med 

såhär lunginflammationer och i princip blir inlaga för att dom har varit… varit sjuka för länge 

liksom så allt blir ju liksom alldeles för sent och… det är liksom inte deras prio ett… alls…” 

(intervju 4). Samma respondent uppgav även att de hemlösa undviker sjukvården för att de 

inte vill veta hur dålig hälsa de har.  

Det är vanligt med dåliga tänder, svullnader och att sömnen är eftersatt. Även fötterna 

upplevs vara extra utsatta. Respondenterna uttrycker att de hemlösa kvinnorna har blivit 

vana och har en hög smärttröskel, bland annat beskriver en respondent följande två 

förklaringar:  

…de är ju ganska vana att ha ganska ont… för det kan man bara tänka sig att man går ute i 

dåliga skor tolv timmar i februari (intervju 3) 

…man blir utsatt för våld, man blir utsatt för övergrepp… och kanske har man varit det under 

många år… kanske till och med alltid (intervju 3) 

6.3.2 Missbruk och psykisk ohälsa 

Alla respondenter talar löpande om missbruk som en normalitet bland hemlösa kvinnor och 

berättar att nästan alla hemlösa kvinnor de träffar missbrukar – antingen droger, alkohol 
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eller tabletter, eller en kombination av allt detta (blandmissbruk). ”Alla våra gäster har 

missbruk. Det är ju ingen som är helt ren… som är liksom… hemlös” (intervju 7).  Flera 

respondenter i den aktuella studien menar att den hemlöse missbrukar för att orka leva på 

gatan, för att överleva och stå ut. Exempelvis uttryckte en respondent följande: 

 …sen är det ju också… att leva på gatan det kräver ju nästan… det krävs någonting för att orka 

med det liksom. Så dom kanske inte var det från början men att dom blivit det efter hur dom 

lever nu (intervju 4) 

Att psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar/diagnoser är vanligt förekommande är något som 

belyses av samtliga respondenter. Några respondenter (intervju 3, 4, 5, 7) förklarar att det är 

svårt att veta vad som kom först – ohälsan eller missbruket – men att det är många som 

missbrukar just för att självmedicinera och dämpa sina symptom. Respondenterna nämner 

allt från ”bokstavskombinationer”, trauman, posttraumatiskt stressyndrom, ångest, 

depressioner, psykoser och borderline. 

…o här är ju lite sista rycket, att försöka fixa… hålla ihop typ… eller många man pratar med 

jamen dom är trötta på o leva på gatan men dom måste ändå ha pengar o inkomst på nåt sätt o 

då är liksom det här det enda dom kan… då är det bara att acceptera på nåt sätt tror jag… o då 

liksom… dom flesta mår väl skitdåligt egentligen, men dom håller liksom, dom håller ihop på 

ett sätt som är… (intervju 4) 

Jaa.. asså.. majoriteten mår ju psykiskt dåligt på grund av den situationen dom är i, oavsett om 

dom missbrukar eller inte missbrukar. Och det kan man ju förstå liksom, det finns ju ingen 

trygghet över huvud taget (intervju 1) 

Det går enligt en respondent bättre för dom som inte missbrukat att återgå till ett vanligt liv, 

även om vissa med gravt missbruk också klarar att ta sig ur det. Respondenten upplever att 

“statistiken är väl inte med dom som har ett missbruk” (intervju 1). Respondenten menar att 

det kan man ju förstå då de har en nedsatt tillit samt tappar sin tro på sig själva att de skulle 

klara av det, exempelvis när de blir utkastade från drogfria boenden.  

6.3.3 Våld och otrygghet 

Av de aktuella intervjuerna framkommer att hemlösa kvinnor är särskilt utsatta när det gäller 

våld. Alla respondenter beskriver att majoriteten av kvinnorna är eller har blivit utsatta för 

fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Ibland har kvinnorna blivit utsatta för våld och 

sexuella övergrepp i sådan utsträckning att de inte ens minns antalet gånger det inträffat. 

Respondenterna berättar att det i många fall är kvinnornas partner som är förövaren men att 

det även kan vara okända människor. Många hemlösa kvinnor föredrar enligt 

respondenterna att leva tillsammans med en våldsam förövare för att det kan vara tryggare 

och bekvämare än att riskera att bli utsatt av väldigt många: ”…så även den sämsta och 

hemskaste relationerna kan vara en trygghet” (intervju 3), “Ofta kanske dom är säkrare med 

en våldsam man än att gå själv” (intervju 7).  
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Att våldet och hemlösheten leder till en otrygghet hos kvinnorna är föga förvånande och 

något som framträder i varje intervju. Även om två respondenter (intervju 2, 3) påtalar att 

det tar längre tid för de hemlösa kvinnorna än för de hemlösa männen att bygga förtroende 

och öppna upp sig, så uppger samtliga respondenter att de tror att kvinnorna känner sig 

trygga på deras verksamhet. Exempelvis uttrycker en respondent att: ”…det är ju nästan som 

om dom är otrygga utanför dörren från härbärget och mest trygga därinne” (intervju 1). 

Samtliga respondenter uppger att i deras organisationer ska klienter alltid få ett bra 

bemötande och att de får komma precis som de är. Alla respondenter berättar att de i sin 

verksamhet inte har krav på registrering, drog- eller alkoholfrihet utan att så länge de 

hemlösa personerna ”beter sig” så är de välkomna.  

6.3.4 Analys av den individuella utsattheten 

Av resultatet kan utläsas att den hemlösa kvinnans hälsa generellt sett är nedsatt, och även av 

den tidigare forskningen framkommer att en hemlös persons hälsa är sämre i jämförelse med 

den generella befolkningens hälsa (Beijer & Andreasson, 2009; Beijer m.fl., 2015; Irestig 

m.fl., 2008; Rosengren, 2004). Förutom fysisk ohälsa är psykisk ohälsa samt psykiska 

sjukdomar/diagnoser är något som belyses av samtliga respondenter, likväl som i den 

tidigare forskningen (Beijer m.fl., 2015; Irestig m.fl., 2008; Rosengren, 2008; Zlotnick m.fl., 

2003). 

Med anledning av detta kan det te sig problematiskt att det av resultatet framkommer att 

exempelvis den fysiska hälsan inte prioriteras av hemlösa kvinnor, något som förstärks i 

studien skriven av Irestig m.fl. (2008) som även de menar att hemlösa i större utsträckning 

låter bli att söka vård, tandvård och läkemedel. Irestig m.fl. ger dock exempel på att detta kan 

bero på deras ekonomiska oförmåga att betala kostnaderna för vården, något som inte 

framkommer lika tydligt och konkret i den aktuella studiens intervjuer. En anledning till 

detta kan vara att sjukvården ofta är avgiftsfri i Sverige även om avgifter kan tas ut för 

mediciner. Resultatet visar på att annat prioriteras framför den fysiska hälsan, exempelvis 

kvinnornas utseende. Att utseendet är viktig framkommer även av Rosengrens (2004) studie 

där hon beskriver att hemlösa kvinnor upprätthåller en ”ren och fräsch” fasad för att de 

skäms över sin situation. Skamkänslor kan kopplas till normer och värderingar, vilka i sin tur 

kan förklaras genom det som Bronfenbrenner (1979) beskriver om roller. I samhället idag 

kanske en individ som innehar en roll av en kvinna förväntas vara ren och fräsch och 

använda smink. Detta är en möjlig förklaring till varför de hemlösa kvinnorna prioriterar 

utseendet framför sin egen hälsa – helt enkelt för att passa in i det övriga samhället och inte 

skylta med sin utsatta position. 

Det framgår av resultatet att missbruk är vanligt förekommande bland hemlösa kvinnor. 

Även den tidigare forskningen skriven av Mayock m.fl. (2015) och Rosengren (2008) 

framhåller detta faktum och menar likväl som flera respondenter i den aktuella studien att 

den hemlöse missbrukar för att orka leva på gatan, för att överleva och stå ut. Detta skulle 

kunna förstås utifrån Bronfenbrenners (1979) teori, då exempelvis en ekologisk övergång 

från att ha både jobb och bostad till att bli hemlös och arbetslös påverkar hur den enskilde 

förhåller sig till den krissituation de hamnat i. Det innebär att rollförändringar är av 
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betydelse för hur en individ blir behandlad och agerar, och påverkar även den hemlöse 

kvinnans egna tankar och känslor gällande att befinna sig i denna situation. Det är troligt att 

överväldigande känslor av ångest, hopplöshet, frustration och även skam och skuld blir svårt 

att hantera på egen hand och därför kanske personen tar till andra verktyg och beteenden för 

att försöka hantera situationen.  

Alla respondenter berättar att de i sin verksamhet inte har krav på registrering, drog- eller 

alkoholfrihet utan att så länge de hemlösa personerna ”beter sig” så är de välkomna. Detta 

står i kontrast till den tidigare forskningen som lyfter upp att hemlösa kvinnor undviker 

härbärgen på grund av regler för alkohol och droger samt integritetskränkningar (Mayock 

m.fl., 2015; Rosengren, 2004; Sylvestre m.fl., 2018). Två av dessa tre studier är dock inte 

genomförda i Sverige och en möjlig förklaring kan därför vara att reglerna ser annorlunda ut 

i dessa länder. En annan möjlig förklaring kan vara att de hemlösa upplever reglerna som 

hårdare än vad personalen gör, då den tidigare forskningen är baserad mestadels på de 

hemlösas egna åsikter. Enligt Bronfenbrenner (1979) är uppfattningar och kunskap ett 

resultat av individens interaktion med miljön runt omkring – detta kan förklara varför 

personal och hemlösa upplever saker olika, då de har olika förutsättningar och befinner sig i 

olika kontexter. Att inte ha krav på drogfrihet och registrering skulle därför kunna ses som 

både gynnande och missgynnande, då fler individer kanske söker sig till verksamheten men 

det är samtidigt svårt för individen att bryta en missbruksproblematik i en miljö där 

missbruk är tillåtet.  

Att kvinnorna utöver ohälsa och missbruk dessutom i hög utsträckning är utsatta för våld 

framkommer av både intervjuerna samt studierna skrivna av Beijer m.fl. (2015), Irestig m.fl. 

(2008), Mayock m.fl. (2015), Sylvestre m.fl. (2018) och Tutty m.fl. (2014). Att vissa kvinnor 

blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp i sådan utsträckning att de inte ens minns 

antalet gånger det inträffat bekräftas även i studien av Beijer m.fl. (2015). Det faktum att 

hemlösa kvinnor föredrar att leva tillsammans med en våldsam förövare istället för ”på 

gatan” kan förklaras utifrån studien skriven av Tutty m.fl. (2014), där det beskrivs att kvinnor 

som bor på gatan har en ökad risk för att bli utsatt för sexuella övergrepp och rån. 

6.4 Samhällets bristområden och potentiella förbättringar 

Det framkommer av respondenterna att det finns förbättringsområden i samhället gällande 

hemlösa kvinnor. Detta har sammanfattats under följande avsnitt och avslutas likväl som 

tidigare avsnitt med en analys utifrån den tidigare forskningen och den ekologiska 

utvecklingsteorin.  

6.4.1 Missnöje gällande samhällets system 

Av intervjuerna framkommer det från personalens sida en del missnöje med hur samhällets 

system fungerar och hanterar hemlösa kvinnor och deras situation. Enligt deras egen 

uppfattning är det även många hemlösa kvinnor som upplever misstro till systemet. Därför 
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tillfrågades respondenterna vad de ansåg behöver förändras och förbättras i samhället för att 

motverka att hemlösa kvinnor faller mellan stolarna. 

En av de främsta gemensamma nämnarna som framkommer under intervjuerna är det 

faktum att det bör finnas någon form av kontinuitet i handläggningen av ärenden (intervju 2, 

3, 4, 5). Att detta är en bristande faktor resulterar i att hemlösa kvinnor faller mellan stolarna 

under tiden en behandling pågår. Det är viktigt att få hjälp snarast när personen väl söker 

hjälp och har motivationen och viljan att förbättra sina levnadsvillkor, får man inte hjälp vid 

den tidpunkten uppstår en känsla av svek och hopplöshet när ingenting händer. 

Har man kommit till den punkten att man ber om hjälp … det är där och då motivationen 

finns… det är då man mår som sämst och det är då man är mottaglig […] sen blir det 

ytterligare ett svek… jag har bett om hjälp… det händer ingenting… det är ingen idé (intervju 

3)  

En annan problematik som uppstår för de hemlösa kvinnorna är det faktum att handläggare 

byts ut ”på parti och minut” (intervju 5). Respondenten upplever också att samhället idag är 

väldigt standardiserat och opersonligt. Respondenten uppger att grupper tvingas att anpassa 

sig till myndigheten: ”Man ska bara liksom passa in i den här stapeln fast jag inte är den 

typen” (intervju 5). En annan respondent (intervju 4) menar samma sak, och att detta är 

något som påverkar handläggarnas engagemang och anpassning till individen: 

…den enda hon vill ha, det är en hand på ryggen så hon kan ta nästa steg, och nästa steg och 

nästa steg… och att man har en kontakt som är liksom att nån ringer upp och frågar ’hur mår 

du, hur gick det?’ (intervju 4) 

Resultatet visar även på att digitaliseringen medför en stor nackdel för hemlösa kvinnor. En 

av respondenterna menar att det är den gruppen som kan datorer och telefoner som sämst, 

och uttrycker att gruppen som systemet är skapat för därför är den grupp som har sämst 

tillgång till det: ”… dom som då har allra svårast, som det här ursprungligen konstruerades 

för, systemet, är dom som har sämst tillgång till det” (intervju 5).  

6.4.2 Samverkan behövs 

Alla respondenter förutom en belyser det faktum att samverkan och samarbete mellan olika 

myndigheter är ett förbättringsområde i dagens samhälle (intervju 2, 3, 4, 5, 6, 7). En av 

anledningarna till detta är myndigheter inte ska behöva ”dubbeljobba grejer” (intervju 2). 

När en hemlös kvinna fått vård på ett behandlingshem anser en av respondenterna att 

eftervård i form av uppföljning och framförhållning är väldigt viktigt (intervju 7). Samma 

respondent menar att om uppföljning och framförhållning säkerställs direkt efter att vården 

på ett Hem för Vård och Boende (HVB) avslutats, oavsett om den varit frivillig eller inte, ger 

det den hemlösa kvinnan en möjlighet att börja om på nytt och inte hamna i samma situation 

åter igen. Att vänta två veckor innan nästa möte efter behandlingen på HVB-hem är en 

prekär period där risken är stor för återfall om individen inte fångas upp omedelbart. Under 
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den här perioden hinner en hemlös kvinna redan börja om på ruta ett och hamna på gatan 

om eftervård inte fås omgående: 

…sen att dem kanske behöver jobba mer med kommunen med eftervård, för är du borta ett 

halvår…. då tycker ju vi då att under den tiden ska man ju hinna och göra planering för vad ska 

hända sen […] vi har en kvinnlig gäst som har varit borta i ett år och kom tillbaka till gatan… 

och så skulle hon träffa sin socialsekreterare om två veckor efter hon var tillbaka […] och det är 

så tragiskt och se… då hinner det ju inte bli nånting […] för då ska det ju finnas att direkt ska 

du in på ett stödboende eller kanske kan få bostad först eller… sen, ska man direkt tillbaka till 

gatan, så är det samma liv igen liksom… då är man tillbaka på ruta ett, så det är jättetrist och 

se… (intervju 7) 

Vidare framkommer av intervjuerna att en problematik som sätter hemlösa kvinnor i en 

utsatt situation är det uppdelade ansvaret för missbruksvård kontra psykisk och fysisk vård. 

Samtliga respondenter uttrycker kritik mot att två olika huvudmän (landstinget och 

kommunen) har ansvar för varsin del men att det saknas samverkan sinsemellan. En 

respondent beskrev att ”Man ska inte ha flera problemområden… man kan jobba bara med 

ett i taget… i många fall” (intervju 3), och flera andra respondenter uppgav liknande kritik (2, 

3, 7).  

För oftast blir det ju att eftersom socialtjänsten ansvarar för missbruksdelen och landstinget 

för psykisk ohälsa o så kanske inte dom samarbetar jättebra… o så får man liksom inte hela 

paketet o du kan ju inte bara arbeta med en del av personen. Man behöver ju jobba med alla 

delar o så är det ju tyvärr inte… det är ju därför… om det vore bättre att typ… landstinget 

ansvarade för allt eller kommunerna för allt… för nu när det är delat… alla faller mellan 

stolarna […] man kan ju inte bara jobba med ett problem… det är ju liksom ett komplext 

problem… (Intervju 7) 

Fungerar inte samverkan påverkar det individen negativt vilket framkommer då den hemlöse 

inte får den hjälp som behövs. Respondenterna förklarade att om den hemlöse exempelvis 

söker vård för psykisk ohälsa men samtidigt har ett missbruk så slussas personen mellan 

olika instanser där ingen vill ta ansvar över helhetsproblemet.  

Ett annat exempel på hur hemlösa kvinnor ”faller mellan stolarna” är att en person som blir 

avstängd från ett stödboende på grund av exempelvis missbruk inte har möjlighet att bo på 

härbärget under avstängningsperioden eftersom det fortfarande står skrivet att den hemlösa 

kvinnan bor på stödboendet. Detta blir problematiskt då det innebär att personen ska lyckas 

ta sig ur återfallet ute på gatan för att senare återvända till stödboendet, en respondent 

beskriver det som ett ”moment 22” (intervju 7). Dessutom berättar respondenterna att det 

tillkommit en ny metod för att mäta alkohol- och droghalt i blodet. Provet mäter alkohol- och 

drogintag under de senaste 48 timmarna, vilket respondenten menar blir ytterligare 

motverkande i bostadssituationen: 

Säg att du tar en permis på fredagen från ditt stödboende så tar du dig ut och tar en bläcka… 

När du kommer tillbaka på söndag, då är du ju tvärnykter… Men om du tar det här… Då ser 

dem att i fredags var du full… så åker du ut igen… fastän du inte var på plats […] hon vart ju 
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avstängd […] i två veckor… för att hon skulle tillbaka och lämna rena prover… det är att 

motarbeta folk… (intervju 7) 

Dessa regler upplevs av respondenterna som motarbetande eftersom personen inte ges 

möjlighet till förändring. En respondent uttrycker att ”Ja har man ingen dörr att låsa om sig 

på kvällen, har man ingen trygg miljö, är det svårt att jobba med det andra” (intervju 3).  

6.4.3 Analys av samhällets bristområden och potentiella förbättringar 

Det framkommer ur resultatet att kvinnor ofta faller mellan stolarna på grund av bristande 

kontinuitet i handläggningen, och att detta blir problematiskt av den anledningen att den 

hemlösa kvinnan bör få hjälp vid samma tidpunkt som detta ombedes. Det kan annars uppstå 

känslor av svek och hopplöshet när ingenting händer. Att den hemlösa kvinnan förlorar sin 

förhoppning att få hjälp av ”systemet”, belyses även i studien skriven av Rosengren (2004). 

Vidare belyser Mayock m.fl. (2015) att hemlösa kvinnor ofta saknar stöd till långsiktiga 

lösningar för att kunna återgå till ett självständigt liv. 

Om den hemlöse inte fångas upp direkt efter en avslutad behandling på en institution och 

åter hamnar på gatan menar respondenterna att personen hamnar i samma destruktiva miljö 

igen. Detta blir problematiskt för individen om målet är att bli nykter och sedan få en bostad. 

Detta kan förstås utifrån Bronfenbrenners (1979) teori om att människor agerar utifrån den 

kontext de befinner sig i, och därför behöver individens miljö förändras för att beteendet ska 

kunna utvecklas. Om personen då lämnar en institution och återgår till en destruktiv miljö 

motverkar det individens förmåga till förändring. Därför blir de rådande reglerna som 

respondenterna i den aktuella studien nämner (om att en person som blir tillfälligt avstängd 

från ett stödboende inte kan söka sig till härbärget eftersom personen redan är skriven på 

stödboendet) väldigt problematiskt. Dessa regler upplevs då som motverkande och försvårar 

en förändring av det nuvarande levnadssättet, eftersom personen inte får möjligheten att 

bryta sitt destruktiva beteende och utveckla det till något positivt.  

Ur resultatet framkommer även att en hemlös kvinna med både missbruk och psykisk 

ohälsa/sjukdom riskerar att inte få det stöd som behövs då den enskilde inte kan få hjälp med 

två olika sorters problematik samtidigt. Detta skulle utifrån Bronfenbrenner (1979) kunna 

belysa vikten av samarbete och kunskap i den enskildes mesosystem, alltså hur 

kommunikationen och kollaborationen mellan en individs olika mikrosystem fungerar 

(mellan olika myndigheter individen är aktuell inom). 

7 DISKUSSION 

I detta kapitel lyfts de mest centrala delarna av resultatet upp och diskuteras ur ett 

helhetsperspektiv. Även den genomförda studiens kvalitet, styrkor och svagheter analyseras. 
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Studiens bidrag till det sociala arbetet belyses samt behovet av ytterligare forskning inom 

området. 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur och i vilken utsträckning personer som arbetar med 

hemlöshet upplever utsatthet hos hemlösa kvinnor. Detta skulle belysas utifrån följande 

frågeställningar: 

- Vilken typ av ekonomisk utsatthet kan hemlöshet leda till för kvinnor? 

- Vilken typ av social utsatthet kan hemlöshet leda till för kvinnor? 

- Vilken typ av individuell utsatthet kan hemlöshet leda till för kvinnor? 

Resultatet visar på att personer som arbetar med hemlösa kvinnor i stor utsträckning 

upplever att kvinnorna är utsatta för både ekonomisk, social och individuell problematik. 

Detta resultat skiljer sig inte nämnvärt från den tidigare forskningen inom området. För att 

återkoppla till Bronfenbrenner (1979) och hans exempel om en stols stadighet beroende på 

dess antal ben, kan en liknelse dras med att dessa kvinnor saknar ”ben”. Det innebär att 

kvinnorna saknar en stadig grund att stå på samt struktur i vardagen. Detta då kvinnorna är 

utsatta inom alla ovanstående punkter och utsatthet inom varje enskilt område skapar 

konsekvenser även inom andra områden. Ett exempel är att de hemlösa kvinnorna ofta 

saknar arbete, vilket är en förutsättning för att få in lön och kunna betala hyra. De har ingen 

bostad, vilket enligt studiens resultat är nära förknippat med olika typer av drog- och 

alkoholmissbruk, ohälsa samt skulder. Bostadslöshet, drog- och alkoholmissbruk samt 

skulder är i sin tur inget som är attraktivt på vare sig arbetsmarknaden eller 

bostadsmarknaden. Av resultatet framkommer dessutom att ovanstående faktorer ofta leder 

till bristande nätverk med familj och vänner och istället bidrar till delaktighet i en destruktiv 

miljö. Denna ekonomiska, sociala och individuella utsatthet hos hemlösa kvinnor är komplex 

och sammanbunden och svår att särskilja från varandra. Precis som en respondent beskriver 

kan problematiken upplevas som ett “moment 22” (intervju 7). Övergripande framkommer 

att hemlösa kvinnor hamnar utanför samhällets normativa system och istället befinner sig i 

en miljö med annorlunda kultur som präglas av droger, våld, kriminalitet, skuld, skam och 

destruktiva nätverk. Detta märks extra tydligt genom att exempelvis en respondent (intervju 

5) talar om samhällets pågående digitaliseringsprocess och hur den hemlösa gruppen 

hamnar utanför detta, vilket leder till att de har svårare att få tillgång till bland annat 

välfärdssamhällets olika system. Problematik uppstår när det är gruppen som behöver 

hjälpen mest som har sämst tillgång till den.  

Vidare visar resultatet och analysen på hur olika miljöer påverkar och formar en individ och 

hur olika beteenden normaliseras. Exempelvis talar samtliga respondenter om hur hemlösa 

kvinnor säljer sin kropp för bostad, mat och droger. Även kriminalitet och drogmissbruk är 

vanligt förekommande och majoriteten av de hemlösa uppges ha ett brottsregister. 

Gränserna har förflyttats och för varje “stadigt ben” som individen tappar blir det svårare att 
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återgå till det generella samhället och dess normer, värderingar och nätverk. Detta försvåras 

ytterligare då respondenterna lyfter upp problematik gällande sjukvårdens och 

myndigheternas ansvar, bemötande och samverkan. När denna samverkan inte fungerar är 

det de utsatta, i det här fallet de hemlösa kvinnorna, som drabbas. Med tolkning av 

Bronfenbrenners (1979) teori hänger en individs olika system samman och det går inte att 

arbeta med endast ett problem åt gången, då det ena påverkar det andra. Det är dessutom 

svårt att veta vad som behöver bearbetas först - är det missbruket eller den psykiska ohälsan? 

Är missbruket en form av självmedicinering mot psykisk ohälsa, eller har den psykiska 

ohälsan uppkommit som en konsekvens av missbruket? Det kan antas att om problemen går 

hand i hand behöver även behandlingen genomföras på samma villkor.  

Resultatet från denna studie kan användas för att skapa en förståelse för hemlösa kvinnors 

problematik både på individ-, organisations- och samhällsnivå. En förståelse för 

problematiken kan minska fördomar från omgivningen och medföra ett bättre bemötande 

och en utvecklad samverkan. Det vedertagna uttrycket “kunskap är makt” kommer väl till 

pass i denna studie då kunskap om olika utsatta grupper kan bidra till ett mer effektivt socialt 

arbete, samtidigt som denna förståelse kan minska maktmissbruk från myndigheter, 

organisationer och sjukvård. Att intervjua just personer som arbetar med hemlösa har 

bidragit med ett annorlunda perspektiv som kan jämföras med tidigare studier där de 

hemlösa kvinnorna själva har deltagit. 

7.2 Metoddiskussion 

Meningen med studien var att skapa en slags förståelse för utsatthet hos hemlösa kvinnor 

utifrån personalens perspektiv, då dessa dagligen möter och arbetar med denna grupp. 

Studiens kvalitativa utformning i form av semistrukturerade intervjuer har varit en 

välfungerande metod för att besvara frågeställningarna. En röd tråd har funnits i och med de 

avgränsningar som gjorts och tack vare ovanstående faktum samt att intervjuerna 

genomförts i olika städer, med olika typer av verksamheter, kan studiens resultat sägas vara 

tillförlitligt då det uppfyller både hög trovärdighet och hög äkthet. Detta bland annat då 

intervjupersonernas svar löpande under intervjuerna har förtydligats för att undvika 

missförstånd samt att intervjupersonerna själva har fått beskriva deras definition av 

hemlöshet för att säkerställa att denna uppfattning är att jämställa med den definition 

studien syftar till att undersöka. Att intervjuerna ägt rum i olika städer och i olika miljöer har 

även bidragit till att överförbarheten i studien har stärkts genom att liknande resultat har 

framkommit i olika kontexter.  

Viss problematik har uppstått i och med de teman som frågeställningarna delats in i, då dessa 

teman går in i varandra och det därför ibland har varit svårt att särskilja dem utan att skriva 

upprepningar i texten. Dessa teman fick dock ändå kvarstå då de sammanföll bra med den 

valda teorin och att denna problematik faktiskt kunde utläsas som just ett resultat - att allt är 

komplext och sammanbundet. Hade studien gjorts om från början hade endast en gemensam 

analysdel skrivits för att minska återupprepningarna. Den ekologiska utvecklingsteorin har 

skapat en förståelse för hemlösa kvinnors problematik samtidigt som den abduktiva ansatsen 



 

35 

har gett utrymme för vidare utveckling och, vid behov, ifrågasättande av teorins 

grundmeningar, vilket enligt författarna är viktigt för att inte förlita sig blint på teorins 

påstående utan även utforska den faktiska empirin. Överlag har de valda metoderna fungerat 

bra under studiens gång och inga större komplikationer har uppkommit. 

7.3 Etikdiskussion 

Under hela studiens gång har det löpande hänvisats och förtydligats att det är just 

personalens åsikter och uppfattningar gällande utsattheten hos hemlösa kvinnor, detta för att 

undvika etisk problematik om de hemlösa kvinnorna själva faktiskt skulle uppleva 

situationen annorlunda. Etiska frågor har kommit på tal då flera respondenter har varit 

nyfikna på vilka de andra deltagande verksamheterna är, denna information har dock inte 

lämnats ut för att säkerställa de forskningsetiska principerna som nämndes under avsnittet 

”Metod”. En annan etisk aspekt som bör nämnas är att studiens syfte ändrades från att 

undersöka konsekvenser av hemlöshet till att undersöka utsatthet hos hemlösa kvinnor. 

Detta innebär att respondenterna först accepterade ett deltagande i en studie vars syfte sedan 

reviderades vilket skulle kunna ha påverkat deras vilja att deltaga. Dock fick respondenterna 

information om det nya syftet innan varje intervju just för att de skulle ha möjlighet att återta 

sin medverkan om de inte kände sig bekväma med det reviderade syftet, men alla 

respondenter valde att genomföra intervjuerna.  I övrigt har ingen forskningsetisk 

problematik uppstått. 

7.4 Slutsatser och vidare forskning 

Den ekonomiska utsattheten hos hemlösa kvinnor kan enligt personalens perspektiv 

sammanfattas i termer som arbetslöshet, alternativa inkomstvägar i form av kriminalitet och 

prostitution samt osäkerhet. Den sociala utsattheten visar sig främst genom att de hemlösa 

kvinnorna lever i en destruktiv miljö med bristande nätverk till vänner och familj. Kvinnorna 

har dessutom ofta en nedsatt tilltro till myndigheter och sjukvård, bland annat då de enligt 

personalen upplever sig bli missförstådda, dåligt bemötta samt att de möts av ett alltför 

komplicerat system. Kvinnorna kan i många fall vara “osynligt hemlösa” och det är vanligt 

förekommande med känslor av skuld och skam. Den individuella utsattheten innebär i sin tur 

att de hemlösa kvinnorna ofta har nedsatt fysisk och psykisk hälsa samt 

missbruksproblematik. Kvinnorna lever dessutom i en vardag präglad av våld och otrygghet. 

Av resultatet kan konstateras att samtliga respondenter är överens om att det krävs ett 

helhetsgrepp där en hemlös kvinna får möjlighet att jobba med trauman, något värdefullt att 

fylla dagarna med, stöd i sin nykterhet och ekonomi. Av samtliga respondenter framkommer 

det även att tillgången till bostad för en hemlös kvinna är något samhället måste jobba 

mycket med, att bostaden är grunden för att kunna arbeta med resterande problematik 

gällande hälsa, missbruk och socialt umgänge.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det innebär en stor utsatthet vara både kvinna 

och hemlös. Med tanke på resultatet från både denna studie och tidigare forskning behöver 
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problematiken arbetas med via samverkan mellan olika frivilligorganisationer, sjukvård och 

myndigheter, vilket även är ett område som det behövs vidare forskning inom. I framtida 

studier vore det av intresse att undersöka denna samverkan från organisationernas olika 

perspektiv och jämföra resultatet. Genom att undersöka brister i denna samverkan och hur 

dessa brister formuleras från olika synvinklar kan sedan förslag på åtgärder inom det sociala 

arbetet utformas, vilka i sin tur kan förbättra villkoren för hemlösa kvinnor och därmed 

minska utsattheten. Kanske bör även ett perspektivskifte göras i den framtida studien, genom 

att inte endast se på hemlösa kvinnor som “offer” för olika typer av utsatthet utan även se 

dem likt en respondent i intervju 5, nämligen som “Stans starkaste överlevare”.  
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BILAGA A; MISSIVBREV 

Hej! 
Vi är två socionomstudenter som studerar femte terminen på Mälardalens Högskola i 
Eskilstuna. Det är nu dags för oss att skriva vår C-uppsats och ämnet vi har valt är 
konsekvenser av hemlöshet. Syftet med uppsatsen är att belysa hemlöshetens konsekvenser 
ur personalens perspektiv och vi skulle därför vilja intervjua en eller två personal som är 
verksamma inom XXX, då vi tror att ni besitter värdefull kunskap kring detta. Intervjun 
beräknas ta omkring 20 minuter. Hänsyn kommer tas till de forskningsetiska principerna, 
vilket bland annat innebär att ert deltagande är frivilligt och att materialet kommer att 
hanteras med försiktighet. Intervjumaterialet kommer endast att användas i den aktuella 
studien och obehöriga kommer inte kunna ta del av övrigt material. 
  
Vi önskar att komma i kontakt med er och boka in en eller två intervjuer då vi värdesätter er 
kunskap och era åsikter. På grund av en begränsad tidsram vill vi gärna att ni svarar senast 31 
januari om ni är intresserade av att deltaga i vår studie. Vi önskar att intervjuerna ska ske 
mellan vecka 6-8. 
  
Välkomna att kontakta oss vid eventuella frågor! 
  
Hoppas vi ses och tack på förhand! 
Med vänlig hälsning, 
  
Emilia Lundin 
XXX@student.mdh.se 
076XXXXXXX 
  
Jennifer Berglund 
XXX@student.mdh.se 
073XXXXXXX



 

  

BILAGA B; ETIKPRÖVNING 

Projekttitel: ”Stans starkaste överlevare” 

Studerande: Jennifer Berglund och Emilia Lundin 

Handledare: Ciro Aparicio 

 

  Ja Nej  Tveksamt 

1 Kommer känsliga personuppgifter att behandlas i 

projektet/uppsatsen/rapporten? 

 x  

2 Deltar barn under 15 år, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga barn, personer med psykisk funktionsnedsättning 

eller personer i beroendeställning (inom institutionsvård, till 

forskaren i studien etc.)? 

 x  

3 Kommer information om studien lämnas till 

forskningspersonerna (vanligen genom missivbrev)? 
x   

4 Kommer informerat samtycke att inhämtas (skriftligt eller 

muntligt)?  
x   

5 Finns det samtycke från barnet och barnets föräldrar eller 

motsvarande vårdnadshavare om barn är under 15 år? 

   

6 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna negativt 

eller leda till skada? 
 x  

7 Kommer forskningspersonerna att informeras om att 

deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som 

helst? 

x   

8 Innebär projektet ett fysiskt ingrepp på forskningspersonen?  x  

 

Ort och datum: Eskilstuna 2019-01-21 

Underskrift av studerande: 

 

Eventuell projektledare eller motsvarande: 

Namn och titel: 



 

  

Verksamhet/adress: 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 

 

Handledare: 

Namn och titel: 

Akademi/enhet: 

Underskrift av handledare: 



 

  

BILAGA C; INTERVJUGUIDE 

 
- Berätta om oss själva  
- Berätta om syftet med uppsatsen 
- Berätta om de forskningsetiska principerna: Deltagandet är frivilligt och materialet 

kommer att hanteras med försiktighet. Intervjumaterialet kommer endast att 
användas i den aktuella studien och obehöriga kommer inte kunna ta del av övrigt 
material. 

- Se över tidsutrymme för intervjun 

 
Verksamheten 
Vilket år är du född? 
Vilken är din yrkesroll? 
Hur länge har du arbetat med det? 
Vad är hemlöshet för dig? 
Hur arbetar du/ni för att tillgodose de hemlösas behov? 
Hur arbetar du/ni för att hjälpa de hemlösa till ett självständigt liv? 
Träffar du/ni lika många hemlösa män och kvinnor? Om nej vad tror du det beror på? 
Hur samverkar du/ni med andra instanser? 
 

Allmänt 
Vad finns det för brister i samhället gällande hemlöshet? 
Vad kan samhället göra för att förbättra villkoren för hemlösa? 
 
Den Ekonomiska situationen 
Hur ser den hemlöses sysselsättning, inkomster och utgifter ut? 
Om de inte har någon fast inkomst, hur försörjer de då sig eller tillgodoser sina behov? 
Upplever du att det förekommer att den hemlöse utför kriminella handlingar för att försörja 
sig? Om ja, i vilken utsträckning och vilken typ av kriminalitet? 
Skiljer sysselsättningen/ekonomin/kriminaliteten åt beroende på kön? 
 

Den Sociala situationen 
Hur ser den hemlöses sociala nätverk vanligtvis ut? 
Hur ser den hemlöses relation till er verksamhet vanligtvis ut? 
Hur ser den hemlöses relation till andra instanser vanligtvis ut, exempelvis socialtjänst och 
sjukvård? 
Hur ser den hemlöses relation till familj/vänner vanligtvis ut? 
Hur ser den hemlöses relation till arbetslivet vanligtvis ut? 
Skiljer det sociala nätverket sig åt beroende på kön? 
 

Den individuella situationen 
Hur upplever du att den enskilde förhåller sig till att vara hemlös, exempelvis skamkänslor 
eller upplevelser av minskad självständighet? Skiljer det sig åt beroende på kön? 
I vilken utsträckning upplever du att den hemlöse känner trygghet? Skiljer det sig åt 
beroende på kön? 
I vilken utsträckning upplever du att den hemlöse utsätts för våld? Vad är det i så fall för typ 
av våld och skiljer det sig åt mellan könen? 
Hur ser den enskildes psykiska/fysiska hälsa vanligtvis ut? 
Upplever du att det är vanligt med missbruk hos den enskilde? 
Skiljer sig den individuella situationen åt beroende på kön? 
 

Övriga kommentarer? 
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